
■ ■ Ohi

B. 1 i ,'ife

TT i ; i OiTO-,

lmA’’f 0 . - •• ■' -f- ••• • •->-•,>*• ’•***«>* T*
,p 4"* „.J

. . < • Hy; -'Ä j .. ’■“ Äi
feil- O ' ■* •' Wtu ■-
HH|^B ■" ■ m- f «s mÖL? --WW ' ••- i;*
- i v^Ä' Ss

• -‘MW . . • ' Op- ' i*Ttä. - ä ' ' '~l’jj
-31*" - 'W' F

2 r '' * $7"A ■: ■”*' K, >■» p 1' 'K»



Matti Kallinen "Rakkauden alttari". 
Öljyvärimaalaus Torisevalta v.1947 
Kuva: Virtain Valokuvausliike.



HYVÄ LUKIJA!

Olemme työllä ja tuskalla saaneet valmiiksi Vir
tain Joulun, vuosikertamerkintä 33- Lehti on 
varmaan sellainen, että se ei selittelyjä kaipaa, 
mutta tässä lyhyesti muutamia asiatietoja.

Lehden sisällöstä:
— lehdessä on muisteluita tai historiallisia ku
vauksia vanhoista ajoista tai asioista, myös 
henkilöistä,
— lehti kertoo tästä päivästä, sen tunnelmista 
ja tapahtumista, jotka ovat hyvin pian histori
aa,
— lehdessä on mukana ajatus siitä tapahtu
masta, joka rauhoittaa ja hiljentää mielemme 
kaiken hälinän keskellä, ja auttaa meitä muis
tamaan läheisimpiä ja kaukaisimpia lämpimil
lä ajatuksilla.

Lehden toimittamisesta:
— lehden toimituskunta kokoaa lehden saamas
taan aineistosta. Jos haluat pakinan, runon tai 
selostuksen julkaistavaksi, lähetä se meille, tut
kimme, soveltuuko se lehden käyttöön,

— lehden ilmoitukset, kiitokset tukijoillemme, 
hankkii ryhmä Kauppaoppilaitoksen opiskelijoi
ta. He tekevät työnsä opiskeluun liittyen ja kor
vausta vastaan. Samalla he tutustuvat paikalli
seen yritystoimintaan.
— lehden aineistosta osan tekevät koululaiset ja 
perehtyvät tässä yhteydessä kotiseutunsa asioi
hin ja oloihin. He osallistuvat myös myyntityö
hön ja siten kartuttavat retkikassojaan.

Virtain Joululla on paljon yhteistyökumppanei
ta, lämmin kiitos kaikille!

Pyrimme tekemään lehden siten, että se pal
velisi mahdollisimman hyvin laajan lukijakun
nan tarpeita. Pyrimme myös siihen, että lehti 
olisi helppo lähettää sukulaisille ja ystäville eri 
puolille Suomea. Toivomme, että lehti löytää 
tiensä jokaiseen virtolaiseen kotiin.Toimituskunnan puolestaMARTTI JYTILÄ

VIRTAIN JOULU 1990

JulkaisijatVirtain Seura r.y. Virtain opettajien ammattiyhdistys r.y.
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Kaupunginvaltuuston puheenjohta
ja Matti Maijalan puhe rehtori Pertti 
Tammiselle 5.7.1990 kotiseutu- 
neuvoksen arvonimen julkistamis
tilaisuudessa kaupunginvirastossa.

Veli Pertti”Kesän sinessä luonto laulaa, ohi kiitävät päivät ja yöttömät yöt. Kasvu runsas, elämän ihme, nousee valossa auringon.Vedet kirkkaat ja virtojen väike on hymyä erämaan.Sen sinessä kotkat kaartaa, on vapaa taivas ja maa”.
Tänäpäivänä, heinäkuun viidentenä, siis oikeana Virtain päivänä, Virtain suven vehmaudessa ja kesän herkimpänä heilintähetkenä olemme viettämässä pientä yhteistä tuokiota, jonka ydinsa- na on kotiseutu.Alussa lukemani säkeet olivat Sinulle tuttuja, koska olet ne itse luonut. Lai- nasin ne kirjoittamastasi Kantaatista Kotiseudulle, josta on tullut Leena Leppäsen säveltämänä ja virtolaisten kuorojen esittämänä vaikuttava kuoroteos. Kun luin taas kertaalleen läpi sen kantaatin, sain siitä mielestäni vakuuttavan ja sydämeenkäyvän osoituksen siitä, että Ähtärissä syntyneen ja Tampereen kunniakkaan sekä perinteistä rikkaan Klassillisen Lyseon käyneen miehen kotiseutu on ollut ja on tämä Vir

rat. Siitä ei ole epäilystä.Näkyy se muustakin: elämäntyöstäsi täällä, kansalaisopistotoiminnan juurruttamisesta Virtain jokaiseen kylään, monista luottamustehtävistä ja niihin asennoitumisestasi, yhteyden pidostasi virtolaisiin, luovasta toiminnastasi — esimerkkinä juuri tämä kantaatti — ja viimeksi sellaisestakin jättiläisurakasta kuin virtolainen veteraanimatrikkeli. Näitä näyttöjä riittää kyllä: Virtain ku- vateostekstin laatiminen, Virtain museo- ja perinnetyön kokonaissuunnitelman laatiminen sekä Virtain kaupungin ja Tampereen Yliopiston välisen yhteistyön ideointi, jonka tuloksena

tutkimusasemaraakennus alkaa kohota Marttisensaarelle.Arvelen — vaan en tiedä — että kiinnostus kotiseutuasioihin on ollut Sinulla luontaista. Se harrastus on sitten kiinteytynyt parin tutkielman myötä, joista toinen käsitteli Kuusniemen nuottakuntaa ja toinen tilattoman väestön oloja Virroilla vuosisatamme alkuvaiheissa.Jos yrittäisi muutamalla sanalla luonnehtia Sinun persoonaasi, niin siinä yhdistyvät humanisti ja tutkija, luova taiteilija, ihmistuntija, organisaattori ja yhteistoimintaihminen, jonka mielessä on näyttänyt kehittyvän jatkuvasti näkyjä paikkakunnan kehittämisestä. Sinusta on saanut sen vaikutelman, että olet eläytynyt ja antautunut työllesi ja ympäristöllesi. Olet ollut aktiivinen ja toimelias olematta silti kiireisen tuntuinen; päämäärätietoinen ja silti joustava näkemään vaihtoehtoja; perusteellinen ja silti aikaansaava. Kai Sinä ajan kuluessa olet ollut usein harmistunutkin, kun kaikki ei ole aina mennyt ajatellulla tavalla. Vain kerran olen Sinussa ulospäin havainnut hillityn närkästymisen merkkejä. Se oli silloin, kun kaupunginhallitus ei oikein innolla näyttänyt tarttuvan vanhan kirkonkylän kansakoulun eli nykyisen Opistotalon korjaussuunnitelmaan. Siitä närkästyksestä oli apua, koska suunnitelma kuitenkin päätettiin toteuttaa ja henkilösuhteet säilyivät silti hyvinä.Hyvänä tukenasi oli Senni-rouva, jonka olisi toivonut kokevan myös tämän hetken. Teillä on ollut virtolaiselle kulttuuritoiminnalle aulis ja myönteinen koti. Suururakka oli myös Vienan tykit, hyvä ja asiantunteva kuvaus tyk- kimiehen sodasta. Minusta tuntuu jotenkin siltä, että Sinuun sopisivat Lassi Nummen erään runon sanat: "Kaksi on tarpeen, olla vahva, tietoinen itsestään, valmis puolustamaan itseään ja omiaan, ja olla joustava, herkkä, nähdä vaihtoehdot, rakentaa kalvas sopu mie

luummin kuin verinen riita. Olla veli veljelle, ystävä ystävälle, jokaiselle avoin ja suora ja tuntea silti joka hetki niinkuin ihoon piirrettynä oman ruhti- naslääninsä rajat.”Hyvä Veli, yhteistyökumppanimme, meidän virtolaisten kannustaja ja yhteinen ystävämme. Kun olemme tunteneet, että koko paikkakunta, ennen muuta Virtain kaupunki, Virtain Seura ja Virtain Opiston Opistolaisyhdistys, ovat halunneet osoittaa jollakin näkyvällä tavalla kiitollisuuttaan elämäntyöstäsi tämän kotiseutumme ja sen ihmisten hyväksi, niin näiden yhteisöjen aloitteesta on Tasavallan Presidentti avoimella kirjeellä päättänyt myöntää Sinulle KOTISEUTUNEUVOKSEN NIMEN JA ARVON. Kotiseutupäivien aattona meillä on sitten oma kotiseutuneuvos. Pyydän Sinua vastaanottamaan tämän avoimen kirjeen ja samalla Virtain kaupungin, Virtain Seuran, Virtain Opiston sekä sen opistolaisyhdistyksen ynnä kaikkien meidän täälläolevien ja muiden virtolaisten sydämelliset onnittelut. Toivomme Sinulla riittävän voimia paitsi seurata paikkakunnan asioita myös vielä monia vuosia vaikuttaa niihin omalla päämäärätietoisella ja jou- healla tavallasi.Mielestäni juhlava päätös tälle puheenvuorolle on lainaus jälleen omasta kantaatistasi, osoitukseksi siitä, miten suomalainen ja virtolainen ihminen olet:"Tuli tuskien kautta maasta vapaa, ja hehkusta elämän ahjon nosti metsien kansa uuden sadon, se korjasi hengen viljaa.Nyt on kaupunkilatvoilla sinisten vetten,omin voimin se kasvoi ja nousi.Sen talot, kylät ja keskukset ovat yhä suojassa metsien.Vielä maasi on kaunis ja luja.Sitä taidolla vaali, sinä virtolainen. Auta auttajaasi”.
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URHO AITO
12.4.1903 — 19.6.1990

Juhannusviikolla, keskellä kauneinta kesää, saavutti meidät tieto, että opettaja Urho Aito on siirtynyt pois tästä ajasta.Hän oli syntynyt Helsingissä 1903. Käytyään Helsingin suomalaista lyseota hän harjoitti aluksi kaupallisia opintoja ja työskenteli sen jälkeen toimistotehtävissä kotikaupungissaan, kunnes valmistui opettajaksi Rauman seminaarista 1928.Elämäntyönsä Urho Aito teki Virtain Hauhuun kansakoulunopettajana. Eläkkeelle hän jäi vuonna 1967. Virtain yhteiskoulun alkuvuosina hän toimi varsinaisen työnsä ohella myös yhteiskoulun tuntiopettajana. Urho Aito hoiti myös alansa luottamustehtäviä toimien aikanaan mm. Virtain opettajayhdistyksen puheenjohtajana sekä monissa kunnallisissa ja seurakunnallisissa luottamustehtävissä. Pitkäaikaisesta kunnallisesta toiminnastaan hänelle oli myönnetty Maalaiskuntien Liiton kultainen ansiomerkki.87-vuotisen elämän aikana ehtii nähdä monen asian kotiseudulla muuttuvan. Kun Urho Aito v. 1928 tuli Virroille, oli tärkein kulkuyhteys Tampereen suuntaan kesäaikana laiva. Niinpä hänkin tuli Pohjola-laivalla Tampereelta Visuvedelle ja ajoi loppumatkan Hau- huuseen pyörällä. Kertoipa hän erään mäen alla joutuneensa tekemään lä- hempääkin tuttavuutta tien kanssa, mutta perille päästiin ja mittava työpäivä opettajana kesti 39 vuotta. Kysyin kerran, mitkä seikat saivat hänet viihtymään Hauhuussa? Hän vastasi, että häntä viehättivät kaunis luonto ja paikkakunnan ystävälliset ihmiset. Ehkä näissä suotuisissa olosuhteissa piilee osaltaan myös pitkän iän salaisuus.Osuustoimintaliikkeessä ja erikoisesti osuuskassa/osuuspankkityössä hän oli mukana vuosikymmenien ajan. Osuuskassaveteraani Urho Aito ehti työskennellä pitkään Hauhuun osuus-

kassan hoitajana ja sivutöinään hän hoiti jonkin aikaa myös Uurasten, Kotalan ja Kirkonkylän osuuskassoja. Kylä- kassojen yhdistymisen jälkeen hän toimi vuosikausia Virtain Seudun Osuus- kassojen hallintoneuvostossa ja tilintarkastustehtävissä. Muutenkin hänen kirjanpito- ja tilimiehen taitojaan tarvittiin usein paikkakunnalla.30-luvulla oli auto vielä harvinaisuus maaseudulla. Kun Urho Aito silloin hoiteli Uurasten osuuskassaa, hän teki tämän 16 kilometrin matkan polkupyörällä niin kauan kuin pyöräkeliä riitti. Polkupyörän telineellä hän kuljetti matkalaukussa osuuskassan tilikirjoja, ja suoritti kotonaan useinkin varsinaisen kirjaamisen ja muut osuuskassan hoitoon kuuluneet kirjalliset tehtävät. Tällä matkalla oli pari korkeaa mäkeä: Ringon ja Kuparivuoren mäet, jotka olivat pyöräilijälle vaarallisiakin, jos telineellä oli liian suuri taakka ja tie huonossa kunnossa.

— Nyt olemme jo aikoja sitten siirtyneet liiketapahtumien kirjaamisessa tietokoneaikaan. Niin muuttuu maailma.Elämänsä loppuun asti Urho Aito säilytti monipuolisesti lahjakkaalle ihmiselle ominaisen, laaja-alaisen kiinnostuksen asioihin ja elämään. Nuoruuden urheiluharrastus ei jättänyt häntä rauhaan myöhempinäkään vuosina. Ahkeraan hänet nähtiin kävelylenkillä lähiympäristössä. Vapaa-aikansa hän mielellään vietti kesämökillään töitä tehden sekä vesillä liikkumisesta ja luonnon kauneudesta nauttien.Kysyttäessä, mikä on ollut hänen elämässään parasta, vastasi hän aina epäröimättä: "Parasta on ollut työ.” Työmme jää myös elämään lähdettyämme. Tässä tapauksessa se vaikuttaa monen entisen oppilaspolven elämässä, eikä sen tekijä tavallaan koskaan kuole.Siunaavat ajatuksemme saattakoot Sinua Urho matkallasi kirkkauteen.
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muu vain maahan maaksi haudataan.

Näin kulkee aatos: Oman suven retket 
ne päättyä vois kera suven tään 
ja eessä olla sadonkorjuun hetket 
kun jyvät akanoista viskataan.

Mä silloin oisinko vain kuori hento 
tai hallan turmelema jyvä vain.
Vai oisko kaari kuni raskaan jyvän lento, 
miss' elo on, mi' aittaan korjataan.

Näin kysyn, vastausta vain en saa.
En suita, osaveli, sitä ootakaan.
Mun osani on lyhde korjaajalle viedä, 
kun puitu on,
sen arvo arvataan.

VÄINÖ KORO
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MAIJA LEHTINEN Keskusteluja herra I.K. Inhasta

Into Konrad Inhan elämäntyö on uskomaton: hän kirjoitti seitsemäntoista omaa teosta ja satoja lehtijuttuja, käänsi lähes neljäkymmentä kirjaa, toimitti lukuisia tietokirjoja kansanomaiseen asuun, valokuvasi Suomea, Vienaa,

Kreikkaa, Saksaa, Italiaa ja Itävaltaa, välitti polkupyöriä ulkomailta — ja oli alati liikkeellä.Matkustamisesta tuli Inhalla pysyvä elintapa. Monipuoliset yliopisto- opinnot eivät johtaneet porvarilliseen tutkintoon saati ammattiin. Myöskään perhe-elämä ei ollut Inhaa varten; hänestä tuli yksinäinen kulkija ja myöhemmin erakko.Into Konrad Inha oli rakentamassa Suomi-kuvaa ja Uitti sen myös osaksi Eurooppaa — sata vuotta sitten.Tänä vuonna on Inhan syntymästä tullut kuluneeksi 125 vuotta. Kootessa- ni aineistoa Inhaa käsittelevään Jäähdyspohja-lehteen ja seuratessani elokuista Inha-seminaaria Virroilla kuulin monia kommentteja hänen elämäntyöstään. Tulkoon niistä nyt muutamia kirjatuksi tähän, I.K. Inhan 125- vuotismuistoksi.Inha tunnetaan parhaiten valokuvistaan. Niillä on tänä päivänä sekä taiteellista että dokumentaarista arvoa.Valokuvaaja Tuomo-Juhani Vuorenmaa luonnehti Inhaa suomalaisen valokuvan ensimmäiseksi moderniksi taiteilijaksi siinä merkityksessä kuin se ny

kyisin mielletään. "Inha eli kuvansa, kytki niihin omat henkilökohtaiset tuntonsa, ajatuksensa, ahdistuksensa, rakkautensa, mieltymyksensä ja mielipahansa.”Turun Piirustuskoulun rehtori Ismo Kajander sanoi Inhan olleen valokuvaustaiteen uranuurtajia; hän oli — ja on — kansainvälistä tasoa. Inhan merkittävien maisemakuvien rinnalle Kajander nostaisi myös hämmästyttävän upeat ihmiskuvat.Inhan juhlavuosi toi valokuvauksen ohella esiin myös hänen kirjallisen tuotantonsa, joka monipuolisuudessaan hakee vertaistaan.Kirjailija Erno Paasilinna luokitteli Inhan asiaproosan mestariksi. "Pätevä kieli raivaa aina itsensä esille, vaikka se olisi pimennossa vuosikymmeniä. Olemme juuri todistamassa, että Inhan kieli elää.” Suomen maisemia -teosta Paasilinna piti arvokkaana siksi, että se on tallennus vanhasta Suomesta sekä kielellisesti että valokuvan keinoin.Tohtori Sven Hirn kiinnitti huomiota Inhan journalistiseen uraan. Hänen mielestään Inha oli sanomalehtimiehen ihanne: hän osasi hallita monia asioita6



Into Konrad Inha (12.11.1865-3 4.1930) Kuvasi paljon myös synnyinpitäjänsä maise
mia ja ihmisiä. Kuvassa Virtain herrasväen eleganssia huviretkellä 100 vuotta sitten. 
(Kura Inhan veljen pojantyttären Aamu Nyströmin kokoelmista. Inhan henkilökuva Mu
seovirastosta.)

tehokkaasti, hänellä oli laaja klaviatuu- ri.Inhan kirjallinen tuotanto on jäänyt tutkijoilta lähes täysin unhoon. Kirjailija, taiteilijaprofessori Tuomas Anhava antoi vinkkejä vastaisen varalle. "Inhan oma anti kieleemme ja sen käytäntöön on tietääkseni tykkänään selvittämättä. Hän ei ole niitä kirjailijoita, joiden tuotanto sanastettiin Nykysuomen sanakirjaa varten, ja se on kummallista. Tutkimattakin tietää, että Inhan tekemien, suomentamien ja toimittamien tietoteosten vaikutus on yltänyt laajalle ja kestänyt pitkään, puhumatta nuor- tenkirjakäännöksistä. Yksistään Inhan kaunokirjallisten suomennosten tarkastelu ja vertailu alkuteksteihin palkitsisi vaivan”, arveli Tuomas Anhava.Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston johtaja, tohtori Pekka Laaksonen nosti Inhasta esiin uuden puolen. Tutustuttuaan Vienan matkallaan vanhaan kalevalaiseen runoon Inha esitti purevaa kritiikkiä silloista kansanrunoudentutkimusta vastaan. Tiedemiehet saivat hyväksytyksi Inhan näkemykset vasta vuosien perästä — Inhan nimeä tietenkään mainitse

matta. Laaksonen vertasi Inhaa myös "kansallistoimittaja” Elias Lönnrotiin: molemmat lähettivät tutkimusmatkoiltaan säännöllisesti matkakirjeitä lehtiin.Kostamuksessa asuva, uhtualaissyn- tyinen kuvataiteilija Vitali Dobrinin kertoi, että Vienan Karjalassa ryhdytään rakentamaan ja entisöimään vanhoja kyliä Inhan lähes sata vuotta sitten ottamien valokuvien mukaan. Dobrinin kertoi myös, miten hän itse rupesi maalaamaan Vienan maisemia ja etsi kauneimpia karjalaismaisemia — huomatakseen myöhemmin, että Inha oli jo löytänyt ne taiteilijan silmällään. "Kerran katselin Ristiniemessä otettua valokuvaa, jossa on seurue samovaarin äärellä rannassa. Ajattelin, että komeitapa ovat nuo parrakkaat Vienan miehet. Jälkeenpäin tajusin, että Inha itsehän se siinä rannalla makoili!” naureskeli Dobrinin.Lukuisia kertoja Karjalassa matkannut professori, akateemikko Pertti Virtaranta luonnehti Inhaa Vienan kuvaajien ykköseksi, loistavaksi valokuvaajaksi ja erinomaiseksi, eläytyväksi kirjoittajaksi. "Ennen Inhaa ei Vienasta

valokuvia juuri saatu. Hän on uranuurtaja, klassikko nimeltä I.K. Inha. Olen katsellut ja katsellut Inhan kuvia; ne ovat tieteellisiä tutkimuksia ja myöhempää tutkimusta edistäviä kauttaaltaan.”Juhlavuosina on tapana puhua monenlaisia korulauseita. Edelläkerrotut eivät kuitenkaan liene mitään ylisanoja, vaan tutkijoiden ja taiteilijoiden vakavasti otettavia kommentteja suuresta kulttuuripersoonasta. Inhasta oli eläessään niin moneksi, että tuntuu kuin puhuttaisiin useamman ihmisen elämäntyöstä. Elokuussa Virroilla järjestetyssä seminaarissa ja yksityisissä keskusteluissa toivottiin, että Inhasta julkaistaisiin elämäkerta, että hänen kirjallista tuotantoaan tutkittaisiin ja että hänen valokuvansa koottaisiin yhteen.Merkkivuoden kunniaksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on julkaissut Inhan Vienan kuvien uuden, laajennetun laitoksen. Suomen Valokuvataiteen museon ja Virtain kaupungin yhteinen näyttely Inhan Euroopan kuvista on puolestaan lähtenyt Virroilta kiertämään eri puolille Suomea — kuten Inhakin aikoinaan. 7



Kuvareportaasi:SANNA KERÄNEN JA RITVA KORPINEN

ENTÄ SITTEN?
Kesän -90 riparilaiset Virroilla

Viides valtakunnallinen jatkorippis kokosi syyskuun ensimmäisenä lauantaina lähes 1200 nuorta Virroille. Kansan Raamattuseuran ja Virtain seurakunnan nuorisotyö olivat yhdessä ideoineet ja suunnitelleet tapahtuman, joka täytti Liikuntahallin viimeistä sijaa myöten.

Aurinkoa ja lämpöä riitti sekä ulkona, että sisäl
lä liikuntahallilta, kun The Road-yhtye aloitti ta
pahtuman puolelta päivin. Kenellekään ei jäänyt 
epäselväksi miksi ollaan koolla. "...Emme ole 
täällä vuoksi soiton laulun, on asiamme ykkö- 
suutinen. Tuomme terveiset Sulle Jeesukselta, on 
asiamme kuntoon laittanut... Hän on sovittanut 
meidät ristinpuulla voi parantaa hän suukin elä- 
mäs... ”

Virtolaisten nuorten oma juttu, rojuktio Entä sit
ten. kertoi rippikoululeirillä uskoon tulleen nuo
ren elämänkysymyksistä leiriltä palattua. Käsi
kirjoittajina ovat olleet Riikka Hirviniemi, Päivi 
Laine ja Mervi Olkonniemi. Kuvassa isä (Vesa 
Lehmus), äiti (Sirpa Ilkka) ja riparilainen Eeva 
(Marika Eromäki).8



Iltapäivällä jakaannuttiin kolmeen eri kanavaan 
pohtimaan uskon tunnustamista, seurustelua tai 
uskon älyllisiä kysymyksiä. Kuvassa nuorisonoh
jaaja Ilkka Puhakka toteaa ' 'Älä kerro uskostasi 
kenellekään, ennenkuin olet siihen valmis. ’ ’

Tapahtumassa oli paljon musiikkia. Illan Löydet
ty -konsertissa esiintyi Virtain nuorten oma bän
di Nezer, jossa soittavat Sanna Keränen basso, 
Minna Luukko laulu, Jussi Keränen rummut ja 
Pirkko Paloviita kosketinsoittimet, sekä yhtye 
Jukka Leppilampi & Co.

Liikuntahallilta siirryttiin illan päätteeksi kirkkoon, missä tapahtuma päättyi yhteiseen ehtoollisenviettoon. Kiitos Jeesus, kun kuulit rukouksemme ja siunasit yhdessäolomme! Ensi vuonna Lempäälässä! Kaikki valokuvat:MOONA HAAPOJA, Virtain Sanomat

TUOK/OKUV/A
Tavaratalo

jouluunpukeutunut
käytävillään kiireenkireät ihmiset

lahjakantamuksien alle uupuneina 
korvissa taukoamaton tunnelmaan pingottunut

sävel...
Kysyn jotakin etsimääni tielleni osuvalta

myyjältä,
stressaantuneen ihmisen väkisinpuristetulla 
autiudella hän neuvoo ja palvelee...

Ei haittaa joku tonttulakin alta 
hapsottava hius

tai vääränvärinen pusero, 
jää lämmittämään hänen hymynsä

inhimillinen kosketus!
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MATTI KORPPI-TOMMOLA

MUISTOJAEEMILKORPPI-TOMMOLASTA
Elokuun 24. päivänä kuluvaa vuotta tuli Eemil Korppi- 
Tommolan syntymästä kuluneeksi 100 vuotta. Sunnuntaina 26. 
elokuuta muisteltiin näissä merkeissä menneitä ensin Virtain 
kirkossa, jumalanpalveluksessa ja sitten vielä illalla seurakunta- 
keskuksessa. Asiasta oli myös selostus Virtain Sanomissa. Ajatte- 
lin osin kerrata sanomaani ja tuoda jotain lisää muistellessani 
aikaa, jolloin isäni oli pappina Virroilla.

Tulo VirroilleEemil Korppi-Tommola (ent. Joki- ranta) oli syntynyt Valkealan pitäjässä 24.8.1890 maanviljelijän poikana. Perheeseen kuului vanhempien lisäksi kahdeksan lasta. Näistä viisi kuoli nuorena silloisen vitsauksen, keuhkotaudin uhrina. Kolme poikaa jäi. Vanhin sai talon pidon. Keskimmäinen ja nuorin lähtivät opin tielle. Nuoremmasta tuli teknikko ja hänkin kuoli vähän yli 30 vuotiaana, pudottuaan rakennustyömaalla Australiassa sillalta alas louhikkoon. Hän palasi Suomeen hengissä, mutta menehtyi pian täällä vammoihinsa. Keskimmäinen Eemil kävi perheen ainoana oppikoulun ja valmistui sitten yliopistolukujen jälkeen papiksi v. 1916.Hän oli ylimääräisenä pappina v. 1916 Luhangassa, 1917 Sysmässä ja v. 1917-1923 kirkollisten asiain hoitajana Pertunmaalla Pertunmaa kuului siihen aikaan vielä Mäntyharjun seurakuntaan, jossa oli kirkkoherrana K.V. Petrell. Isä oli tutustunut Petrellin Elliin jo opiskeluaikana ja sittemmin Mäntyharjulla ja niin heidät sitten vihittiin avioliittoon 5.7.1917.Pertunmaalla syntyivät perheen lapsista Erkki, Helvi, Elli ja Irja. Pertun- maalta isä haki Virtain seurakunnan kappalaisen virkaa ja tuli myös siihen valituksi. Vappuna 1923 Eemil Jokiranta — silloin — muutti perhekuntineen Rajaniemen pappilaan. Kevät oli sinä

vuonna niin myöhässä, että muuttoko- lonna ajoi jäitä pitkin Siekkisestä Raja- niemeen, isä kieseillä. Lumet olivat menneet, mutta jää kesti.
Elämää RajaniemessäRajaniemen pappila oli siihen aikaan melkoinen tila noin virtolaisittain. Siihen kuului peltoa 17,5 hehtaaria ja metsää noin 250 hehtaaria. Aikoinaan tästä tilasta tehtiin sotien jälkeen neljä pienehköä tilaa, joita edelleen viljellään. Pappi sai osana palkastaan tulot pelloista ja sen antimista. Metsästä sai ottaa puuta sen verran, mitä vuotuiseen tarpeeseen meni siis poltto- ja ter- vapuut. Muistan, että polttopuuta käytettiin silloin Rajaniemessä noin 300
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rankamottia vuosittain. Rankamotti oli kasa puita, joka tyveltään oli suunnilleen metri kertaa metri. Rangat olivat muutaman metrin mittaisia. Puita käytettiin lämmitykseen pappilassa, väen- tuvassa, navetassa, riihessä ja saunassa.Isä oli innostunut maanviljelykseen. Hän viljeli Rajaniemen peltoja niin kauan, kuin se oli mahdollista eli vuoteen 1945 (senkin jälkeen pari vuotta kirkolla olevia seurakunnan peltoja, noin 5 ha). Oli selvää, että maanviljelys tarvitsi lisätyövoimaa. Niinpä pappilassa oli tavallisesti muonamies, karjanhoita- ja, sisäkkö ja kesäisin renki. Maanviljelys antoi papin ja muonamiehen perheille sekä palvelijoille jokapäiväisen
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leivän ja sen ylikin. Maitoa vietiin meijeriin ja viljaa myytiin jossain määrin. Papin aikaa maanviljelys verotti varsin paljon kesäisin. Asiaan kuului myös se, että pappilan lapset olivat kesäisin kiinni kaikenlaisessa maatyöhön ja puutarhanhoitoon kuuluvassa, ihan kyllästymiseen asti.Oli pakko tehdä työtä. Sen arvon oppi sitten paljon myöhemmin huomaamaan. Erikoista Eemil Korppi- Tommolalle olivat sepän työt. Ne hän teki kaikki itse. Aikaa kului, mutta myöskin valmista tuli. Mielessä ovat lukemattomat kerrat, jolloin väännettiin ahjon pyörää, jotta rauta kuumenisi ja taipuisi sitten isän haluamalla tavalla.Äiti oli kotiäiti, niin kuin silloin kaikki muutkin äidit. Lasten kanssa riitti askaretta. Rajaniemeen syntyi lapsia lisää viisi, Matti, Heikki, Esko, Timo ja Marja. Näistä Esko-poikanen menehtyi kaivoon kaksi ja puolivuotiaana. Huolimatta paljosta työstä pappilassa, äiti osallistui varsin paljon erilaisiin seurakunnallisiin tapahtumiin isän rinnalla. Äidillä oli vahva ja hyvä lauluääni. Hän aloitti usein virret tilaisuuksissa, joissa ei kanttoria ollut paikalla. Äiti oli myös hyvin seurallinen, ihminen, joka tuli toimeen seurakuntalaisten kanssa ja josta pidettiin. Joulunvietosta muistan, miten äidille oli tärkeää muistaa pappilan naapureita, varsinkin heistä niitä, jotka elivät monen puutteen keskellä.
PappinaMinkälainen isä sitten oli pappina? Tähän kysymykseen voisivat parhaiten vastata ne, jotka vielä hyvin muistavat hänet ja joita hän aikoinaan palveli erilaisissa elämän tilanteissa. Jotakin kuitenkin sanoisin. Isä oli tehtäviin valmistautuessaan varsin tunnollinen.

Muistan hyvin, miten hän viipyi pitkään puhelimessa, kun keskusteli omaisensa menettäneitten kanssa. Tämän huolellisuuden näkee myös hänen puheistaan, joita minulla on tallella. Niitten joukossa on nimenomaan hau- tajaispuheita, jotka ovat hyvin persoonallisia ja jotka osoittavat hyvää seurakuntalaisten tuntemusta. Siksi kait häntä käytettiin paljon erilaisissa toimituksissa. Tähän vaikutti varmaan sekin, että hän oli pappina 35 vuoden ajan virassa vuosien 1923-1958 välillä. Jumalanpalveluksiin hän valmistautui myös huolella. Pyhäaamuisin kuului laulua virkahuoneesta, jossa talon harmoni oli. Piti avata ääntä. Saarnat valmisteltiin niin ikään huolella. Luettiin postil- loja ja kuulosteltiin, mitä vanhat opettivat päivän teksteistä. Erilaiset muistot elämän matkan varrelta valaisivat päivän sanomaa. Ainaisena huolena oli saada sanoma sellaiseen asuun, että se tavoittaisi kuulijan. Niin ikään ahdisti se, miten puutteellista sittenkin oli papin työ. Aina olisi ollut parantamisen varaa. Aina oli tunnolla paha mieli siitä, ettei taaskaan mennyt parhaalla mahdollisella tavalla. Se piti pienellä paikalla, alhaalla. Isä lukeutui heränneisiin ja ammensi heikäläisistä lähteistä. Kirjahyllyssä olivat Malmivaaran, Kareksen kuin myös Oravalan saarna- kirjoja ja muita teoksia. Ne ruokkivat ja viitoittivat tietä pappina ja perheen isänä. Isä oli melko ankara kasvattaja. Ei silloin asioista juurikaan neuvoteltu. Isän sana oli laki perheen keskellä, ehkä liiaksikin. Hänen ehdottomuuttaan kuvaa muuan muisto eräältä lauantai- illalta. Isä pyysi silloista muonamiestä Viljo Vierikkoa viemään mullia laivaan. Viljo sanoi, ettei hän vie. Isä sanoi siihen, että jos et vie, lähdet talosta. Viljo ei vienyt ja lähti talosta. Viljo oli palvellut Rajaniemessä neljä vuotta ja läh

ti. Vuoden päästä hän palasi takaisin ja palveli vielä viisi vuotta ja lähti sitten oman talon isännäksi. Edellinen kuvaa isää ja myös sitä, miten asiat kääntyivät hyviksi, kunhan vähän saadaan aikaa avuksi. Se kuvaa myös sitä, miten lujia miehet saattavat olla, kun mielipiteet lyövät oikein voimakkaina vastakkain, Periksi ei anneta, ei sitten millään.
LuottamusmiehenäIsällä ei ollut kovin paljon aikaa ulkopuolisiin harrastuksiin. Hän joutui sota-aikana kuitenkin kunnallisiin luottamustoimiin tullen valituksi kunnanvaltuustoon. Sen myötä hänet valittiin puheenjohtajaksi huoltolautakuntaan. Tämä luottamustoimi kysyi paljon voimia ja kärsivällisyyttä. Olivathan menossa sotien ajat, jolloin oli monenlaista puutetta ja apua tarvitsevaa. Isä oli valtuutettuna ja huoltolautakunnan puheenjohtajana vuosina 1939-1945, eli juuri sotavuodet. Tämän lisäksi hän oli ns. Vapaan huollon keskuksen johtajana samat vuodet. Muistan, miten hän riemumielin jätti luottamustoimet vuoden 1945 jälkeen toisiin käsiin. Olihan silloin taas miehiä, joista valita seuraaja. Siekkiskylän kansakoulu oli isälle läheinen, hän toimi sen johtokunnan puheenjohtajana vuodesta 1929 aina eläkkeelle siirtymiseensä asti. Omaa tointa lähellä oli uskonnon tuntiopettajana oleminen Virtain yhteiskoulussa seitsemän vuoden ajan 1945-1952 vuosien aikana.
Tulevia suunnitelmiaKun perheen Esko-poikanen haudattiin vuonna 1932, hänet pantiin pienessä arkussa suurempaan, vankoista lankuista tehtyyn laatikkoon, joka sitten peitettiin. Miksikö näin? Siksi, että isä ajatteli muuttoa. Kun muutetaan, viedään Esko mukana. Hän haki kirkkoherran virkoja useaan kertaan. Muistan sellaiset pitäjät kuin Askola, Elimäki, Jaala lähellä synnyinseutua ja Korpilahti, Ypäjä ja Virrat. Kaikissa näissä seurakunnissa isä oli vaalissa onnistumatta kertaakaan. Niin hän jäi pysyvästi Virroille. Ehkä näin oli parasta, mene tiedä. Jatkuva hakeminen kuitenkin osoitti sen, että isä haaveili ylennystä virassa siinä kuitenkaan onnistumatta. Tämä merkitsi lapsille ainakin yhtä asiaa. Heille syntyi vankka suhde pitäjään ja seurakuntaan, joita kumpaakin muistelee suurella rakkaudella. Tätä mahdollisuutta ei olisi ollut, jos isä joskus olisi onnistunut hakemisessaan. Saivathan virtolaiset pitää kappalaisensa loppuun asti.
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ANITA CERNOVSKIS ent. UOTILA JOULUTERVEHDYS
Joulutervehdys teille kaikille ystävilleni sinne nuoruuteni asuinsijoille, täältä toiselta puolelta maapalloa. Tätä kirjoittaessani muistojeni kuvanauha kulkee selvänä silmieni edessä. On vaikeata uskoa, että siitä on jo yli 30 vuotta, kun viimeisen jouluni vietin siellä kaukaisessa kotimaassani. Vielä pitempi aika siitä, kun asuin Killinkoskella. Kuitenkin ne ovat muistoissani kauneimmat joulut, huolimatta siitä, että elimme ankaraa pula-aikaa. Muistan jostain korvikeaineista tehdyt monokengät, joihin piti hakea lupa kansanhuollosta, silakkajonotukseen Ähtärin Osuuskaupalla, palikkarenkaat polkupyörässä, jolla ajoin Virroille hakemaan sitä monojen lupaa. Joululahjat olivat pääasiassa kirjoja, mikä oli kyllä hyvä, koska olin jo silloin innokas lukija, moneen kertaan puretusta langasta kudotut lapaset ja sukat, äidin vanhasta hameesta tehty puku koulun kuusijuhlaan. Kaikesta tästä huolimatta joulutunnelmaa riitti. Sauna lämpeni mäen rinteessä, ja ihme kyllä, pula-ajasta huolimatta keittiössä leijailivat herkulliset tuoksut ja me lapset odotimme kärsimättöminä joulupukin tuloa.Nyt ovat jouluni erilaisia. Ensimmäinen joulumme Australiassa oli kyllä huvittavin, eikä parhaimmista yrityksis- tämme huolimatta tunnelma tahtonut kohota. Yritimme nimittäin viettää sitä vanhan maan tavalla tässä uudessa maassa, + 32 asteen lämmössä. Olin jo hyvissä ajoin pyytänyt äitiäni lähettämään meille oikeita suomalaisia kuusen

kynttilöitä, joita en mistään löytänyt täältä. Siinä sitten seisoi jouluaattona mäntypuu suomalaisine kynttilöineen olohuoneessa. Uunissa tirisi possun paisti, peruna- ym. laatikot olivat valmiina, kuten kaikki muutkin kotoiset jouluruuat. Aurinko nousi korkeammalle ja korkeammalle, lämpömittari alkoi kiivetä yli 30 asteen. Perhe liikuskeli kumman levottomana ja kasvot punottaen ympärilläni, lopulta rohkaistuen pyytämään, että tulisin uimaan. Minä koitin selittää, että eihän sitä nyt jouluna uimaan mennä. Minut kuitenkin äänestettiin ylivoimaisesti ulos ja uimaan mentiin. Merenranta olikin vain noin 200 m:n päässä asunnostamme, joten eihän se ollut kovin pitkä matka. Uinti kyllä sitten virkistikin ja kun tulimme takaisin päätimme aloittaa joulunvieton, nauttia jouluaterian, avata lahjapaketit ja sytyttää kuusenkyntti- lät. Kaikki ei kylläkään sujunut aivan yksinkertaisesti. Alkaessamme sytyttää kynttilöitä saimme hämmästykseksem- me huomata, että ne olivat kaikki taipuneet kaksin kerroin. Siinä ne sitten roikkuivat kuin mitkäkin jättiongen- koukut. Melkein minä itkin, mutta sitten joku huomasi, että oijotaan ne suoriksi ja pannaan pakasteeseen, kyllä ne siellä kovettuvat.Hikeä kasvoiltamme pyyhkien sitten nautimme sen ensimmäisen jouluateriamme, kynttilöiden kovettumista odotellen. Tällainen oli meidän ensimmäinen joulumme. Nyt 30 vuoden jälkeen voin vaan sanoa, että oppia ikä kaikki.

Nyt jouluateriamme ovat pääasiassa kylmiä ruokia, pöydällä Australiassa tehdyt kynttilät, jotka kestävät tämän kuumuuden. Seuraava probleema nousi esiin vasta, kun lapset kasvoivat teini- ikään. Australialaiset kun pitävät vasta 25:ttä päivää varsinaisena jouluna, 24:s on sellainen markkinapäivä. Kaupat ovat auki iltamyöhään. Erilaiset yhdistykset ja kerhot kokoontuvat kaduille ja puistoihin laulamaan joululauluja. Ihmiset tekevät viimeisiä jouluostoksi- aan ja toivottelevat hyvää joulua tutuille ja tuntemattomille. Tietysti meidänkin lapsemme viettävät tämän illan koulutovereittensa kanssa ostoksia tehden. Tämä ongelma ei sitten selvinnytkään ennen kuin he löysivät itselleen aviopuolisot, australialaiset. Nyt he ja heidän lapsensa ovat siinä onnellisessa asemassa, että heillä on tavallaan kaksi joulua. Yksi suomalainen ja toinen australialainen. Nämä pikku tapahtumat ovat vain meidän omakohtaisia kokemuksiamme. Kaikilla meillä täällä on varmaankin omat hassut juttumme kerrottavana noista alkuajoista. Sittenkin luulen, että Suomessa syntyneen ja siellä aikuiseksi varttuneen on vaikeata tavoittaa sitä joulutunnelmaa, minkä valkoinen lumivaippa ja nurkissa paukkuva pakkanen voi luoda. Älkäämme kuitenkaan unohtako joulun todellista tarkoitusta, joka on sama Suomessa, Australiassa ja koko maapallolla. Lopetan tämän toivottaen teille ystäväni Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

JOULU HAUDALLA
Keskeltä kiireen 
viikkoja /oulua hain. 
Paatesi luota, Äiti, 
vasta sen sain!
Kalmiston rautainen portti 
huurteessa on.
Tänne ei yllä 
maailma rauhaton.

Rakkahin äiti —
takana kaukaisen rajan — 
Sinua kaipaa 
lapsesi levoton ajan.

Valossa kynttilän 
kumpusi äärellä vasta 
tunnen: koskaan et lakannut 
lastasi rakastamasta.

Hiljaisen kirkkomaan ylle 
kynttilät valoa luo.
Suuren Ikuisen Joulun 
kaipuuta mieleen tuo.
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MIKKO VIRTANENKUUSIJUHLAT HAUHUUN KOULULLA 60 VUOTTA SITTEN
Koulujen kuusijuhlat olivat ennen vanhaan kylässämme suuri tapaus. Koululle menivät silloin kaikki kynnelle kykenevät, nuoret ja vanhat.Minäkin pääsin joskus kuusi vuotta täytettyäni mukaan juhliin. Isän kanssa tietysti. Kävellen mentiin pimeässä. Matkaa oli meiltä koululle noin 2,5 km.Koululla oli suuri komea kuusi harmonin lähellä. Ikkunoille oli laitettu laudat, joissa oli kynttilöitä rivissä. Istuttiin pulpetteihin. Eiväthän niihin kaikki mahtuneet. Ihmisiä oli eteinen- kin täynnä. Opettaja Teppo Ahonen saapui arvokkaasti harmonin luokse. Hän ilmoitti virren numeron. Sehän oli tietysti "Enkeli taivaan lausui näin”. Sitten opettaja piti tervehdyspuheen. Hän kiitteli oppilaita ja vanhempia hyvästä yhteistyöstä. Ohjelma jatkui. Oli leikkejä, lausuntaa ja muuta sellaista. Tietysti oppilaitten esittämänä.Erikoisesti jäi mieleeni kuorolaulu. Opettaja antoi harmonista äänet. Kaksi laulua siinä menikin mukavasti, mutta kolmas laulu ei mennyt. Monta kertaa Ahonen antoi äänet, mutta ei siitä ollut apua. Naama kiukusta punaisena opettaja kääntyi yleisön puoleen ja sanoi: "Minun on anteeksi pyydettävä tämä laulu. Se ei mene kaikista harjoituksista huolimatta.” Isä siinä vieressäni jupisi: "Mitä se siinä kiukuttelee. Olis antanut vaan tenavien laulaa. Enhän minä siinä mitään vikaa huomannut.” Teppo Ahonen oli tarkka musiikkimies. Siinä ei ollut vaihtoehtoa.Kaikkia ohjelmia en muista, mutta kohokohta juhlissa oli joulupukin tulo. Se olikin oikein pukki, eikä ukko, niin kuin nykyisin. Sillä oli 50 cm pitkät sarvet päässä ja turkki niin kuin pukilla ainakin. Ei se mitään puhunut, pökötti vain niin kuin pässi tai pukki. Sillä oli vielä kellokin kaulassa, joka mukavasti kilahteli pukin puskiessa ihmisiä. Lah- jakorin se toi ja niine hyvineen lähti pois. Lopuksi sitten laulettiin ja siihen ne juhlat sitten loppuivat.Aika kului. Minäkin siitä sitten jouduin koulun penkille. Oli vuosi 1928. Opettajakin oli vaihtunut yläkoulun

puolelle. Kuusijuhlat pidettiin entiseen malliin. Ohjelmissa olin mukana. Kuinkas muuten. Laulu se oli minusta kaikkein mukavinta. Ainoa harmi siinä oli, kun joutui tytön kanssa laulamaan. Toiset kiusasivat. Tuli se vain laulettavaksi Salovaaran Ailin kanssa "Varpunen jouluaamuna”. Hyvin kai se meni, aplodeista päätellen.Kuttilan Einolla ei mennyt ihan yhtä hyvin. Häneltä putosi tonttuleikissä housut. Piiriin tuli katkos, kun hänen täytyi toisella kädellä kannatella housujaan.Tuli sitä niissäkin juhlissa hämminkiä. Ikkunalaudalla oli kynttilärivi.

Tungoksessa verhot syttyivät palamaan. Lähellä sattui olemaan toinen mies, Evald Jartti. Hän repi verhot alas, sotki ne sammuksiin. Opettaja Urho Aito oli käymässä omalla puolellaan ja tuli hämmästyneen näköisenä kuulemaan, mitä oli tapahtunut. Valtte siinä vähän kiroili, että peijakas kun poltin käteni. Sen jälkeen ei sitten ikkunoille kynttilöitä laitettu.Pukkikin tuli, mutta ei se enää ollut pukki. Se oli se nykyäänkin muodissa oleva ukko. Kaipasin sitä vanhaa kunnon pukkia kauan.Hyvää joulua kaikille!

vt
Tämän näköinen oli joulupukki ennenvanhaan.
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Teksti ja kuvat MAURI MONTO 1’iihnn

Virtain apteekki 100 vuotta
o

«•»sr

Apteekin kiinteistö Tikkala nykyisen Osuuspankin paikalla.

Apteekkarit Virroilla:Uriel August Heikel 1890-1904Otto Bruun 1904-1933Aina Aalto-Tikkanen 1934-1962Airi Villala 1962-1976Marja-Liisa Holopainen 1977-1987Ritva Salonen 1987-Tilat1. Kaleton, entinen sotilasvirkatalo Rantatien varrella.2. Hirmula, sijainnut Purunojan takana3. Toivola, nykyinen kirjastotalo4. Tikkala, oma kiinteistö nykyisen Osuuspankin paikalla.5. Linjatalo, nykyinen toimitila.

Satavuotista toimiaikaa juhlittiin Virroilla näkyvästi. Historiikki julkistettiin ja näyttely avattiin sunnuntaina11.2.1990. Maanantaina 12.2.1990 oli apteekissa koko päivän kahvitus yleisölle. Henkilökunnan juhla oli18.2.1990, jolloin muistettiin pitkäaikaisia työntekijöitä.Toivotamme onnea ja menestystä apteekkitoiminnalle Virroilla.

Virtain Apteekin henkilökunta "kahvituspäivänä" maanantaina 12.2.1990 juhla-asussa.14



Haastattelu: TURKKA KULMALA Kirjailija Teuvo Saavalainen
Olet kirjailija, kirjoitat elääksesi. 
Miten luonnehtisit kirjailijan työtä?Ainakin työ on tavattoman yksinäistä. Jokin majakanvartijan, palovartijan homma ehkä olisi vähän vastaavanlaista tässä suhteessa. Kenellekään ei voi näyttää keskeneräistä työtä, ja sitten kun se on valmis, se on tieltä pois, ei siitä sen enempää.Minulla on yksinäisyyteen kyllä taipumuksiakin. Menen ihmisiin, mutta haluan sitten taas vetäytyä olemaan yksin, jälleen palata ihmisten joukkoon ja niin edelleen.Toisenlaista on esimerkiksi opettajan homma, jota tein pitkään. Siinä ollaan läheisesti ja kiihkeästi tekemisissä monien ihmisten kanssa. Ei opetuspäivän jälkeen saa uutta vaihdetta päälle, ei voi ruveta kirjoittamaan ainakaan minun tyyppiseni äityjä.
Miten tärkeäksi koet oman työsi? 
Erityisesti esittämäsi ajatukset, on
ko niillä vaikutusta?Ei ilmeisesti jaksaisi kirjoittaa, jollei yhtään uskoisi asiaansa.Siitä ei toisaalta oikein ole näyttöä, mutta jos kirja lukijoille on tärkeä, niin se riittää. Kyllä minä koen lukijan kiinnostuksen jonkinlaisena tärkeyden, merkityksen mittarina.
Tarvitaanko kirjailijoita?Tarvitaan. Ne, jotka lukevat, lukevat tarpeeseensa. Kuten esimerkiksi minä. 
Eli mielestäsi ihmisellä on perusta
va tarve saada elämyksiä, tietoa ja 
kaikenlaisia kokemuksia nimeno
maan luetun tekstin kautta?Niin on. Tämän havaitsee itsestään, miettiessään jotakin asiaa huomaa usein, että se tulee kirjallisuudesta, erityisesti kaunokirjallisuudesta.
Onko kirjailijalla mielestäsi jokin 
erityinen tehtävä yhteisössä ja yh
teiskunnassa, ja jos niin mikä? Tähän on helppo vastata. Kirjailijan tehtävä on tietenkin kirjoittaa.Mitä se sitten sisältääkin, kuka viihdyttää, kuka esittää asiaa, käsityksiä, katsomuksia, tai keksii jutun. Tämän kirjailija on ottanut tehtäväkseen.Siinä on jokin ilmaisemisen ja valmiiksi saamisen idea, jota tässä suhteessa voi verrata käsityöläisyyteen,

joskaan kirja tai paremmin sen sisältö ei ole esine, vaan kokoelma merkkejä, symboleja.
Oletko mielestäsi omalta kohdaltasi 
onnistunut tässä kirjailijan tehtä
vässä?Olen onnistunut siinä suhteessa, että olen tehnyt joka kirjan niin valmiiksi kuin olen pystynyt. Niin kuin vaikkapa viulun.Se, joka lukee, tehköön omat johtopäätöksensä, millaiset tahansa.
Onko mielestäsi olemassa jokin ul
kopuolinen voima, joka pakottaa 
yhä uudelleen aloittamaan kirjoit
tamisen, vai onko uuden työn aloi
tus täysin tietoinen prosessi?Kyllä se on täysin tietoinen. Ihminen on Homo Faber, "ihminen seppä”, hän tekee.
Ja tietää mitä tekee?Aivan. Ja jos jokin ulkopuolinen voima pitää välttämättä nimetä, niin se on koko ympäröivä maailma, sen meininki. Sitä havaitsee sellaista, mitä ei ole sanottu, jonkin reiän, valkoisen kohdan, josta olisi sanomista.
Mikä on mielestäsi kirjailijan vas
tuu hengentuotteistaan? Onko kir
jailija vastuussa teoksensa mahdol
lisista ikävistä seuraamuksista? 
Mieleen tulee vaikkapa tapaus Sai
man Rushdie.Minun käsittääkseni ei ole. Jos tällainen vastuusuhde olisi olemassa, olisi yleensä mahdotonta kirjoittaa muuta kuin jotakin roskaa, jolla silläkin olisi vaikutuksensa.Ajatellaanpa vaikkapa Raamattua. Ei todellakaan ole Raamatun syytä, jos jonkun mielenterveys horjuu tai kansat käyttävät sitä tappelujensa oikeuttaja- na. Vika on tulkitsijassa.
Mutta kai kirjailijalla kuitenkin on 
jokin etiikka, jonka perusteella hän 
seuloo työnsä tulokset? Ehdottomasti. Esimerkiksi minun on sanottu kirjoittavan ns. tunnustuskir- jallisuutta; joten kyllä siinä on pitkän puristimen läpi teksti vedettävä. Ei tässä ole yksinkertaisesta paljastelusta kyse. On tarkasti tiedettävä, mitä sanoo, mitä ei.Lisäksi on kyse hyvin tekemisen etii

kasta. Siis että syntyisi hyvä kokonaisuus, joka taas syntyy tehdessä, sitä ei ole päässä valmiina.Mutta katsomukset ja kielenkäyttö, niiden täytyy saada olla täysin kirjoittajan omien näkemysten mukaiset. En minä voisi tietenkään vastoin käsityk- siäni mennä julistamaan sellaista, mikä on minulle eettisesti väärää.
Kuinka määrittelistit käsitteen luo
vuus?Painotan enemmän tekemistä, työn moraalia. Siis ei muuta kuin kirjoittamaan.Ei ole olemassa mitään simsalabim- konstia, joka auttaisi. Sitä ponnistaa ja ponnistaa. Sitten lähtee, jos lähtee, semmoinen voima liikkeelle kuin alitajunta.Lukija ei tiedä, mikä on kirjoitettu nopeasti, mikä hitaasti ja hellien. Eli mikä on spontaania, mikä isolla työllä puurrettu.Tärkeää tietenkin on, että alitajunta lähtee mukaan kaveriksi. Tämmöinen "hän”, joka sieltä alta työntyy.
Entä jos huomaat luovuutesi ehty
vän. Miten reagoit?Mieluusti kirjoittaisi vielä viimeisenä päivänään. Kyllä kirjoittaminen näyttää kirjoittajalleen tärkeältä, aivan riippumatta kirjallisuuden lajeista. Jos joku tekee vaikkapa viihdettä, kyllä hän panee siihen aina itseään. Ei se mene vain tuosta lonkalta.
Et siis halua asettaa itseäsi esimer
kiksi jonkun viihdekirjailijan ylä
puolelle?En missään nimessä, en ollenkaan.Ja ajatellaanpa sitten parhaita satukirjoja tai nuortenromaaneja, kyllä ne pyörivät monen aikuisenkin mielessä. Niin kuin minun päässäni seuraava katkelma jostain Tove Janssonin Muumi- kirjasta:"Minulla oli serkku, joka luki trigonometriaa viiksikarvansa lurpalleen.Sitten tuli mörkö ja söi hänet.Ja siellä hän nyt makaa mörön mahassa, niin erinomaisen viisaana.”
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LIISA SAIKKONEN

Neljäkymmentä vuotta 
kotiseudun parhaaksi

Kotiseutuyhdistyksen tehtävänä on tallentaa menneisyyttä ja nykyisyyttä, toimia kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäjänä lisäämällä kotiseudun tuntemusta ja rakkautta kotiseutuun.Kotiseutuyhdistys Virtain Seura r.y. on perustettu vuonna 1950. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin maanviljelijä Väinö Koro ja sihteeriksi maanviljelijä Matti Koski. Muut johtokunnan jäsenet olivat kirjailija Heikki Korhonen, opettaja Voipa Nuorukainen Sulkava, opettaja Sauli Perälä, maanviljelijä Hannes Nuuttila, taloudenhoitaja Yrjö Niittylä, neiti Aira Aho, varatuomari Eino Sipilä ja maisteri A.O. Sario. 
Museo syntyyUuden yhdistyksen ensimmäisenä tärkeänä tehtävänä oli saada paikkakunnalle kotiseutumuseo. Seura päätyi varsin omaleimaiseen ratkaisuun, se perusti museon lainajyvästöön tunnetuimman virtolaisen Martti Kitusen nimiin. Itse rakennus oli vanha, komeine lukkoineen ja kaksinkertaisine seinineen edustava, sekä keskeisellä alkuperäisellä paikalla. Se avattiin yleisölle kesällä vuonna 1961 ja sinne tallennettiin noin 1000 esinettä, jotka myös kuvattiin ja luetteloitiin. Nyt lainajyvästö palvelee Mittamuseona Perinnekylässä, jonne se siirrettiin Liikuntahallin tieltä. Vanha esineistö on osaksi varastoitu odottamaan erämuseon tiloja, osa on Rajalahden talomuseossa.Virtain Seura sai Rajalahden talon vuonna 1967 lahjoituksena Kansallis- Osake-Pankilta, mutta kymmenen

vuotta ehti kulua ennenkuin talo saatiin siirretyksi Ikkalankylästä Herrasen saarelle. Hanke ei olisi varmaankaan toteutunut ilman kunnan mukaan tuloa sekä Kansalaisopiston ja monien eri järjestöjen talkootyötä.Museovirasto on useana vuonna myöntänyt avustuksen esineistön luettelointiin, valokuvaukseen, puhdistukseen ja korjaukseen, mutta myös seuralla on edellytetty olevan tähän varoja. Yhdistyksen piirissä vuonna 1977 syntyneen Perinnekyläidean vauhdittuessa siirrettiin sinne myös Isomäen tuulimylly ja Onni Pihlajamäen perikunnan lahjoittama aitta.
Museo palveleeMuseo on pysyvä, yhteiskuntaa palveleva laitos, jossa pitää olla ammattihen- kilökuntaa ja joka on säännöllisesti avoinna yleisölle. Museo on kirjaston ja arkiston sisarpuoli, se on havaintoesitys omasta kunnasta ja kulttuurista. Tärkein kävijäryhmä on oppilaitokset. Edellämainituista syistä museoiden pitäisi olla Virroillakin yksinomaan kaupungin omistuksessa ja hoidossa.Vuonna 1978 taisteltiin Herraskos- ken kanavan kääntösillan puolesta. Talkootöin ja puukeräyksin sekä kaupungin, museoviraston ja seuran rahavaroin kääntösilta saatiin kuntoon. Silloin syntyi pohja kanavamuseolle.
JulkaisutoiminnastaMenneisyyttä ja yhtä hyvin nykyisyyttä tallennetaan kotiseutujulkaisuun, Virtain Jouluun. Se ilmestyi ensimmäisen kerran v.1958 yhteistyössä opettajayh

distyksen kanssa. Tänä vuonna ilmestyy 33. vuosikerta. Joululehti on arvostettu julkaisu ja se on palkittu mm. Keuruun kotiseutupäivillä maan parhaana.Muusta julkaisutoiminnasta tärkeimpiä ovat Virtain Laulu (julk. -58, uusittu painos -88), jonka Einari Vuorelan sanoihin sävelsi kanttori Eino Kirvesmies, myöhemmin Kirvessalo ja paikkakunnan oman runoilijan Hannu Hämeen runokokoelma, joka saatiin julkisuuteen vuonna 1965. Akateemikko Matti A. Pitkänen kuvasi paikkakuntaa kahden vuoden ajan ja Virrat-kuvateos valmistui vuonna 1977. Kotiseutuyhdistyksen jäsenet ovat niinikään olleet aktiivisesti mukana Vanhan Ruoveden sekä Virtain historiateosten toimikunnassa. Aitoja virtolaisia sutkauksia ilmestyi seuran kustantamana kokoelmana ”Antaas olla akan järvessä” (-85) kirjastonjohtaja Tarmo Yli-Rajalan kokoamana. Keväällä Virtain Seuran 40- vuotisjuhlakokouksessa julkistettiin toimittaja Ella Riikosen runokokoelma "Kotiseutuni Virrat”.
Korut maisemassaMaaseudun perinteiseen kulttuurimaisemaan kuuluvat pellot, rakennusten ryhmät, ladot pellolla, hakamaat, aidat, niityt, metsät. Ihmisen pyrkimyksenä pitäisi olla kulttuurimaiseman hyvä hoito. Se merkitsee mm. talojen ja teiden harmoniaa kokonaisuuden osana, ne täydentävät ympäristöämme, maalaismaisemaa. Sen herkkyyden voi helposti pilata välinpitämättömällä rakentamisella, mutta yhtä hyvin sitä voi16



kaunistaa sopusointuisella pihapiirien rakentamisella. Entisajan maaseutura- kentaminen on ollut tasapainoista, rakentamisen mittasuhteet ja rakentamispaikat ovat määräytyneet maiseman säilymisen ehdoin.Virtain Seura on huomioinut 80- luvulla sellaisia peruskorjattujen talojen isäntäväkiä, jotka ovat säilyttäneet vanhojen talojen ulkomuodon — korun maisemassa. 50-luvulla kauniit rakennukset huomioitiin hakemalla niille talonpoikaiskulttuurin säätiön kunnia- kiipiä.
KansallispuvutVirtolaista identiteettiä on korostettu monella tavalla. Virtain Laulua seurasi- vat Virtain päivä, viiri, koru, ryijy ja kansallispuvut. Virtain naisen puvun suunnitteli maisteri Tyyne Vahter ja

piirsi taiteilija Anni Touri (v. -56) ja miehen puvun maisteri Marliina Perkko (v. -73). Vuosien kuluessa puvut muuttuivat siinä määrin, että kotiseutuyhdistyksen oli puututtava asiaan. Samaan aikaan perustettiin Suomen Kan- sallispukuneuvosto (v. -79), joka tutkii, tiedottaa, ohjaa ja kouluttaa kansallispukuihin liittyvissä asioissa.Virtain seura toimitti ensin naisen puvun kansallispukuneuvoston tarkastettavaksi, ja Virtain miehen mallipuku valmistui valtakunnallisille kotiseutupäiville.Tutkimuksen pohjalta tehdyt malli- puvut luovutetaan Suomen Kansallispukuneuvoston kokoelmiin.
Ei suuri seuraVirtain Seuran aktiivinen jäsenkunta ei ole suuren suuri, mutta seuran hank

keet ovat aina saaneet myönteisen vastaanoton. Kaikille kotiseutuseuroille on tyypillistä, että niiden piirissä toimii varttunutta väkeä, joka on asettunut paikkakunnalle. Mutta tietoa kotiseudusta olisi välitettävä erityisesti nuorisolle. Tämän työn luonnollisin yhteys on koulu. Virroilla ei kuitenkaan ole saatu aikaan omaa kotiseutukirjaa, sen saaminen onkin haaste kaupungille, opettajille ja kotiseutuväelle.Seuran aloitteesta Suomen Kotiseutuliiton valtakunnallisia kotiseutupäiviä vietettiin elokuussa Virroilla. Lukuisten vierailta saamiemme palautteiden mukaan onnistuimme päivien järjestelyissä. Virtain Seuran puolesta kiitän kaikkia satoja talkootyötä tehneitä virtolaisia, jotka olivat luomassa myönteistä kuvaa kotiseudustamme.
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ELISA JALAVA

Voiko ihmisen kasvattaa rauhantahtoisuuteen
Maailman täydellinen rauha on asia, joka on kautta aikojen ollut ihmisten ihanne. Se on unelma, josta on haaveiltu niin sotatantereella kuin juhlapuheissakin. Se on utopistinen toive paremmasta onnellisesta maailmasta, jossa ei ole sotaa, pelkoa eikä vihaa. Maailmasta, jollaista ihminen ei ole ainakaan vielä saavuttanut.Mutta miksi ihmisten rauhantahtoisuudesta huolimatta jossain maapallon kolkassa soditaan jatkuvasti? Mikä tekee ihmisestä niin pahan, ettei hän voi sopeutua toisen rodun tai uskonnon kanssa yhteen tai miksi kaupunkien nuoret pahoinpitelevät viattomia ihmisiä ilman syytä? Ihmisestä on tullut paha, hän on muuttunut paljon ensimmäisistä luoduista, Aatamista ja Eevasta, jotka Jumala loi maan päälle omaksi kuvakseen viljelemään ja varjelemaan maata.Kun ajattelemme ihmisen ja hänen ympäristönsä pahuutta, mietimme onko mitään tehtävissä. Onko ihminen muuttunut täysin moraalittomaksi olennoksi, joka ei osaa vetää rajaa hyvän ja pahan välille? Voiko maailmaan syntyä enää ihmisiä, jotka pelastaisivat sen, mikä pelastettavissa on?Ihmisten moraalittomuudesta puhuttaessa ei usein ajatella, että lapsella ei ole synnynnäistä moraalitajua. Aikuiset syyttäessään yhteiskuntaa siitä, että se tekee lapsista moraalittomia, ymmärtämättömiä kansalaisia, tekevät virheen. Ehkä he eivät hyväksy sitä, että lapsen kasvattaminen rauhantahtoiseksi kansalaiseksi on heidän tehtävänsä. Lapselle täytyy opettaa jo varhain, mikä on väärin ja mikä ei.Miten lapsen moraalitajua voisi kehittää? Miten kasvattaa häntä rauhantahtoisuuteen? Useimmat vanhemmat ovat onnistuneet tehtävässään äitinä ja isinä antamalla lapsilleen rakkautta, aikaa ja hellyyttä. Jotta lapsesta tulisi ihminen, joka vastustaa sotaa ja pyrkii

rauhaan, täytyy aikuisen myös itse ymmärtää, että maailman rauha lähtee hänestä itsestään. Jos aikuinen hyväksyy vilpin ja oman etunsa tavoittelun, hänen kasvatustyönsä menee hukkaan. Lapsi on kuin peili, joka jäljittelee kaiken oppimansa. Se ei voi ymmärtää, että varastaminen on rikos, jos äiti antaa hänelle toisen lapsen lelun hiekkalaatikolla.Kasvatuksessa tarvitaan myös rakkautta ja hellyyttä. Vanhempien osoittaessa lapselleen avoimesti tämän olevan heidän rakkautensa kohde, lapsi kokee sen tärkeäksi ja oppii välittämään myös muista ihmisistä. Näin toteutuu myös yksi kymmenestä käskystä: "rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”. Monet lapset ovat oppineet ottamaan myös muut huomioon, mutta heille ei ole opetettu että myös mustat ja keltaiset ovat heidän lähimmäisiään. He tarvitsevat elintilaa ja hyväksyntää niinkuin mekin.Mutta on myös lapsia, jotka eivät ymmärrä, mikä on oikein ja mikä väärin. He ovat lapsia, jotka kuljeskelevat
TANJA RAUTALAHTI

Pam seiniä

Rakastan seiniä. Matalia, pitkiä, korkeita seiniä, tummia, tavallisia seiniä. Seinät luovat turvallisuutta. Seinät ovat kaiken perusta. Seinät kannattavat kattoa. Seinät pitävät kaiken pystyssä. Ne tekevät minun pienestä vinttihuonees- tani minun huoneeni, vain ja yksinomaan minun. Kukaan ei näe minun sei- nieni lävitse, eivät uteliaat äidit eivätkä hermostuttavat mummut. Minun huoneeni on monien haaveiden maja, minun piilopaikkani.Minun seinäni ovat kirjaillut julisteilla, tauluilla, kukilla. Minun seinilläni on kuusikymmentäyhdeksän julistetta. Rakastan julisteitani. Ne ovat ystäviä, hahmoja, jotka tietävät minusta kaiken. Ne ovat nähneet minun nauravan ja itkevän, nukkuvan ja valvovan. Ne ovat minun suojelusenkeleitäni, ne valvovat, kun minä nukun. Kuvia bändeistä, muusikoista, solisteista, minun idoleistani.Tuhansia unelmia päin seiniä, päin julisteita. Tuhansia unelmia ja miljoonia kyyneleitä, hymyjä idoleilleni, sei- näidoleilleni. Unelmia kaukaisista maista, erilaisesta elämästä, onnesta ja rakkaudesta.

kaduilla hajoittaen yhteistä omaisuutta ja ryöstäen ihmisiä. Heidän vanhempansa ovat ehkä alkoholisteja tai uransa huipulla olevia työnarkomaaneja, joilla ei ole aikaa lapsilleen. He tahtovat työpäivän jälkeen rentoutua ja olla ilman lapsiaan. Lapsille annetaan satanen rakkauden sijaan ja käsketään mennä elokuviin. Kun vanhemmat sitten kauhistelevat television kautta tulevia kauhukuvia ja yrittävät olohuoneestaan parantaa maailmaa, eivät he huomaa, että oma poika tai tytär on samoilla jäljillä kahden korttelin päässä hakkaamassa viatonta eläkeläistä.Jotta maailmassa joskus vallitsisi täydellinen rauhan tila, täytyisi vanhempien kasvattaa lapsistaan parempia, epäitsekkäitä ihmisiä. Ihmisiä, jotka ovat kokeneet hellyyden ja jotka ymmärtävät, että ihmisen sisäinen levollisuus on alku koko maailman rauhalle. Ihmisiä, joille on jo lapsena opetettu, että jokainen pienikin hyvä työ edistää maailman rauhaa, sillä pienistä puroista syntyy suuri virta.

Katselen seiniäni tuntikausia. Saan niistä voimaa, vaikka se tekeekin minut lohduttomaksi ja surulliseksi. Unelmia täytyy aina olla. Mutta minä sekoitan todellisuuden ja seinäunelmani.Huoneessani kaikuu musiikki — päin seiniä. Rockia, poppia, hard- rockia, heviä, spiidiä, trashia, klassista. Musiikki on veressä, ei sitä saa pois. Kuuntelen aina kun voin; yöllä, aamulla, illalla. Seinät rajoittavat musiikkia, siksi se kuulostaa hyvältä. Äänet hyppivät seiniltä sisälleni, ammentavat jotakin ikuista ja ääretöntä. Musiikki täyttää aivot, työntää muut asiat syrjään.On hienoa kuunnella jotain raskasta ja ilkeää, kun kaikki tuntuu kaatuvan päälle; menevän päin seiniä. Viha kerääntyy yhdeksi isoksi, raskaaksi palloksi, jonka voi heittää pois. Musiikki vaikuttaa mielialaan. Ollessani onnellinen kuuntelen jotain kevyempää, rakkausbiisejä, veikeitä punkbiisejä tai vähän raskaampaa. On myös toivottomia biisejä, täynnä tuskaa ja kaipausta. On hyvä itkeä joskus, paha olo katoaa.Seinillä on siis monta merkitystä, ne ovat elämän tukipylväitä. Mutta seinien täytyy olla kunnollisia, ne eivät saa kaatua, jos niihin nojaa.18



KUORO VIERAILUJA VIRROILLA
Maaliskuun 25. pnä kirkossa lauloi Jubilate-kuoro 
täydelle salille. Kuoro on ehdottomasti Suomen 
huippuja ja on sijoittunut hyvin kansainvälisissä 
kilpailuissa. Kuoron johtaja on Astrid Riska ja 
kuoron ohjelmisto kattaa kaikki osa-alueet gregori- 
aniikasta vaativiin uusiin teoksiin. Kuoro voitti ke
säkuussa kamarikuorojen Klemetti-kilpailun Orive
dellä ja kuoron johtaja sai Suonien Kulttuurirahas
ton Harald Andersenin rahaston palkinnon.

Heinäkuun 17. oli kirkko jälleen täynnä kuuntelemassa Eestin Kansallisen 
Mieskuoron konserttia. RAM-kuoro on ammattilaiskuoro ja esitti ohjelmansa 
hyvin. Lienee maailman paras mieskuoro. Kuoron johtaja on Olev Oja, joka

vieraili Virroilla myös marraskuussa. Viimeaikojen tapahtumat Eestissä ja 
suomalaisten myötätunto loivat tilaisuuteen lämpimän tunnelman.

St Jacobin Nuorisokuoro Tukholmasta vieraili 14.8. Tämä konsertti liittyi kansainväliseen 
”Sympaatti"-tapahtumaan. Runsaslukuinen yleisö eli hyvin laulajien mukana ja varmaan nuorem

mat virtolaiset kuorolaiset muistavat vierailun pitkään. Kuoron johtaja Gary Graden sai nuorista lau
lajistaan hyvin irti erilaisten taulujen vaatimia sävyjä.

Teksti: Martti Jytilä Kuvat: Irene Murtomäki
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Teksti ja kuvat:HANNELE LYYTIKÄINEN-KÄPPIVirtain teatterivuoden tarjonta kyläkomediasta vakavahenkiseen näytelmään
Teatterivuosi -90 oli Virroilla paitsi huomattavan laadukas myös vilkas, peräti neljä näytelmää saivat ensi-iltansa. Teatterivuosi koostui sekä ammattilaisten ja harrastajien yhteistyöstä että virtalaisille ominaisella talkoohengellä pystyyn saaduista aineksista. Virtalaiset teatterin ystävät näyttivät, että huumori, yrittäminen ja osaaminen kyytipoikana vaatimattomistakin puitteista syntyy mitä vaan.7V4/5A4Sandro Key Äbergin Naisia esitettiin kaupungintalon valtuustosalin aulassa vapun tienoilla. Näytelmän ohjasi Margit Carpelan ja sen esitti Virtain Teatteri. Naisia oli riemukkaan pureva laatu- satiiri naisten elämästä ja ajatuksenjuoksusta, johon näytelmää esittävillä naisilla oli eläytyvä ote. Näytelmässä ei ollut varsinaista juonta alkuineen, klii- makseineen ja loppuineen, vaan se koostui pienistä kohtauksista.Roolihahmojen esittämät vuoropuhelut ja monologit esitettiin sujuvasti ja eläytyen. Vakavatkin ajatukset välittyivät katsojille "pirullisen” osuvan huumorin kautta.
EMMA ELVYTTÄÄSimo Ojasen kirjoittama, Margit Carpelanin ohjaama ja Killinkosken Kyläteat- terin esittämä Emma Elvyttää -näytelmä symboloi tavallaan koko Killinkosken kylän elpymistä. Vanha teatteriharrastus herätettiin eloon samalla kun kyläläisten usko tulevaisuuteenkin.Kyläkomediassa elettiin mukana pienen kuolemaa tekevän maaseutukylän ongelmissa. "Kaikki vaan kuolee, kukaan ei nai” -ongelma ytimenä. Aviopuolison hankintavaikeudet ja virik- keetön maaseutumiljöö saivat näytelmässä elvyttäjänsä, huijaripariskun- nan, jonka toimet lopussa paljastuvat.Emma Elvyttää oli hauska ja virkistävä elämys katselijoille. Killinkoskelaiset osoittautuivat osaavaksi näyttelijäporu- kaksi, jolta varmaan odotetaan jatkoakin.

RUUKULLINEN MULTAA Vaskiveden ’oma’ kirjailija, Uolevi No- jonen, kirjoitti Vaskiveden Nsdle näytelmän Ruukullinen multaa. Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä elokuussa esitetty, Anne Ala-Nojosen ohjaama näytelmä toi paitsi mainetta myös harvinaisempaa kunniaa harrastajaseuru- eelle. Kunnianhimoisen työstämisen tuloksena heltisi näytelmästä Suomen

Anna-Liisa Mäen Junttilan talossa -näytelmässä 
naurettiin välillä omalle itsellekin. Maaseudun

Emma Elvyttää -näytelmä elvytti koko Killinkosken.

Harrastajateatteriliiton kantaesityspalk- kio.Uolevi Nojonen lähti näytelmässään pohtimaan perustavanlaatuisia teemoja, sulkeutunutta kyläyhteisöä ja luonnon saastumista. Pohjimmaisena kuitenkin ajatus siitä, että toivo maailmassa piilee ennakkoluulottomassa nuoruudessa.
JUNTTILAN TALOSSAVirtain karhunpeijaispäivien näytelmä, Anna-Liisa Mäen Junttilan talossa, oli myös kokonaan kotikutoinen tuote. Virtain Teatterikerho esitti näytelmän Veikko Viitamäen ohjaamana.Näytelmä oli yleisön suosima maanläheinen komedia, jossa maaseudun asioita ruodittiin sumeilemattomasta arkiperspektiivistä. Junttilan talossa - näytelmä ei perustunut niinkään vauhdikkaaseen juoneen kuin nokkeliin sanakäänteisiin. Huumori kohdistui välillä omaankin nilkkaan.

idyllissäkin voi olla parantamisen varaa.
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Sakset: MATTI V. LEHTINEN
Kulttuurin virrat kutsuivat
42. valtakunnalliset kotiseutupäivät sanomalehdistä leikeltynä

TORSTAI

■ Muuttuvat kulttuurin virrat kutsuvat huomisesta alkaen Virroilla. Valtakunnalliset kotiseutupäivät näkyvät ja kuuluvat kolmena viikonlopun päivänä. — Kotiseutupäivät ovat suomalaisen kotiseututyön katselmus, katsaus menneeseen ja kurkistus tulevaisuuteen. SUOMENSELÄN SANOMAT 2.8.1990
■ Kaipa se on eräänlainen tauti. Jotenkin tuntuu vain siltä, että kesä ei tunnu oikealta kesältä ilman valtakunnallisia kotiseutupäiviä, luonnehti kärsämäki- nen Eeva Eberhardt.LIITTO (Oulu) 7.8.1990.
■ Virtain ja lähikuntien majoituspaikat oli myyty loppuun jo pari kuukautta ennen tapahtumaa. Lisäksi yksityiskoteihin oli varattu toistasataa majoituspaikkaa.JÄRVISEUTU 9.8.1990.
■ Parhaillaan vietettävillä kotiseutupäivillä on mukana edustajat kaikista Virtain kaupungin ystävyyskunnista. Kotiseutupäiville osallistuu myös muita ulkomaalaisia vieraita Ruotsista, Virosta ja Vienan Karjalasta.SUOMENSELÄN SANOMAT 4.8.1990.
■ Virroilla viikonloppuna vietettävät 42. valtakunnalliset kotiseutupäivät ottivat torstaina varaslähdön. Virtain kaupungintalolle kokoontui runsaat puolisensataa henkilöä kaksipäiväiseen I.K. Inhan elämäntyötä käsittelevään seminaariin.ILKKA 4.8.1990.
■ Inhas sammansatta personlighet be- lystes vid ett seminarium 2-3 augusti i hans hemtrakt Virdois där hän föddes för 125 är sedän. I sin ungdom vandra- de hän omkring med sin far i detta ur- finska sjö- och skoglandskap. HUVUDSTADSBLADET 10.8.1990.
■ Seminaarin alustajajoukko oli kirjava, mutta tyypillinen. Kateederin takaa jakoivat tietoaan asiaan vihkiytyneelle yleisölle Tiedemies, Esiintyjä, Metatai- teilija, Empaatikko, Sympaattinen Asiantuntija ja Taiteilija.AAMULEHTI 3.8.1990.

Kuva: Jarkko Ruobola

Kuva: Jarkko Ruohola

Luovutan täten kanavamuseon avaimen Virtain 
kaupungille meidän yhteistyömme merkiksi. Toi
von, että kanavamuseosta on paljon iloa ja hyö
tyä kanavien ystäville, jotka näin voivat tutustua 
Hämeen kauniiden kanavien ohella myös niiden 
kulttuuritaustaan. Heitetään vihkivesi! 
(Merenkulkuhallituksen pääjohtaja Kyösti Veste
rinen Herraskosken kanavamuseon avajaiset 
3-81990)

Merenkulkuhallituksen puolesta minulla on ilo 
tuoda meidän tervehdyksemme näille valtakun
nallisille kotiseutupäiville. Me haluamme tehdä 
sen omalta juhlavalla tavallamme — nimittäin 
vihkimällä käyttöön tämän Herraskosken kana
vamuseon... Kutsun vihkitoimituksessa avusta
jakseni kaupunginvaltuuston puheenjohtajan 
Matti Maijalan sekä kanavanhoitaja Pentti Sam
matin. Pyydän Pentti Sammattia noutamaan 
tuohon vihkiampäriin kanavan vettä.
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Kivistö ja rummutVaari: "Tuota mitenkäs kauan on aikaa siitä 
kun sinä aloittelu tätä hommaa? ’Onni Kivistö: "No siitä on 65 vuotta kun minä 
velimiehen harmonikalla aloin opettelemaan. 
Niin ja sitten hommasin polkupyörän, sillä ajet
tiin sitten keikoille. "Vaari: "Tuota, sinä soittelu kuusirivistäkin?" Onni Kivistö: ' 'No minä ostin sen seittemän van
han ja soittelin sillä kolme vuotta ja tämän rum
mun minä ostin sitten 38 vuonna. Sitten minä 
soittelin siinä molemmilla, sillä kuusirivisellä 
ja... "Elina: "No, tossa on sulia viisirivinen, koska sinä 
tämän ostit?"Onni Kivistö: "Minä ostin tän 40 syksyllä. Tää on 
32 vuonna tehty. Tää on aika vanha, 58 vuotta 
vanha ja tällä minä soitin kaikkein eniten. Minä 
soitin 38 ja puoli vuotta tällä. ''

PERJANTAI

■ Aurinkoinen ja helteinen sää oli houkutellut Rantapuiston rinteille toiselle tuhannelle nousevan yleisöjoukon. Juhlavieraita ja virallisia kokousedustajia oli paikalla noin kuusisataa.ILKKA 4.8.1990.
■ Pienet kankaiset osanottajakassit toivat Virroille terveisensä eri puolilta "suurta Suomennientä”. LAUTTASAARI-LEHTI
■ Kotiseutupäivien avauksessa liiton hallituksen varapuheenjohtaja fil.toht. Aarne Laurila korosti luonnon ja maiseman osuutta tämän päivän kotiseututyössä.JÄRVISEUDUN SANOMAT 9-8.1990.
■ Perjantai oli myös Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouspäivä. Kokouksessa oli mukana 190 virallista edustajaa. Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Olli Vuorinen Valkeakoskelta.RUOVESI-LEHTI 8.8.1990.
■ Tampereen yliopiston ja Virtain kaupungin yhteistyössä kuuden vuoden ajan tekemää kulttuuritutkimusta valotetaan tänään kotiseutupäivien virallisena aloituspäivänä. Yliopiston ja kaupungin tavoitteena on yhteistyössä tutkia Virtain seudun perinnettä. IISALMEN SANOMAT 3.9-1990.
■ Yhteistyö on jo tuottanut tulosta. Valmiina on kymmenen julkaisua, jotka käsittelevät virtolaista kieltä, murteita, musiikkia, kyläyhteisöjä ym.ORIVEDEN SANOMAT 9-8.1990
■ Kotiseutupäivien yhteydessä vihittiin perjantaina myös Herraskosken kana- vamuseo. Kyseessä on viides toimintaan tuleva kanavamuseo maassamme. KYMEN SANOMAT 4.9.1990
■ Perjantai-illan ohjelmassa oli ekumeeniset iltamat seurakuntakeskukses-

Kuva: Jarkko Ruohola

Kuva: Jarkko Ruohola

Kuva: Hannele Lyytikäinen-Käppi

sa. Kristitty ja populaarikulttuuri eri kirkkokuntien näkökulmasta tuli esitellyksi.JÄRVISEUDUN SANOMAT 9-8.1990.
■ Todellisen elämyksen tarjosi tuhatpäiselle yleisölle perjantai-iltana Virtain Hiekkarannalla järjestetty Muuttuvat musiikin virrat -tapahtuma.ILKKA 5.8.1990
■ Onni Kivistö ja rummut on yksi pe- rusvirtolainen musiikkielämän vaihe. Onni itse on päässyt tulemaan mukaan kavalkadiin juontokaksikon Elinan ja vaarin haastateltavaksi ja tuo näin mukanaan elävän tuulahduksen vuosien takaa.SUOMENSELÄN SANOMAT 7.8.1990.
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■ Kansanmusiikin tutkija Johannes Heikkilän käsikirjoitus pitää sisällään ajanjakson Saarismaan Kustaasta Satoinaan. Kustaa Saarismaa oli vuosisadan vaihteessa Virroilla elänyt kansanpelimanni ja Sabrina puolestaan on vuosi sitten Virtain Rantarock-tapahtumassa esiintynyt maailmantähti. KESKISUOMALAINEN 4.8.1990.
■ Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen ja valtakunnallisen pääjuhlan lisäksi kotiseutupäivät tarjosivat osal

listujille monipuolisen ohjelman. Virtalaiset olivat tehneet hyvää työtä. LOUNAIS-LAPPI 26.8.1990. '
■ Ohjelmaa oli mahdutettu päiviin runsaasti, ja perinteisen kotiseutumenon lisäksi ohjelmassa oli tuoreempaakin asiaa. Päivien teemana oli "Muuttuvat kulttuurin virrat”.PIRKKALAINEN 16.8.1990.
■ Virroilla kotiseututyötä on tehty menestyksellisesti jo vuosikymmenet.

Työn tuloksina on syntynyt hieno Pe- rinnekylä esineistöineen ja näyttelyi- neen sekä tutkimuksia ja mm. joululeh- tiä lukuisa määrä.TYRVÄÄN SANOMAT 14.8.1990 
■ Lions Club Toriseva järjesti kuuden vuoden tauon jälkeen tervahaudan polton Perinnekylässä. Hauta sytytettiin torstai-iltana klo 9 ja sitä poltettiin sunnuntaihin asti.VIRTAIN SANOMAT 8.8.1990.

Kuvat Jari Niskanen23



LAUANTAI

■ Virtain Kotiseutupäivillä oli vaalittavana erilaisia kotiseuturetkiä aina taiteista ja kulttuurista maatilamatkailuun ja kyläkulttuuriin asti. Retkillä esiteltiin koko seudun historiaa ja nykyaikaa eri teemoilla.NIVALA-LEHTI 8.8.1990.
■ Eräs kotiseutupäivien keskeisin anti on aina muodostunut retkistä. Niitä oli kahdeksan ja ne olivat erinomaisesti opastettuja.LAUTTASAARI-LEHTI 11.8.1990.
■ Lähiympäristöön tehtävästä kahdeksasta kotiseuturetkestä on Ruoveden suunta ollut suosituin: halukkaita olisi ollut huomattavasti enemmän kuin kaksi bussillista.RUOVESI-LEHTI 25.7.1990.

■ Naisväki esitteli muuan muassa pellavan käsittelyä, perunajauhojen tekoa, karstausta ja kehräystä ja leivän tien pellosta vartaaseen.MAASEUDUN TULEVAISUUS 7.8.1990
■ Erityisesti huomio kiinnittyi näyttelyosastoon. Pirkanmaan alueen pitäjä- seuroilla oli erinomaiset osastot, joista voi ottaa oppia. Ja oppia vartenhan jär- viseutulaiset pääasiassa olivatkin liikkeellä.JÄRVISEUDUN SANOMAT 9-8.1990.
■ Kotiseutupäivien viesti tuotiin Virroille Espoosta, edellisten päivien isän- täkaupungista. Virrat vie sen puolestaan Sodankylään, ensi kesän kotiseutupäivien isännille.PYHÄJOKISEUTU 8.8.1990.

Kuva: Virtain Valokuvausliike

Kuva: Jari Niskanen

■ Seitsemisen kautta Helvettiin ja takaisin -retkellä samoiltiin kansallispuistoissa ja piipahdettiin Helvetinjär- ven rotkolaaksossa ja Helvetinkolussa. Nämä retkeilijät saivat peräti diplomin Helvetissä käynnistä.LOUNAIS-LAPPI 26.8.1990
■ Lähes 150 Virtain 42. valtakunnallisille kotiseutupäiville osallistunutta vierailijaa ajeli lauantaiaamuna vanhan ajan höyryveturijunassa Virroilta suoraan Haapamäen höyryveturipuiston raiteille.SUUR-KEURUU 6.8.1990
■ Kotalan naiset tempaisivat pystyttämällä kolmen vuoden takaisen yleisömenestyksen innoittamina astianäytte- lyn. Näyttelyn vanhimmat astiat olivat vuodelta 1873, jolloin Arabian tehdas ostettiin Ruotsista Suomeen. SUOMENSELÄN SANOMAT 7.8.1990.24



■ Vaskiveden Nuorisoseuran talolla katselimme kyläläisten esittämän Uolevi Nojosen kirjoittaman näytelmän "Ruukullinen multaa” maailman kantaesityksenä. Varsinkin nuoret näyttelijät eläytyivät hyvin ja esitys oli muutoinkin mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä.LAUKAA-KONNEVESI 30.8.1990.
■ Juhlaillallinen syötiin liikuntahallilla maa- ja kotitalousnaisten emännöides- sä. Kahvipuolesta vastasivat seurakuntatalolla Martat. Ja kyllä siinä oli naisilla kiirettä, ja heitä tarvittiin paljon. JÄRVISEUDUN SANOMAT 9-8.1990.
■ Lauantai-iltana oli kuutamoristeilyä Tarjanteella, oli tanssia Myllyniemen lavalla ja Virrat Kabareeta. Kabaree sisältää musiikin ohessa huumoria ja pientä piikittelyäkin.JÄRVISEUDUN SANOMAT 9-8.1990.
SUNNUNTAI

■ Sunnuntaina saapuivat virtolaiset vanhaa tapaa noudattaen kirkkoveneillään juhlajumalanpalvelukseen, jossa saarnasi piispa Yrjö Sariola, entinen Virtain nuorisopastori, nykyinen kesä- virtolainen.ORIMATTILAN SANOMAT 14.8.1990.
■ Jumalanpalveluksen jälkeen sujui ruokailu nopeasti ja vaivattomasti viereisellä koululla. Kiitos naisille! LAUKAA-KONNEVESI 30.8.1990.
■ Melkein jokainen joka oli kotiseutupäivillä läsnä on kiitellyt muonitus- puolta. Kaikki oli sujunut erinomaisesti.SUOMENSELÄN SANOMAT 8.8.1990.
■ Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja Olli Vuorisen mielestä kotiseututyölle olisi saatava oma professuuri. Hän puhui Virroilla viikonloppuna pidetyillä valtakunnallisilla kotiseutupäivillä sunnuntaina.ILKKA 6.8.1990.
■ Kotiseututyö on tavallaan isänmaan tärkeimpien juurien oikeaa hoitamista, määritteli professori Jokipii.LIITTO 7.8.1990.
■ Kotiseututyön olemusta ja sen muutoksia juhlapuheessa pohtinut Jyväskylän ylopiston professori Mauno Jokipii kehoitti kotiseutuväkeä osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, sillä "paikallisasiat tuntee toki parhaiten kansa itse”.MAASELKÄ 11.8.1990.
■ Kotiseutupäivien pääjuhla kokosi Virtain kirkkoaukiolle kolmisentuhatta henkeä. Vakavimmat aplodit keräsivät Saarenkylän Kalevan Nuorten Sirpakat Lantti-esityksellään. Ensi vuonna koti-

Kuva: Jarkko Ruohola

... Kotiseutupäivien viesti lähetetään täältä sinne 
pohjoiseen nuorten taidoin, nuorten innoin ja 
sodankyläläisen 2-rivisen harmonikan taitajan 
Vuoma-Pentin säveltämän masurkan sävelin. 
Kaksirivinen ei kuulemma ole niin paha asia vir- 
tolaisen Tarkkas-Jussinkaati mielestä kuin use-

seutuväki jutaa Lappiin ja Sodankylään. POHJOLAN SANOMAT 6.8.1990.
■ Kiitollisia oltiin myös säästä, jonka paikallinen kirkkoherra Kari Aalto oli onnistunut "järjestää” iki-ihanaksi — virtolaisten kustannuksella, sillä heti pääjuhlan päätyttyä alkoi sade kastella juhlapaikkaa.LAUTTASAARI-LEHTI 11.8.1990.
■ Viime viikonvaihteessa Virroilla pidetyt valtakunnalliset kotiseutupäivät henkivät innostunutta ja uudistuvaa ajattelua. Kotiseutuliiton piirissä tehtiin tiivistä työtä toiminnan painopisteiden

Kuva: Jarkko Ruohola

ampiriiinen, sillä hän sanoi: ' Tuurin pasillien 
kylvökone, mitä useampirivinen, sitä useampi- 
vantaanen. ’'
(Matti Maijala, kotiseutupäivien viesti Sodanky
lään 5.8.1990).

pitämiseksi mukana muutosvirroissa. RUOVESI-LEHT1 8.8.1990.
■ Täytyy nyt vähän ensin hengähtää ja sulatella viikonlopun antia, totesi Tuusula-seuran puheenjohtaja Kaija Suomus matkan jälkeen. — Saimme kyllä sieltä ideoita, joita voi hyödyntää vaikkapa kunnan 350-vuotisjuhlien ohjelmassa.TUUSULAN KELLOKAS 7.8.1990.
■ Onnistuneet päivät, joita aurinkoinen sää suosi alusta loppuun. ORIVEDEN SANOMAT 9 8.1990.
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Yksi Virtain kylistä on Piilinkylä, kau- niine järvineen ja lampineen kuitenkin varsin tuntemattomaksi jäänyt, vaikka Piilinkylä oli aikoinaan hyvin toimiva, omavarainen kyläyhteisö. Maanviljelys ja karjanhoito toivat varsinaisen elinkeinon. Itse kirnuttiin maito voiksi ja riittipä sitä myyntiinkin. Kasvatettiin pellavaa, joka valmistettiin kotona alusta loppuun kankaiksi ja osittain vaatteiksi asti. Lampaat saivat luovuttaa villansa emäntien taitaviin käsiin.Metsästys ja kalastus toivat oman lisänsä sekä syksyllä marjastus; puolukat vietiin hevosella Pihlajaveden asemalle asti. Autiossa ja Pillissä kalkutteli seppä taontatöitä. Rauni Mäkelä (os. Autio) kertoo olleensa apurina palkeita painelemassa. Piilinjärven laskuojalla oli mylly ja pärehöylä. Vesiratas pyöritti kahta kiviparia, ja keväisin ja syksyisin, kun vettä oli paljon, myllyssä jauhettiin melkein yötä päivää makoisia puuro- ja leipäjauhoja sekä myöskin eläimille. Vettä tosin padon avulla jonkin verran varastoitiin. Kylä eli elämäänsä vakaasti ja varmasti.Ohramäen Vertti neuloi ja naputteli kengät, työpieksut ja paremmatkin patiinit. Kun emäntien pannuista kuluivat tinaukset, mentiin oitis Mäkelän Taavetille, niin asia korjaantui. Kylässä oli oikeastaan joka alan taitajia. Piilin Selim-pappa oli oikea mestari puutyöhön, hänen käsissään syntyivät hevos- reet ja saavit muista tarvekaluista puhumattakaan aina taloihin aasti.Piilin Amalia-emäntä ei ollut ainoastaan ompelija ja kokki, vaan myös kätilö, hänen käsissään monet kylän lapset parkaisivat ensimmäiset itkunsa maailmalle.Moniin vaivoihin antoi apunsa kansanparantaja Nikolai Jutila. Ainoa asia, mitä kylässä ei tehty, oli sahti ja pontikka, hyvää kaljaa kylläkin. Kauppa oli vain Kolkissa ja Kotalassa, mutta eipä paljon tarvittukaan. Ehkäpä juuri pitkien matkojen vuoksi Viisas-Matti jo tuolloin suunnitteli lentokonetta.Edesmenneen Onni Mäkelän muistiinpanoista selviää, että ongelmana oli juuri se, että kylä sijaitsi järven kahta puolen. Ainoa kulkuneuvo oli vene, tai sitten hankala kierto järven ympäri. Elettiin luultavasti vuotta 1908, kun kyläläiset suivaantuivat tähän hankaluuteen ja päättivät rakentaa lossin. Rahaa kerättiin iltamilla ja taloista saatiin puita, ja niin syntyi lossi, johon mahtui kerralla kaksi hevosta kärryineen. Ketju kulki järven ylitse, siis veivattava laitos. Onni Mäkelä oli tuolloin pieni pojannaskali, jota rakentaminen kiinnosti. Anton Siron muisteluksien pohjalta on Manu Vilander tehnyt hauskan runon.

Viljo Aution ja Rauni Mäkelän muistelmien pohjalta kirjoittanut.ANNA-LIISA MÄKI

TARINAA PIILINKYLÄSTÄ

Kuva: Rauni Mäkelä

On Piilijärvi paikoittaisin tavallisen syvä./ Piilijärven kahden puolen ompi tämä kylä./ Sitä olen tuumannut monta kesä-iltaa,/ kun ei järven yli ole kaari- siltaa./ Nytpä siihen tehdään lautta, roomi hongasta, ja kova. / Tervataan ja riivataan sen joka raon loma./ Terva- varppi rullilleen, se vetämällä kulkee./ Kyllä sitä naapurien sitten nähdä jul- kee./ Kahden puolen Piilinjärven tuumattiin ja tehtiin./ Kyllä väinkin pysäkille minuutilleen ehtii.Pirttimäen Kallen mestaroima lossi palveli aikansa, mutta sitten ketjut katkeilivat. Jälleen oli kyläkokouksen aika. Kokous oli yksimielinen.— Kai me ny yhteen rooppiin silta Saaraan, onhan meillä Piilin piilevät voimat, piretään taas iltamia, emännät saa paistaa rieskoja ja kuttoo rasoja ja sukkia, kaikki kauppasa tekkee.Viljo Autio kertoo, että oli siinä urakkaa, viikossa piti oppia näytelmään roolisuoritukset ja sitten vaan kiertueelle. Silta piti tehdä talvella, koska hevosilla piti päästä jäitä myöten viemään puutavaraa. Hevostöissä olivat

Niemiset, Rajalat, Rantalat ja Autio.— Olin kuusitoistavuotias pojan- kloppi, kerran putos hevonenki jäihin, saatiiha se ylös. Se oli vuosi 1918, tykkien jylinä kuulu Vilppulasta ja Vaski- vedeltä mutta me vaan rakennettii siltaa. Särkänlahden Heikki joutu sottaan kesken kaiken, ja sille tielleen se jäi.Sillan arkut tehtiin puusta, ja penkkoja tuettiin puilla, sekä ajettiin kiviä ja maata. Miehiä oli kymmenkunta ja työkaluina kirves, lapio ja rautakanki. He- vosmiehille maksettiin kuormasta markan kahden puolen.— Joskus ajon 80 kuormaa päivässä, ja kävi niin pirusti vihaksi ku Rantalan hevonen ajo ohi. Näin kertoo Viljo Autio.Urakan päätyttyä ei enää Niemisen Paavolla vingutettu viulua, vaan tanssiksi riitti pieksun vipinä ja hevosen kavioiden kapse valmiilla sillalla.Kiertokoulu oli aikoinaan opinahjo. Jotkut kävivät Salmentakasen tai Kotalan koulua, kunnes Piihin tuli supistettu kansakoulu. Opettajana oli Aliina Kotiranta o.s. Roponen, myöhemmin Anni Rantala. Koulu lakkautettiin 1960.26



Postiosoitteita on Piiliin ollut monia, aina on posti perille löytänyt. Peltoniemeen tuli puhelin 1926, Konsta Koti- rannalle ja Taipaleeseen hankittiin ensimmäiset radiot. 1929 kävi ensi kerran auto Autiossa asti, ja se oli kyllä yhtä suuri ihme kuin Onni Mäkelän mainitsema Konsta-sedän polkupyörä, jota ennen lossin tuloa rahdattiin veneellä järven yli. Pian ilmestyi auto Heikki Halliselle. Jossain välissä sähköäkin saatiin. Vakituisia kankureita olivat Martta Rantala ja Iida Vuoristo. Ennen valojen syttymistä oli tapana pitää "hämärän hyssyä”. Hetki pirtin hämärässä levossa päivän töistä.Kolmekymmentäluvulla alkoivat muutosten vuodet. Pori-Haapamäki rata teki tuloaan pirstoen pienet pellot. Uudistusmieliset kyläläiset hyväksyivät rautahevosen kiskoineen varsin vähäisin nurkumisin, vaikka karjan laiduntaminen huomattavasti vaikeutui.Radan rakentamiseen käytettiin vankeja, siispä Piiliin tuli myöskin vankila. Viljo Autio sanoo pilke silmässään:— Onpa sitä tullut oltua vankilassakin, viisi kuukautta olin yövartijana.Lähes kymmenen vuotta kylä kuhisi mitä erilaisimpia ihmisiä. Rajalan talossa oli Haapamäen osuuskaupan sivu- myymälä. Munat ja voit tekivät kauppansa. Rata valmistui 1938 ja liikenne alkoi marraskuussa. Asemalle muutti asumaan muualta väkeä, jota aluksi vierastettiin. Joku mummu sanoi, että ne kun ovat "keskeltä maailmaa”.Pienviljelijäyhdistys toimi, hankittiin perunan nostokone, pyykkikone ja me- humaija, näin säilyivät yhteydet naapureihin. Piilin Piristys urheili omalla urheilukentällä. Vaihtelua toivat kesäiset kirkkomatkat Virroille ja laivamatkat Ruovedelle. Joulukirkkoon mentiin joskus Pihlajavedelle. Rautatie toi muutoksia, kinkerit tosin pidettiin edelleen taloissa vuorotellen. Piilinkylän nuorille aukeni mahdollisuus lähteä opiskelemaan Haapamäelle. Lähes joka alan ammattiin on Piilistä lähtenyt ihmisiä. Jälleen alkoi kylä muuttua. Junaliikenne loppui 1981. Peltoja paketoitiin ja metsitettiin. Onni Mäkelä luovutti maataloustyökalunsa Perinnekylään. Kylän maisematkin ovat muuttuneet. Monet talot ovat talvet autioina, kesämökkia- sutus on kasvanut. Joitakin taloja vielä viljellään, mutta vain yhdessä talossa on karjaa. Yhdessä on kala-altaat.Ylä-Kolkkiin on päällystetty tie, ja Järvi-Suomen tietä voi vaivattomasti pyyhkiä paikasta toiseen.— Piilinkylä on nähtävästi elänyt ihan saasteettomasti, kun sieltä nyt johdetaan Kotalaan hyvää vettä. Näin sanoo Rauni Mäkelä muistiinpanoissaan.

Mitähän tehtäis, kaikki lehdet on luettu ja päivää on vielä vaikka kuinka paljon. Mennään katsomaan tuonne uudisrakennukseen. Tyttö venyttelee kuin kissa ikävystyneenä. Me menemme.— Kato hei. Täällä on kuule hienoja panelinpalasia, näistä sais vaikka mitä. Tehdään nyt se lintulauta, kun teillä ei ole ollenkaan.Ellu levittelee jo innostuneesti panelinpalasia. Minä vähän epäilen että osataanko me ja on sentään joulupäivä.— Tietysti me osataan, minä meillä korjaan kaikki, missä tarvitaan vasaraa ja nauloja. Tästä tulee katto ja tuosta reunat ja tässä on valmis pohjalevy. Töihin nyt vain. Ellu penkoo jo vasaraa ja nauloja.— Sinä pitelet vain palasia ja minä naulaan.Ellu on sen näköinen että ei kannata venätä vastaan ja niin me ryhdymme töihin. Ensin pohjalevy esille ja siihen sitten seiniä kiinni.— Tehdään siitä sellainen läpikäytävä talo. Ellu asettelee naulan paikoilleen ja tsiikailee vähän.— No niin piteles nyt vähän. Minä pitelen. Ellu nostaa vasaraa ja minä suljen silmäni. Kävi miten kävi. Sydämessäni on tunne kuin villit hevoset lauk- kaisivat, tekee mieli vetäistä kätensä pois, mutta urhoollisesti minä pitelen. Joko paukahtaa? Ihme ja kumma, ihan naulan kantaan. Villit hevoset lakkaavat laukkaamasta ja astelevat jo tasatahtiin. Seuraavat lyönnit osuvat joskus naulan päälle ja joskus viereen. Vähän vielä pelkään harhalaakia ja silmissäni näen lehtiotsikoita. "Miniänkokelas iski nalkuttavaa anoppia vasaralla päähän”, tai "Järkyttävä työtapaturma, vasara lipsahti, seurauksena sormet hillona, anoppi pois pelistä”. Jonkun ajan kuluttua meillä on vieressä kasa vääriä nauloja ja haljenneita panelinpa

ANNA-LIISA MÄKI

Rakennetaan

lintulauta

lasia. Naulat ovat liian kovia ja panelit liian ohuita. Siinä se. Mutta tuleepa siinä lintulautakin, katto ja kaikki. No onhan siinä naulankärkiä ja vinokin se on, mutta kun ottaa noin niin kuin yleissilmäyksen asiaan, niin lopputulos on ihan hyvä. Naamiointi vielä puuttuu. Olemme nimittäin ajatelleet, että laitamme vaikkapa kuusen oksia katolle niinkuin koristeeksi ja onhan se linnuillekin mukavaa. Ovi käy ja ukko tulee katsomaan mitä puuhailemme. Hän katsoo kauan ja hiljaa. Mikä sille tuli? Vilkuilen sivulleni ja taakseni, minkä se nyt näki. Muistelen missä ovat kanfe- rintipat ja vettä kai täytyy antaa. Sitten ukko ojentaa sormensa ja kysyy.-— Mikä se tuo hökötys on?— Lintulauta, tietty, sanoo Ellu tyytyväisenä. Ukko on ihan tukehtuvan näköinen, kääntyy ympäri ja vielä ovella sanoo.-— Älkää vain laittako kovin näkyvälle paikalle.Me kahlaamme nietokseen ja sinne vain seiväs pystyyn ja siihen lintulauta. Kuusenhavuja sievästi katolle, on sopivasti naulanpätkäkin, saa hyvin pysymään. Poika tulee kamarin ikkunasta katsomaan ja räjähtää nauramaan.— Mikä hökötys tuo on, onko se joku loukku vai mikä? Ettekö tiedä, että loukulla pyydystäminen on kiellettyä. Samoin hän ohjaa muutkin jouluvieraat katsomaan.— Katsokaa hei, ne rakensi lin- tuloukun. Johon toinen veljeksistä:— Onneksi siihen sataa lunta päälle, ei sitä niin huomaa. Voi veljet, kyllä siitä linnut tykkäsivät. Söivät siemeniä ja rasvaa, kököttivät kuusen oksan päällä ja tirrottivat nappisilmillään sisälle huoneeseen.Sääli, että se kesällä särkyi, hyvä lauta.
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PERTTI YLÄ-TULIJOKI
Paavo J. Heikkilä — 

virtolainen uranuurtaja

Monikin luulee, että Uudenkaupungin Saabit ovat ensimmäisiä sarjavalmistet- tuja autoja Suomessa. Näin ei kuitenkaan ole. Jo 1920-luvulla insinööri Paavo J. Heikkilä yritti ensimmäisenä valmistaa autoja sarjatyönä. Heikkilän omistamassa konepajassa Helsingissä valmistuikin neljä Finlandia-merkkistä autoa, kaksi kuorma- ja kaksi henkilöautoa.Varmistamattoman tiedon mukaan

toinen kuorma-autoista on palvellut Helsingin palolaitosta 40- ja 50- luvuilla. Tämän jälkeen kuorma-autoja ei ole saatu jäljitettyä. Henkilöautoista tiedetään, että ne olivat kilpa-autoja. Niistä toinen romuttui Terijoella kestä- vyyskokeessa varaosien puutteeseen. Toisen henkilöauton Heikkilä jätti vaimolleen siirtyessään itse Yhdysvaltoihin. Sittemmin rouva on myynyt auton tuntemattomalle henkilölle.

Autojen sarjatuotanto 1920-luvun Suomessa ei ollut kannattavaa. Kokeilujen jälkeen insinööri Heikkilä ryhtyi valmistamaan linja-autojen koreja. Paavo J. Heikkilä oli aikansa keksijä ja kokeilija. Tämä värikäs persoona on autoteollisuutemme uranuurtaja, jonka nimi tänäkin päivänä mainitaan auto- ja moottorialan julkaisuissa. P.J. Heikkilä on haudattu 24.2.1962 synnyinseudulleen Virtain Liedenpohjaan.

Henkilöauto Finlandia 1920-luvulta. Ratissa istuu itse auton valmistaja Paa
vo J. Heikkilä. Kuvan omistaa Erkki Jokinen Liedenpohjasta.28



JUHA ISOKIVIJÄRVI

Kuva: Virtain Valokuvausliike

Autoharrastus Virroilla

Vuonna -89 Virroilla toimintansa aloittanut harrasteautokerho 66 CRUISERS lienee jo aika monelle tuttu eri tapahtumista, joissa kerhon jäsenet ovat esitelleet omia ajoneuvojaan.Kerhon toiminta on toistaiseksi ollut melko hiljaista. Karhunpeijaisajelujen ja Killinkoskipäiyien esiintymisen lisäksi on ollut yhteisiä illanistujaisia, pikkujoulut sekä muutama kokoontumisa- jo. Laajentaisimme mielellämme toimintaamme autoharrastajien kanssa Virtain seudulla, kunhan saisimme toimivat tilat käyttöömme. Tilojen huono- kuntoisuus onkin tämän hetken suurin ongelma toiminnan laajentamiselle, koska harrastus vaatii melko lailla tilaa ja sen saaminen on hankalaa. Olemmekin nyt joutuneet tyytymään Inkan vanhaan teollisuushalliin, joka huono- kuntoisuuden vuoksi soveltuu vain säi- lytyskäyttöön. Toivommekin kaupungin korjaavan asian.Monelle lukijalle on todennäköisesti epäselvää se, minkälaisia harrasteautot ovat? Voin sanoa, että harrasteautoiksi kelpaa melkein mikä auto vain. Lopputulos vasta sanoo sen miksi se luetaan. Yleensä harrasteautot ovat vanhempia ja harvinaisempia autoja. Uudemmat ja yleisemmät autot ovat vähemmän haluttuja. Amerikkalaisista autoista löytyy helpommin harrasteauton aihioita, koska ne ovat Suomessa harvinaisem

pia ja tietenkin näyttävämpiä jo sellaisenaan. Eurooppalaisissakin on omat suosikit kuten esimerkiksi VW 'Kupla’, Volvo Amazon ja PV Volvo sekä jotkut muut Volvon mallit. Museoautoissa eli yli 25 vuotta vanhoissa autoissa on tietenkin Porschet, Jaguaarit, Ferrarit, jne. Kovia vastuksia amerikkalaisille. Harrastushan on lähtöisin Amerikasta ja siksi tyyli harrastuspiireissä on vähän 'Weil Walloista’ -tapaan.Virroilla harrastajat jakaantuvat aika hyvin tasan 'jenkit vastaan muu maailma’. Suomessa harrastuksen kattojärjestö FHRA on toiminut 14 vuotta, joten harrastus on vanha jo järjestyneenäkin. Virroilla toimivan kerhon jäsenistä useampi on FHRA:n jäsenenä ja on ollut harrastuksessa mukana jo monia vuosia. Tästä harrastuksesta on tullut 'elämäntapa'. Virroilla harrastajien määrä on n. 50. Kerhon piirissä touhuavia aktiiveja on 10, jotka järjestävät tilaisuudet sekä hoitavat kerhon pr-toiminnan. Harrasteautoja Virroilla on n. 20. Tarkkaan määrää on vaikea sanoa, koska niiden lukumäärä vaihtelee. Kerhon toiminnassa on myös mukana kaksi kilpailua harrastavaa jäsentä, Arto Hautamäki ja Juha Isokivijärvi. Arto aloitti kilpailemisen kaudella -90 eli tämän vuoden keväällä. Hän ajaa luokassa EG eli Econo Gas. Tulokkailla on aina alku- vaikeuksia, koska luokassa taso on to

della korkealla. Arto ylitti omat sekä muiden odotukset autolla, jonka hän kokosi itse pienistä palasista talven aikana. Auto on ensimmäinen, jonka Arto itse kokosi. Onnea vain jatkossa Artolle ja hänen teamilleen. Isokivijärvi aloitti kilpailemisen jo vuonna -84 ja onkin nyt aikeissa pitää pari välivuotta; suunnitelmissa on rakentamista, mutta ei kylläkään auton. Kalusto on kunnossa. Toivottavasti Virroilta saadaan lisää kilpailijoita.Toivottavasti meidän toimintamme jatkossa tuo mahdollisimman monelle oikean mielikuvan harrastuksesta ja sulkee pois sen harhan, että tarkoituksemme olisi vain herättää pahennusta. Eihän se tietenkään ole kaikkien korville musiikkia, kun amerikkalainen V8 moottori jytisee. Mutta kun me ihmiset olemme niin erilaisia, toiset nauttivat siitä mistä toiset näkevät painajaisia.Kaikki harrastuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleet porukkaan kehittämään kerhoa, sekä viihtymään harrasteautojen parissa.Koska joulu on tulossa tänäkin vuonna, niin tahdon tässä toivottaa kaikille Teille lukijoille kerhomme jokaisen jäsenen puolesta Hyvää Joulua ja parempaa Uutta Vuotta.Terveisin 66 Cruisersin puheenjohtaja
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KARI NAHKOLA - MARJA SAANILAHTISuomen kielen tutkimusta Virroilla

Tampereen yliopiston Virtain tutkimusaseman rakentaminen aloitettiin kesällä 1990. Kuva: Virtain Valokuvausliike.

Tampereen yliopistolla ja Virtain kaupungilla on meneillään yhteinen tutkimushanke, jossa tarkastellaan muuttuvan maaseudun kieltä ja kulttuuria. Hanke on monitieteinen: alusta asti mukana olleita tutkimusaloja ovat suomen kieli, historia, kirjallisuustiede, kansanperinne ja aluetiede; vuosien varrella joukko on tästä vielä karttunut. Siitä pitäen kun yhteistyö vuonna 1984 käynnistyi, ovat suomen kielen tutkijat ja opiskelijat tehneet useita kenttäretkiä Virroille. Noilla matkoilla on haastatteluin nauhoitettu murretta Virtain eri osissa kaikenikäisiltä puhujilta.Historia on muovannut Virroille erikoisaseman, jonka luonne tulee hyvin ilmi sekä kielenmurteessa että kansankulttuurissa. Virrat on seutua, jossa kolme suomalaista heimoa, kolme kulttuurivirtausta, kohtaa toisensa. Virrat kuului osana 1500-luvulla muodostettuun Ruoveden hallintopitäjään, joka kattoi kokonaan Satakunnan koilliskolkan Hämeen ja Pohjanmaan välissä. Tämä Vanha-Ruovesi ulottui Kurusta Virtain kautta Ähtäriin sekä Multialta Keuruun kautta nykyiselle Ruovedelle. Satakuntalainen Virrat puristui näin hämäläis- ja pohjalaisalueiden väliin.Vanhan-Ruoveden seutu sai pysyviä asukkaita perin vitkaan; Pirkkalan seudun emäpitäjät tyytyivät lähinnä käyttämään aluetta erämaanaan. Asuttami

nen alkoi vilkastua vasta Kustaa Vaasan eräreduktion jälkeen. Tuolloin nimittäin hämäläisten ja satakuntalaisten erämaat avautuivat savolaisillekin uudisasukkaille, jotka alttiisti käyttivät asutusoikeuttaan hyväksi. Melkoinen osa Vanhaa-Ruovettä savolaistui vahvasti, ja myös Virrat veti etenkin itäosiinsa savolaismuuttajia. Satakuntalais- hämäläisen ja savolaisen perinnön täydennykseksi Virrat sai tuntuvasti eteläpohjalaista väriä, kun Kurjenkylä liitettiin Virtoihin runsas vuosisata sitten. Näin oli kolmen kulttuurin risteysasema syntynyt Virroille.Virtain murremaantieteellinen asema on ainutlaatuinen: kaikissa neljässä ilmansuunnassa on vastassa eri murrealue. Murteentutkijoiden on ollut vaikea ratkaista, mihin näistä murteistois- ta Virtain murre olisi luontevimmin liitettävissä. Kurjenkylän puoli on puheenparreltaan selkeästi yhdistettävissä eteläpohjalaiseen murteeseen, jota puhutaan pohjoisissa naapuripitäjissä Peräseinäjoella ja Alavudella, osin myös murteeltaan pohjalais- savolaisessa Töysässä. Kotalan kulmalla puheessa on samaa savolaisväriä, joka korosteisemmin on ominaista itäisten naapurien Ähtärin ja Pihlajaveden savolais-hämäläiselle sekamurteelle. Virtain eteläosa, Vaskiveden seutu, taas liittyy Kurun ja Ruoveden tavoin kiinteästi perihämäläiseen murrealueeseen,

joka kattaa Koillis-Satakunnasta Virtain eteläpuoliset alueet ja jatkuu vanhan pirkkalaisalueen eteläpuolelle asti läntiseen Hämeeseen. Tavaksi on tullut lukea Virrat yläsatakuntalaisiin murteisiin, joiden alue levittäytyy Kihniöstä alkaen länteen ja etelään. Parhaiten Virtain murteen ominaisluonnetta on kuvannut murteentutkija Lauri Kettunen luonnehtiessaan Virtain murretta erilliseksi hämäläis-pohjalaiseksi sekamurteeksi.Virtolaiselle puheenparrelle on kerrassaan leimallista se, että monet murrepiirteet esiintyvät täällä aivan levikkialueensa rajalla ja jäävät pois käytöstä jo naapuripitäjässä. Esimerkiksi useat hämäläismurteiden piirteet eivät ole kyenneet leviämään Virtain pohjois- ja itäpuolelle, vaan Virrat on perihämäläisen tai yläsatakuntalaisen murre- edustuksen äärimmäinen linnake pohjalaista tai savolaista edustusta vastassa. Toisaalta muutamat pohjalaiset ja savolaiset murrepiirteet ovat onnistuneet leviämään Virroille, mutta eivät tätä edemmäs hämäläismurteisiin.Vanhan kansanmurteen kerääjillä alkaa aika käydä vähiin. Murre-erot ovat Suomessa nimittäin yleisesti tasoittumassa ja murteet ovat siirtymässä lähemmäs yleiskieltä. Niinpä virtolainen- kin puheenparsi menettää nopeasti leimallisia ominaispiirteitään: monet vanhat piirteet kuuluvat jo nyt pikemmin30



historiaan kuin nuorten tai edes keski- ikäisten virolaisten puheeseen. Tämän vuoksi tutkijoiden huomion kohteena ei voi olla pelkästään Virtain vanha murre: itse asiassa hallitsevaksi tutkimuskohteeksi nousee meneillään oleva syvällekäypä muutosprosessi.Huomattava seikka on, että enää virtalaisten nuorten puhe ei ominaispiirteiltään juurikaan erotu muualla Koillis-Satakunnassa tai läntisessä Hämeessä nuorten käyttämästä arkikielestä, esimerkiksi tamperelaisnuorten puheesta. Tämä kuvastaa hyvin suomen kielen nykyistä kehityssuuntaa: murre- erojen tasoittuessa suppeat paikallis- murteet ovat sulautumassa laaja- alaisiksi aluepuhekieliksi. Virtolaisnuo- rillekin jo pitkälti ominainen hämäläinen aluekieli on merkittävästi lähempänä yleiskieltä kuin alueen vanhat pai- kallismurteet, joiden suppea-alaiset eri

koispiirteet vielä leimaavat alueen vanhojen, osin keski-ikäistenkin puhetta.Tällä hetkellä pääosa Virroilla tehtävästä kielentutkimuksesta liittyy kielen vaihteluun ja puhujien tekemiin kielellisiin valintoihin. Sitä mukaa kuin yleiskielen hallinta on kasvanut, ovat virolaiset — muiden suomalaisten tavoin — joutuneet kielellisten valintojen eteen: kussakin kielenkäyttötilanteessa puhuja joutuu vähintääkin alitajuisesti päättämään, missä suhteessa hän puheeseensa sirottaa toisaalta murrepiirteitä, toisaalta yleiskielen piirteitä. Kaikki tämä kytkeytyy meneillään olevaan murteen muuttumiseen, jota tutkijat seuraavat eri puolilla Virtoja, erityisesti Vaskivedellä, Kurjenkylässä ja Kotalassa. Samalla kartoitetaan virolaisten kielellisiä asenteita samoin kuin puheen vaihtelua eri kielenkäyttötilanteissa sekä puhujien kykyä tiedostaa

omaan puheeseensa kuuluvia kielenpiirteitä. Tämän lisäksi Virroilla tarkataan mm. eräiden erityisryhmien kieltä: tutkimuskohteina ovat esimerkiksi virolainen koululaisslangi sekä Virroille tulleiden siirtokarjalaisten kielellinen sopeutuminen.Tähän mennessä Tampereen yliopiston Virtain tutkimuksia -sarjassa on julkaistu seuraavat murretutkimukset: Marja Saanilahti-Kari Nahkola (toim.): Virolaista venytystä, Marja Saanilahti- Kari Nahkola: Vaskiveden murrekirja, Marja Saanilahti-Kari Nahkola (toim.): Kielen vaihtelu ja puhujan valinnat; keväällä 1991 ilmestyy Marja Saanilahti- Kari Nahkola: Tutkimus Virtain koululaisslangista.

TAMPEREEN YLIOPISTON VIRTAIN TUTKIMUKSIA
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Marja Saanilahti - Kari Nahkola: Vaskiveden murrekirja. 1988. 229 sivua.
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Teksti ja kuvat: MAURI RASK
Killinkoski-päivät
huippumenestys

Kun Killinkosken kokoinen kylä puhaltaa kevätkauden yhteen hiileen, pitää 
syntyä jotakin merkittävää. Viime kevät puhallettiin yhteen hiileen tuloksin, 
joita nautittiin heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Killinkoskella: vietettiin 
ensimmäisiä Killinkoski-päiviä monisatapäisen osanottajajoukon voimin.

Kaunis sääKesäisen tapahtuman ulkoiset puitteet kruunasi kaunis sää. Mutta kyllä osansa oli annettavana myös sillä, että ensimmäisestä tilaisuudesta alkaen, perjantain yöjotoksesta, väkeä osallistui tapahtumiin enemmän kuin päiviä järjestäessä rohjettiin uneksiakaan.Päivien suunnittelussa lähdettiin siitä, että järjestetään lämminhenkinen kesäinen tapahtumaviikonloppu kylän entisille ja nykyisille asukkaille. Luodaan tilanteita, jossa tuttavat vuosikymmentenkin takaa voivat tavata toisensa aurinkoisissa merkeissä ja saada samalla myönteisen kuvan teollisuus- yhteisöstä, jossa väen vähettyäkin on valtavasti elinvoimaa ja vireyttä monenlaiseen kulttuuriseen tai liikunnalliseen harrastukseen.
Tori, tehtaat, tanssi...Lauantaina Killinkoski-päivät alkoivat toritapahtumalla useine erilaisine toimintoineen. Jotkut arvostelivat liiankin tiivistä ohjelmien runsautta, mutta tavoitteena oli tarjota jokaiselle jotakin kiinnostavaa eikä jokaiselle kaikkea. Inkan tiloissa toimivat päivien kanslia, ruokailu ja tiedotuspiste. Tehtaalla oli myös avointen ovien tapahtuma, opastettuja tehdaskierroksia järjestettiin tasatunnein. Paloletkutehdas Aquatorilla olivat vastaavat avointen ovien esittelykierrokset.Koululla oli kädentaitojen näyttely ja historiallinen valokuvanäyttely Killin- koskelta. Työväentalolla oli työväen näyttämötoiminnan rikkaaseen perinteeseen perehdyttävä näyttely. Saman aikaisesti urheilukentällä vietettiin liikuntatapahtumaa, jossa Myrskyn edustusjoukkue päihitti konkarit vuodelta 1968. Juniorit pelasivat vielä tämän jälkeen. Eläkeläisillä oli avoimet ovet kerhossaan, samoin päiväkodilla, palokunta sammutti näytöksessään palavan

Killinkosken kuohuja kävi seuraamassa satapäinen yleisö.

Etteikö naubatehdas olisi kiintoisa paikka? Ryhmät tulivat niin suuriksi, että tämäkin on jo kerran 
puolitettu Inkaan tutustujien joukko.
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auton, kyläteatteri esitti täydelle katsomolle (!) kesäisen komedian "Emma elvyttää”, ja juhlakuntoon kunnostetulla urheilutalolla tanssittiin neljä- ja viisikymmentäluvun parhaaseen malliin. Ja kaiken tämän keskellä vietettiin kymmenittäin ellei sadoittain riemukkaita jälleennäkemisen hetkiä, verestettiin vuosikymmenten takaisia sattumuksia, halattiin, käteltiin, pyyhittiin pisaraa silmänurkasta...
Suvinen sunnuntaiKuin palkiten edellisen päivän onnistumiset sunnuntai vaikeni kauniina ja aurinkoisena. Killinkosken kuohuessa vapaasti sankarihaudoilla suoritettiin kunniakäynti, ja juhla-asuinen kylä- kirkko täyttyi lähes ääriään myöten juhlajumalanpalvelukseen. Sen jälkeen kuultiin kirkon historiikki, lounastettiin, tutustuttiin vielä avoimiin näyttelyihin ja osallistuttiin päivien pääjuhlaan.Parempaa kiitosta päivien järjestelyihin osallistunut yli satapäinen talkoo- väki tuskin olisi voinut saada kuin oli kokea se tyytyväisyyttä hyrisevä juh- layleisö, joka päätti juhlaohjelman Ukulele-yhtyeen säestämään Virtain lauluun. Lämmin, tyytyväisyyttä huokuva mieliala oli miltei käsin kosketeltavaa. Killinkoski-päivät olivat kylän yhtenäisyyden ja voiman osoitus, jota ei voi olla vaatimatta joskus tulevaisuudessakin, jotakin, mikä ei voi olla toistumatta. Eläköön Killinkoski-päivät!

"Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi UKULlLE!"

Kirkkoherra oli valinnut sanansa juhlajumalanpalvelukseen huolella. Juhlapukuinen kirkko täyttyi lä
hes ääriään myöten.

Näiden ’ 'tyttöjen hymy ei hyytynyt pahimmallakaan helteellä. Ja täällä sitä taisi riittää lähes kellon 
ympäri!
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OLAVI VUORINEN

Talvisotaa oli käyty jo rapiat 60 vuorokautta, kun yllämainittu tapahtuma sattui Virroilla helmikuun alussa 1940.Suomi oli saanut kestää yli kaksi kuukautta talvisodan ankaria koettelemuksen päiviä. Säätila oli äitynyt hyytävän kylmäksi ja kirkkaita pakkaspäi- viä kavahdettiin kaikkialla, koska hyökkäävien venäläisten lentotoiminta sellaisina päivinä ulottui jopa läntisiin rannikkokaupunkeihin asti. Päivittäiset radiouutiset kuunneltiin tarkkaavaisina, ja sanomalehdistä luettiin ensimmäiseksi Päämajan tilannetiedotukset. Sitä kömmähdystä tosin ei Päämaja antanut julki, mikä sattui eräässä esittelyssä ylipäällikölle, kun Mannerheimille ilmoitettiin, että ilmavoimat olivat menettäneet yhden koneen ilmataistelussa. Mannerheim totesi, koska suomen kieli tuotti hänelle aina silloin tällöin sekaannusta, ja sanoi näin:— Parempi yksi kone kun ei yhtään.Toinen huvittava kömmähdys Mannerheimille sattui jouluna 1939- Rytin hallitus eli valtioneuvosto lähetti ylipäällikölle joulutervehdyksen. Siinä kiitettiin Suomen armeijaa menestyksellisestä puolustustaistelusta ja toivotettiin edelleen hyvää menestystä. Mannerheim luki valtioneuvoston lähettämän tervehdyksen Päämajan joulujuhlassa ja sanoi näin:— Neuvostovaltio kiittää Suomen armeijaa menestyksellisestä puolustustaistelusta ja toivottaa edelleen menestystä.Tiedustelin keväällä ilmavoimien esikunnasta tarkennusta kyseisestä pakkolaskusta, sekä lentokoneen tyypistä ja lentäjistä. Lentäjien nimet olivat unohtuneet vuosien saatossa, eivätkä niitä muistaneet myöskään lähisukulaisen!. Ystävällisenä vastauksena sain tietää, että kyseinen kone — josta oheinen valokopiojäljennös on — oli Ilmasotakoulun Viima-kone. Se oli menossa Kauhavalta Tampereelle ja konetta ohjasi luutnantti Onni Armas Räikkönen, synt. 22.7.1909- Toisen lentäjän nimeä ei ole esikunnan arkistossa. Muistini mukaan hän oli lentomestari?Viima-kone joutui tekemään pakkolaskun Koronselän jäälle moottorivian takia, ja syy oli öljynpaineen putoaminen liian alhaiseksi. Kone hiihteli —

Pakkolasku

laskutelineissä oli sukset — Huvilan sahan rantaan. Pian oli kylän väkeä Viimaa vahtaamassa, ja joku pelokas tietämätön uskalsi kysyä:— Onko toi ilmakone ryssien kapine?Isäni, jolta useimmiten löytyi äkkiä vastaus kutkuttavaan kyselyyn, sanoi kysyjälle:— Ei se ole Kutzeitin kone, se on suomalainen kun siinä on noi hakaristit.Neuvostoliiton lentokoneita sanottiin jo talvisodan aikana Gutzeitin koneiksi, koska niissä oleva viisisakarai- nen punatähti oli samanlainen, kuin oli Enso Gutzeit Oy:n liikemerkki siihen aikaan.Isäni ja Huvilan Saha Oy:n silloinen pääkirjanpitäjä Niilo Partanen olivat etumaisina koneen vieressä, ja he tervehtivät oikein käsitervehdyksenä lentäjiä. Luutnantti Räikkönen selosti tilanteen ja pyysi saada käyttää puhelinta ilmoittaakseen Tampereelle lennon keskeytyksestä. Yhtiön edusmiehet taisivat ihan pokkailla, kun he kilvan lu- pasivat vapaan puhelimen käytön, olihan se suuri kunnia, kun sai avustaa Suomen armeijan kunniakkaita lentäjiä.Kun ilmoitus Tampereelle oli tehty, kysyi Räikkönen, olisiko sahan käytössä sellaisia puhtaita öljyastoita, joihin voisi laskea Viiman moottoriöljyn. Löytyihän niitä monenlaisia, ja käyttöön otetut huuhdeltiin moottoripetroolilla. Ennen korjaushommia lentäjät käytettiin tervetuliaiskahvilla.Öljy valutettiin moottorista ja astiat vietiin lämpimään. Lentäjät alkoivat tutkia ja korjata moottorin öljysystee- miä. Korjaustyö pakkasessa oli vaikeaa ja vei aikaa. Ilta alkoi hämärtää ja lentäjät totesivat, etteivät he pääse sinä päivänä lentämään Tampereelle. Jälleen lentäjät kysyivät, olisiko kylässä ollut sellaista taloa, joka olisi antanut yösijan vaikka lattialla maaten. Sekä olisiko ollut kylässä ruokalaa, jossa oli-

Virroilla

si voinut käydä syömässä, kun Kauhavalla he olivat syöneet vain aamupuu- ron. Isäni ilmoitti, että he voivat syödä ja nukkua meillä eikä heitä lattialla olisi makuutettu, vaikka heillä olikin niin hyvät lentohaalarit. Tieto ilahdutti lentäjiä ja he jatkoivat työtään aina pimeän tuloon asti.Kun isä kävi ilmoittamassa lentäjien ruokailusta ja yöpymisestä, tuli äidilleni ja rouva Meeri Partaselle pienoinen hoppu valmistella illallista yllätysvieraille. Uusi Osuusliike Virrat r.l. Koron myymälästä noudettiin parhaita saatavissa olevia kalarasioita, leikkeleitä ja juustoja. Paistiksi kelpaavaa lihaa oli säilöttynä kotona. Täytyihän pöydän olla korea, kun sentään saatiin ihka oikeat lentäjät vieraiksi. Näkyvää mielihyvää tuntien Huvilan naiset kokkaili- vat hyvän illallisen, ja sen pääsivät nauttimaan lentäjien seurana Huvilan rouvat ja herrat. Partasen ja meidän kakaroita ei huolittu pöytäseuraan, eikä sinne erikoisesti haluttukaan, koska mykkänä olisi täytynyt syödä, kun ei vielä siinä iässä olisi ollut henkeviä seurustelutapoja. Itsensä sellaisessa tilanteessa olisi munannut, kun suu olisi jatkuvasti ollut täynnä ahmittua puppua.Lentäjillä oli myös huoli Viima- koneen säilymisestä ehjänä yli pimeän yön. Sekin asia järjestyi yhtä "mukavasti” kuin Koron Vilhon (Typpylän isäntä) eksyminen metsään. Huvilan sahan ent. hyvä työntekijä Onni Korpela oli joskus ollut Vilhon kanssa samalla pinotavarahakkuualueella, ja kun he erosivat tietämättä toisistaan mitään, niin kävi Onni sanomassa Vilhon emännälle:— Se kävi ny niin mukavasti, että se Vilho eksy sinne mettään.34



vuonna

Niilo Partanen ja isäni olivat talvisodan ajan Koronkylän väestönsuojelun kyläpäälliköitä, ja heidän täytyi valvoa, että väestönsuojelumääräyksiä noudatettiin tarkasti, ettei pimeän aikana näkynyt valoa talojen ikkunoista. Kylä eleli kuten muukin Suomi pimeän puitteet tervapapereitten takana. Lisäsihän se vallan mahdottomasti turvallisuutta, kun ryssät eivät mahdollisilla yölennoilla päässeet näkemään Koronkylän taloja ja valoja. Olisivat pirulaiset pian- aikaa pommittaneet koko kylän samanlaiseksi, kuin kävi Varsovan vuonna 1939.Se Viima-koneen ehjänä pysyminen kävi niin mukavasti, että isäni otti ja te- lefoonasi Virtain Suojeluskunnan Esikuntaan ja kertoi, millainen huoli kyläläisillä oli Suomen armeijan omistamasta kaksin istuttavasta ja kaksitasoisesta lentokoneesta, joka oli parkkeerattuna Huvilan sahan moottorivenekoppelin viereen moottorivian takia. Koneelle täytyi saada yöksi kiväärein varustettujen miesten vartiointi, ettei sitä olisi tärvelty ja etteivät vain ryssien desantit olisi päässeet sitä varastamaan. Tuskinpa desanteilla olisi ollut öljyä mukana, koska Viiman öljy oli lämpimässä lukkojen takana.Suojeluskunnan Esikunnassa tiedettiin, että vartiotehtävistä muualla olevista vartioimiskohteista olivat Koron- kylässä vapaalla suojeluskuntalaiset Osmo Jussila ja Paul Kammonen. Heille vain ilmoitus tehtävän suorittamisesta, niin kyllä pojat sen homman hoitivat.

1940
Tämän kirjoittajalla on sellainen muistikuva, että vartiointi alkoi klo 19 ja päättyi aamulla klo 7. Ennen kivääri- miesten vartiointia käväisivät lentäjät muutaman kerran katsomassa Viimaa. Mutta konetta vartioi jo silloin kaksi urhoa, kun Partasen Tauno ja allekirjoittanut hytistelimme pari tuntia Viiman vierellä, ja asevarustuksena meillä oli omatekoiset tussarit, joista kyllä puuttuivat latingit, kun sinä päivänä ei ollut asevarastossa omatekoista ruutia. Pimeässä emme nähneet, miten lentäjät hymyilivät, kun näkivät kahden pojan- naskalin seisovan tussarit kädessä lähellä konetta. Mutta kun Suomen itsenäisyyttä uhattiin, niin kaikkien täytyi olla jollakin tavalla mukana.Talvisodan henkeen kuului, ettei silloin isommin herroiteltu. Viima- koneen vartijoille Osmolle ja Paulille yhteenkuuluvuuden henkeä osoitettiin siten, että heidät kutsuttiin vuoronperään lentäjien seuraan iltakahville. Ilta- kahvikekkereissä saivat olla mukana myös alle viisitoista vuotiaat kössit. Mieleeni on jäänyt hyvin se, kun Paul Kammonen tuli vuorollaan saliimme, ja teki sotilaallisen asennon lentäjille, niin luutn. Räikkönen totesi:— Nyt saatiinkin pitkä mies seuraamme.Olihan Paul lähes 190 cm pitkä, ja hän oli tietysti hyvillä mielin, kun luutnantin arvoinen herra huomioi hänen pituutensa. Lentäjät olivat huomattavasti lyhyempiä miehiä, eli niinsanottuja kitukasvuisia pätkiä, kuten silloin oli tapana sanoa lyhyempikasvuisista ihmisistä.Seuraavana päivänä alkoivat lentäjät aamuvarhaisella kunnostaa konettaan. Iltapäivällä kone oli lentokunnossa, ja kun moottoriöljy oli vielä puhallus- lamppujen avulla lämmitetty melko

kuumaksi ja kaadettu moottoriin sisään, voitiin kokeilla käynnistystä. Räikkönen kiipesi etumaiseen poteroon ja lentomestari alkoi nytkäytellä potkuria. Muutaman pyörityksen jälkeen moottori ulvahti käyntiin, ja pian pölisi lumi, kun Räikkönen lisäsi kierroksia. Öljynpaine pysyi normaalina, joten lentäjät alkoivat valmistautua lähtöön. Räikkönen jätti koneen käymään tyhjä- kierroksilla ja laskeutui jäälle. Viimeisenä toimena käytiin kysymässä Huvilan emännältä, mitä hyvä ylöspito maksoi, kun molempina päivinä oli syöty ja juotu monet kahvit. Vastaus oli, että lentäjät olivat vieraina ja vierailta ei ole tapana ottaa maksua. Kiitollisina he sanoivat näkemiset ja lähtivät rantaan.Rannan jäällä oli koko päivän joitakin kymmeniä uteliaita katselemassa koneen kunnostusta. Suurin osa oli tietysti lapsia. Kun lentäjät hyvästelivät Niilo Partasen ja isäni, niin kuinkas ollakaan, kun Partasen Taunolle ja allekirjoittaneelle ojennettiin lentäjien käsi, ja kiitettiin kuuluvasti koneen vartioinnista sekä sanottiin näkemiin. Oli siinä kösseillä puseron- ja pompannapit kireällä, kun meinattiin pakahtua omaan tärkeyteen, ja mieli oli iloinen, kun muut kateelliset kakarat jäivät sellaista huomionosoitusta paitsi. Tuommoinen arvostus sai aikaan sen, että kössit siirtyivät vähän likemmäksi konetta kuin heidän isänsä, ja seisoivat siinä mahdollisimman miesmäisessä asennossa.Lentäjät olivat koneessa, ja kun kierroksia oli jo niin paljon, että se nytkähti liikkeelle, vilkuttivat lentäjät jäähyväiset ja meteli oli kamala,kun kiihdytys alkoi. Ennen Kalliosaarta irtosivat sukset hangelta ja Viima suuntasi nokkansa kohti etelää ja Tamperetta. Haikeana lähdettiin rannasta lämpöä antaviin huoneisiin.Kun rapiat viikko oli mennyt Viiman lähdöstä, tuli eräänä iltapäivänä Kauhavalta päin kaksimoottorinen pommikone, ja se oli englantilaisvalmisteinen BL Bristol Blenheim. Kone laskeutui Huvilan sahan kohdalla yllättävän matalalle, ja kun se lensi talon ylitse niin huurteiset koivut pihapiirissä heiluivat ilmavirtauksen voimasta. Samalla se myös vaaputti tasojaan samalla tavalla, kuin varikset tekevät syksyisin lentäessään suurissa parvissa kovassa tuulessa. Oletettavasti pommikoneessa oli ainakin toinen lentäjistä, ja hän halusi näin tervehtiä Huvilan asukkaita. 35



KIRSI HÄNNINEN museoharjoittelija
Kuvat: Pauli Perähuhta ja 
Outi Ala-Härkönen

Valtakunnallisten kotiseutupäivien näyttely

Liikennettä ” Luistimista
Näyttely Härkösen asemalla 3.—5.8.1990

Härkösen asema näyttelyn aikana

Kulkuneuvonäyttelystä
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Lättähattuun’ ’

Pertti Ylä-Tulijoki ja Kirsti Peräbuhta ihailevat T-Fordia

Näyttelyidean isä on kansalaisopiston perinnepiiriä vetänyt Matti Lehtinen, joka on vauhdittanut myös liikenneai- heisen perinnetietouden keruuta. Kotiseutupäivien pääsihteerinä toimiva museoamanuenssi Jyrki Käppi on luennoinut Häkösen kylätoimikunnalle tiehis- toriasta ja pohjustanut esine- ja valoku- vakeruuta. Kylätoimikuntalaiset ovat innostaneet muita kyläläisiä näyttelyn tekemiseen. Kyläläiset ovat toteuttaneet näyttelyn heinäkuun aikana. He ovat keränneet esineistön Härköskyläs- tä ja Ala-Härkösen Matti on kuskannut ne traktorin perävaunulla asemalle. Kyläläiset ovat naputelleet ahkeraan vasaralla ja laitelleet valokuvia. Museo- harjoittelija Kirsi on hivenen ohjannut toimintaa laatimansa suunnitelman pohjalta.Tiedot on koottu haastattelemalla, eläytymällä ja lukemalla. Ensimmäisessä eli asemahuoneessa on rautateihin ja autoliikenteeseen liittyvä 1900-luvun historia. Toisessa huoneessa kerrotaan

Pertti Ylä-Tulijoki kokeilee resiinan kyytiä

talviliikkumisesta, mukaan on otettu myös suksentekijän työkaluja, sillä kulkuvälineet valmistettiin yleensä kotona tai lähipiirissä. Kolmas huone kertoo pyöräilystä ja pyörän kehittymisestä moottoriajoneuvoksi.Neljännessä huoneessa on jouduttu tietöihin, sillä monesti hiekkatie pölly- si, kun ajettiin hevosvetoisilla kieseillä ja kärryillä. Talvisin reki liukui pitkin jäitä ja metsäteitä kirkolle ja kaupalle. Kauppiaan reki oli kukkuroillaan tavaraa, sillä sokeri, silli ja vilja sekä muu siirtomaatavara oli haettava kaukaa kaupan hyllylle. Mustaa kirkkorekeä on käytetty häärekenä, nuori poika Matti Ala-Härkönen oli ajamassa Eevi ja Kalle Ala-Härköstä ja kilpailuksihan se meni, sillä oli ehdittävä ensimmäisenä hääta- loon. Sulan veden aikaan vene oli korvaamaton kulkuneuvo. Sillä veivät kummit ja vanhemmat lapsia kasteelle. Eläimiäkin rahdattiin veneellä. Seinällä olevia vesisuksia on käytetty Vaskivedellä vesihiihtoharrastuksessa: Sauvo

jen porkista jo näkee, että suksien tekijä on ollut varsinainen kehittelijä. Rysä on kuvaamassa sitä, että liikkumiseen liittyi yleensä hyötynäkökulma, huvi- matkat olivat harvinaisia. Toki joskus käytiin esimerkiksi Tarjanne-laivalla Tampereella, mutta siihenkin tavallisesti yhdistettiin kaupunkiasioita. Milloin oli hankittava uusi juhlapuku tai tarvikkeita, joita Virroilta ei saanut. Kaupunkimatkastaan Fanni Joensuu on kertonut, että kun hän saapui Into- laivalla Tampereelle 5-vuotiaana pojat huusivat rannassa: "Ostakaa leveitä kengännauhoja, Aamulehti ja Sanomat!”Härköskylässäkin oli sivuvaunullinen moottoripyörä Kalle Ylä-Jarkolla. tämä tosin on otettu lainaksi Kintauden tieliikennemuseosta. Moottoripyörällä kuljettiin talvipakkasilla ja ilman kypärää.Autoja Virroille alkoi ilmestyä sotien välisenä aikana. Juho Kankaanpää omisti Virtain ensimmäisen auton. Autoja oli kovin vähän, joten autossa istuminen tuntui suurenmoiselta, koska ei tarvinnut käyttää lihasvoimaa. Pihassa oleva T-Ford on vuodelta 1926 ja lie- denpohjalaisen Pertti Ylä-Tulijoen omistuksessa.Pori-Haapamäen rautatie avattiin 12.11.1938. Tuolloin radan varsi oli juhlaliputettu ja Härkösenkin asema köynnöksin koristettu. Rautatie oli reilut 50 vuotta käytössä. Resiinalla kuljettiin töihin ja asemalta toiselle. Nyt teillä on, arvoisat kotiseutupäivien vieraat, mainio tilaisuus kokeilla miltä tuntuisi taittaa matkaa resiinalla.Sotien aikana varsinkin oli käytössä puukaasutinautoja. Tuomo Rinta-Opas esittelee lauantaina omaa kuorma- autoaan, jossa on vanhan ajan häkä- pönttö...
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KYÖSTI KETTUNEN
Virtain varavankila:

TÄHDENLENTO
VANKEINHOIDON TAIVAALLA

Talvella 1982 ilmestyi vahon toimesta vankeinhoidon histori
aprojektin julkaisu n:o 8/1982 Perinteistä vankeinhoitoa. Sen 
sivuilla 197-198 on neljä kuvaa Virtain varavankilasta. Kuviin 
ei kuitenkaan liity minkäänlaista tekstiä. Täytyi oikein lähteä 
paikkakunnalle tutkimaan asian juuria, kun Korhosen Matti 
Keravalta soitti pariinkin kertaan ja sanoi Virtain Kotalasta 
vielä löytyvän pari hyvämuistista miestä. Ja löytyiväthän he!

Rautatien tarve ja
korkea vankilukuVirtain varavankilan historia liittyy Pori—Haapamäki -rautatien rakentamiseen. 1930-luvun alussa oli vankiluku korkea, ja työllistäminen oli vankeinhoitolaitokselle ongelma. Kun rautatien valmistumiselle oli paineita ja kun työhön pystyttiin sijoittamaan enimmillään kolmisenkinsataa vankia, rakennettiin vankila silloisen Virtain kunnan Kotalan kylän Hallismäkeen aivan rautatielinjauksen viereen. Samanaikaisesti rakennettiin 10 kilometrin päähän Piilinjärven rantaan sivuosasto eli siirtola. Yhteensä tuli vankitiloja 250. Vankila aloitti toimintansa v. 1931.
HenkilökuntaVirtain varavankilan johtajana toimi Sergei (Sigge) Mikael Autio, myöhemmin Sukevan johtajana kuuluisuutta saanut vankeinhoitomies. Vartiopääl- likkönä oli Veli Salmi, joka myöhemmin palveli lyhyen ajan Köyliön vara- vankilan johtajana. Traagisten perheta- pahtumien vuoksi hän erosi verrattain pian vankeinhoitolaitoksen palveluksesta. Talvisodassa hän palveli kivääri- komppanian päällikkönä jaa kaatui välirauhan tullessa 13-3-1940. Esimiehenä toimi Viljami Perilä, jonka kerrotaan myöhemmin antautuneen liikealalle ja toimineen sotavuosina mm. kessukaup- piaana. Vajaat kolme kuukautta hoiti Virroilla työnjohtajan tointa Urho Emil

Rauta vuori, jonka ura vei senjälkeen Lypertön varavankilan johtajan ja Konnunsuon keskusvankilan alaisen Särkijärven osaston apulaisjohtajan tehtävien kautta Pelson varavankilan johtajaksi. Vartijahenkilökuntaa oli vajaat parikymmentä, heistä kymmenkunta paikkakuntalaisia.
Muistoja ja
muistelijoitaKorhosen suku on asuttanut Virtain Kotalan Korhosenjärven rantamaisemia yli 400 vuotta. Esi-isät tulivat 1500- luvulla Pohjois-Savon Rautalammilta ja mieltyivät seutuun. Kylässä asustaa mm. Jaakko Korhonen, joka oli 13- vuotias varavankilan toiminnan aikoina. Nuoruudestaan huolimatta hänet pestattiin laitoksen palvelukseen. Vankilassa ei nimittäin ollut alkukuukausina kaivoa. Vesi jouduttiin ajamaan luottovangin toimesta saunaan, keittiölle ja asuntoihin. Tehtävään valittu vanki osoittautui kuitenkin vilpilliseksi, joten mietittiin toisenlaista ratkaisua. Vartiopäällikkö Veli Salmi asui Korhosella alivuokralaisena. Hän ehdottikin, että Jaakko ryhtyisi huolehtimaan talon hevosella vedenajosta. Mi- käpäs siinä. 13-vuotias Jaakko kolmea vuotta vanhemman Piiju-tamman kanssa hoitikin sitten homman. Kärreille kiinnitettiin 500 litran tiinu. Veden am- mentamisesta ja tyhjentämisestä huolehti luottovanki. Hän oli henkirikoksesta tuomittu pitkän tuomion mies.

Palkkaa hevoselle ja Jaakolle maksettiin 30 mk päivässä. Monta tuntia ei työssä kulunut muulloin kuin saunapäivinä. Silloin pääsi hevonen talliin vasta iltamyöhällä. Tuota työtään muistelee Jaakko Korhonen mielellään. Luotto- vanki oli rehti ja ahkera, eikä mitään ikävyyksiä sattunut. Kaivon valmistuttua vaankilaan. työsuhde päättyi.
HoukutuksiaVankilassa oli muutamia luottovankeja. He toimittelivat asioita joskus kaukanakin vankila-alueelta. Kiusauksia oli paljon. Vankilatovereilla oli huutava puute tupakasta, eivätkä 1930-luvun eväät olleet erikoisen monipuolisia. Painetta siis kohdistui siviilien keskuudessa liikkuviin. Jotkut eivät kestäneetkään kiusauksia, vaan helpolta tuntuneen lisäansion toivossa ryhtyivät kauppoihin. Ennen pitkää kävi kuitenkin käry.Vankilassa ei leivottu jokapäiväistä leipää, vaan se tehtiin paikallisessa leipomossa. Myös Piilin siirtolaan tuli leipä samasta paikasta. Sen toimitti tuonne 10 km:n päähän luottovanki. Kerran hänen kyydissään oli tutuksi tullut isäntämies, joka alkoi haastella vangille, että jos hänellä olisi noinkin pitkä tuomio jäljellä, ei hän viihtyisi linnassa. Lähellä on saloja ja metsiä, joita pitkin pääsee vaikka minne kenenkään löytämättä. Leipääkin voisi ottaa mukaan niin paljon kuin jaksaisi kantaa. Vanki ei ollut puhunut mitään, jatkanut vain matkaa perille saakka. Myöhem-38



min samana iltana oli Armas Lampila - niminen vartija kuullut vangin kertovan toiselle, miten "...yksi äijä yritti saada minut karkaamaan ja ottamaan vielä leipää evääksi. En mää puhunu sille mitään. Tiesinhän mää, että ampu- nu se olisi heti kuitenki!” Tässä toteutettiin vanhassa kasvatusopissa mainittua ohjetta, että kasvatettava on saatava kiusauksille alttiiksi, jotta todettaisiin hänen henkinen ryhtinsä!
HarrastustoimintaJohtaja Sigge Autio ja vartiopäällikkö Veli Salmi olivat innokkaita suojelus- kuntamiehiä. Salmi oli tuonut mukanaan Pohjanmaalta yli 10 kivääriä käsittäneen asearsenaalin, jota säilytettiin Korhosen vintillä. Taitaapa niitä am- musvöitä olla ullakolla vieläkin. Kylään perustettiin Virtain suojeluskunnan alainen paikallisosasto oravakomppani- oineen eli poikajoukkueineen. Sunnuntait kuluivat ampuma- ym. harjoituksissa. Johtaja vaati, että jokaisen vartijan oli kuuluttava suojeluskuntaan, mikäli halusi olla vankilan palveluksessa. Ja jokainen halusi. Paikkakuntalaisista vartijoista kuului muutama mies työväenyhdistykseen, mutta hekin liittyivät vastoin vakaumustaan myös suojeluskuntaan, osallistuen sen toimintaan yhtä tunnollisesti kuin vankeinhoito- työhönkin. Suojeluskunnan toiminta oli verrattain vilkasta. Illanviettoja ja kilpailuja järjestettiin paljon.
Karkaamistapaus
Heikki Korhonen, s. -05, oli vartijana Virtain varavankilan lyhyen toiminnan ajan. Hän on kylässä syntynyt ja kasvanut eikä halunnut pyynnöistä huolimatta lähteä muille vankilapaikkakun- nille. "Minnekä sitä immeinen kottoo!” Hän kertoo vankilan vankiai- neksen olleen kirjavan, mutta muistelee silti pitkätuomioisten olleen enem

mistönä. "Pinnata ne yrittivät ja sairasta teeskennellä, mutta oli joukossa tosi työmiehiäkin. "Ryhmissä oli noin 7 miestä. Järjestys säilyi hyvin, mutta kerran sattui karkaaminen. Radan luiskaa jouduttiin räjäyttämään, joten po- rareitakin tarvittiin. Yhtenä päivänä eräs heistä viittaa vartijaa luokseen.Pahaa aavistamatta vartija noudattaa viattomalta tuntunutta kehotusta. Silloin vanki löi häntä poralla päähän, ryösti aseen ja lähti erään vankitoverinsa kanssa karkuun. Hälytys suoritettiin miltei välittömästi. Vartiopäällikkö soitti Korhosen taloon, selosti tilanteen ja kehotti järjestämään väijytyksen. Isäntä oli ottanut Husqvarna- haulikkonsa ja mennyt metsän reunaan vartioon. Jaakko puolestaan oli ottanut Salmen varastosta japanilaiskiväärin ja huolimatta naisväen estelyistä oli kiiruhtanut isänsä perään. Ja niinhän siinä oli käynyt, että karkurit olivat tulleet juuri siihen suuntaan eli joutuivat väilytykseen. Kun he eivät uskoneet antautumiskehoituksia, jouduttiin turvautumaan laukaustenvaihtoon. Toinen karkureista luopui pitemmälle juoksemisesta ja antautui. Toisen onnistui piilottautua, mutta pian oli hänenkin luovutettava. Jaakko Korhonen muistelee, että vankilaan vietäessä ai aikailtu, vaan matka tapahtui juosten. Vauhdin hidastuessa sitä nopeutettiin. Karkurit siirrettiin sisävankilaan. Lyönnin kohteeksi joutunut vartija oli Toivo Perilä, esimies Perilän veli. Tukeva vir- kalakki lievitti iskun voimaa, joskin sairaslomasta tuli pitkä. Perilä jäikin pois vankeinhoitolaitoksen palveluksesta.
Tekstit kuviinAlussa oli maininta ilman selostusta olevista kuvista. Ottakaamme siis puheena oleva kirjanen ja aukaiskaamme sivu 197. Ylimmässä kuvassa poseeraa

6 vankeinhoitajaa Virtain varavankilan kanslian edessä kesällä 1931- Serkukset Heikki ja Jaakko Korhonen tunnistivat heistä neljä. Toinen vas. vart.pääll. Veli Salmi, neljäs vas. johtaja Sigge Autio, viides vas. esimies Viljam Perilä ja kuudes vas. vartija Saario. Alempi kuva puolestaan esittää Piilin siirtolan vankeja kokoontuneina kesällä 1931 ulkosalla pidettyyn hartaustilaisuuteen. Sivulla 198 on myös kaksi kuvaa. Ylemmässä on ikuistettu tarkkaan valikoitujen vankien järjestäytyminen vankilan edustalle ongelle lähtemistä varten. Alemmassa kuvassa taas vangit ovat ongella Piilijärven kivisillalla. Jo tuolloin pyrittiin vangeille järjestämään tällaisia virkistäviä hetkiä vapaa-aikana.
Tähdenlennon loppu1930-luvun pula-aika lisäsi työttömien määrää. Yleinen mielipide ei hyväksynyt vankien käyttämistä radanraken- nuksessa tällaisessa tilanteessa, ja rakentajat vaihtuivat v. 1932. Vangit siirrettiin muihin vankiloihin, samoin henkilökunta. Vain paikkakunnalta kotoisin olevat vartijat eivät lähteneet minnekään. Työttömät tekivät radan vuoteen 1938 mennessä valmiiksi.Vankilasta on muistona entinen van- kilaparakki, joka nyt on jonkinlaisena rehusuojana. Lisäksi on jäljellä vankien valmistama 9 metriä syvä kaivo, jossa Jaakko Korhosen kertoman mukaan on tallella vielä alkuperäinen vinssi.Vilppulan varavankila aloitti hiljan toimintansa melko lähellä Virtain vara- vankilan entisiä sijoja. Keski-Suomi on siis saanut takaisin aikaisemmin menet- tämänsä laitoksen. Suunnitteilla on vielä Haapamäen kulmille avolaitos. Mikäli siitä tulee tosi, ei lähiseudun pitäjillä tai muilla veromarkkojen sijoittamisesta huolestuneilla pitäisi olla enää isompia valittelemisia, vankeinhoitovirano- maisista puhumattakaan.

Vankilan portti.
Kuvan omistaa Viljo Autio. 39



Terveiset Kurjenkylästä
MITÄ MIELTÄ OLEN KOTIKYLÄSTÄNIEräänä iltana kävelin kotikyläni tietä miettien. Mitä menettäisinkään jos joutuisin muuttamaan täältä pois. Ensimmäisenä mieleeni tuli ystävät. Täällä on niin paljon kivoja kavereita, että olisi ikävä jättää heidät tänne. Sitten ajatte- lin koulua. On kamala ajatella, että joutuisi menemään toiseen kouluun, kun juuri on tottunut tämän kylän koulun meininkiin. Ihanat maisemat ovat myös mielessäni. Syksyn ruska-aika on täällä aivan ihana. Järventausta on syksyisin upea, kun puut ovat kukin erivärisiä. Ei ole yhtään sellaista, jonka voisi "hyvin mielin” jättää tänne, jos joutuisi muuttamaan pois.SINI TAPANAINEN

SILMÄLAMPISilmälampi on todella nimensä mukainen, se on pyöreä kuin silmä. Soidensuojelualueen laidassa sijaitseva Silmälampi on monta metriä syvä, ja siinä on niin kirkas ja puhdas vesi että sitä voi juoda. Lampi ei ole kovin suuri, ja sen reunat ovat kuin seinät. Silmälampi sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Kurjenkylästä itään, Kurjenky- län ja Äijännevan välissä.HELI RAISKINMÄK

MAATIANVUORIMaatianvuori on Virtain korkein vuori. Se on 195 m korkea. Se näkyy jo kauas tielle. Näkötornista on mitä mahtavimmat näköalat, vaikka kauniit ne ovat pelkältä vuoreltakin. Näkyy järviä, metsiä, kukkuloita ja paljon muuta. Kauniimmat maisemat näkyvät syksyllä kun joka puolella näkyvät keltainen, punainen ja ruskehtava väri.HENNA KOIVISTO

KlJiyENKYLÄSSÄKoulussa on kivaa. Minä soitan pianoa. Minulla on kaksi kania niiden nimet on Iida ja Lyydia. Iida on mustavalkoinen ja Lyydia on harmaa. Kesällä minä uin ja hoitelen kanejani. Talvella minä hiihdän ja luistelen. Hevoset ja koirat ja kanit ja kissat on ihania. Olen soittanut pianoa kaksi vuotta. Koulussa kivoin aine on käsityö tai kuvaamataito. Tyh- mimpiä aineita on uskonto ja ympäristöoppi.MARIA LATOMÄKI, 2. lk
KIRJENJÄRVIKylämme kaunein ja suurin järvi on Kurjenjärvi. Siinä on yksi lahti. Sen rannoilla on hyviä marjapaikkoja. Yleisellä uimarannalla on kesäisin paljon porukkaa. Järvestä lähtee joki, joka laskee lopulta Kyröjokeen. Kurjenjärven rannoille on rakennettu useita mökkejä. Kalat ovat aika isoja ja niitä on kiva onkia. Talvisin on pilkkikisat yms. KAISA KOIVISTO ja SINI TAPANAINEN

PELTOPERÄLLÄAsun Peltoperällä. Se on aika pieni paikka. Peltoperällä on asunut enemmänkin väkeä, mutta osa on muuttanut pois, ja aika monet talot ovat jääneet autioiksi.Minun koulumatkani on noin 16 km. Kuljen taksilla kouluun. Kun tulen koulusta luen läksyt.Illalla menen joskus ulos, ja lähden pyöräilemään. Peltoperällä ei ole mitään kauppaa. Lähin kauppa on 8 kilometrin päässä Kurjenmäen kauppa. Pel- toperältä ei kulje kouluun kun jokuja oppilaita. Täällä on luonnonsuojelualue, joka on metsäistä. Joskus käyn myös pyörällä kylässä koulukaverini luona. Joskus hekin tulevat meille.Peltoperällä on ihan mukava asua.ELSI KORKIAKOSKI

JOUTSENJÄRVENTUULIMYLLY

/- ■ 3SINI-TUULIA RUOHOMÄKI
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VÄLITUNTILEIKKI, JOSTA TYKKÄÄNTämä on leikki, jota leikimme välitunnilla koulussa. Sitä leikitään näin: Yksi valitaan Mustaksi-mieheksi. Musta-mies menee toiseen maaliin. Muut leikkijät menevät toiseen päähän. Musta-mies huutaa: Kuka pelkää Mustaa-miestä? Musta-mies lähtee ja toiset myös. Hän yrittää saada toisia leikkijöitä kiinni. Muut taas yrittävät päästä sinne maaliin mistä Musta-mies on tullut. Ne, jotka Musta-mies saa kiinni, yrittävät ottaa muita Mustiksi-miehiksi. Leikki muuttuu vaikeammaksi, kun kiinniottajia on enemmän.LIISA JOUTSENJÄRVI, 4. lk
Kurjenkytän jalkapallojoukkue Vaskuuta vastaa.

MIELUINEN PAIKKA
KOTINI LÄHELLÄKotini lähellä mieluisin paikka on Kur- jenjärvi jonka rannalla asumme. Kesällä voin käydä kavereitteni kanssa helteellä uimassa kun muuta tekemistä ei ole. Talvella taas on kiva luistella pakkas-säillä kun jää on vahvaa ja lumi narisee mukavasti kenkien alla. Hyi, kauhea lumiryöppy on kaataa minut nurin kun joku ajaa ohitse moottorikelkalla, kaikkia sitä onkin ajattelen ja jatkan matkaa iloisin mielin.”Kevät on saapunut tänne päin...” hyräilen kun menen katsomaan leikki

paikkaa järven rantaan. Yht’ äkkiä kuulen raaputusta ja kaaputusta, hyräilyni loppuu kun alan maanitella pientä oravanpoikaa luokseni. Kurree, kurre kurree voi katso kuinka järvi kimallelee kauniisti kevätauringon paisteessa. Puhun oravalle ja kohta se uskaltaa tulla vähän lähemmäksi. Olin haltioissani kun puhuin Kurrelle. Keskustelumme loppui lyhyeen ja minua huudettiin syömään...KAISA KOIVISTO

KURJENKYLÄSSÄKoulussa on ihan kivaa. Harrastan hai- tarinsoittoa ja pyöräilyä. Talvella vähän luistelua ja hiihtämistä. Minulla on kaksi kissaa, niiden nimet on Kalle ja Nöpötin. Kurjenkylässä on ihan kiva asua. Kaverien kanssa on kiva leikkiä. Koulussa tunnit on ihan kivoja paitsi ympäristöoppi on aika tylsää. Välitun- nit on kanssa ihan kivoja on kivaa kun tulee talvi ja saa tehdä lumiukkoja ja lumilinnoja.TERHI YLI-PELTOMAA 2. lk
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Terveiset Kotalasta
KOTISEUTUNIOn kylänä Kotala hyvä.Läpi sen virtaa Vironkoski syvä.Kitusen patsasta voi käydä ihastelemassa, ja kahviossa kahvia maistelemassa. Luonnossa kävellä voi.Siellä linnunlaulu soi.Mukava on koulu myös.Siellä tehdään koulutyöt.Joskus kun ajat ohi.Tule käymään toki!HEIDI ILOMÄKI, 5 lk

KOTALA KOTISEUTUNIKotala sijaitsee noin 16 km Virtain keskustasta itään. Kulkumahdollisuudet ovat hyvät, sillä täältä kulkee busseja Virroille ja Jyväskylään. Kotala on vireä ja elinvoimainen kylä, jossa toimii koulu, kaksi kauppaa, sekä ainakin vielä posti ja pankki. Luonto on kaunista ja melko jylhää Kituskosken ympäristös

sä. Koski on saanut nimensä Martti Kitusen, kuuluisan karhunkaatajan mukaan. Vironkosken kahvimajalla on myös Kitusen patsas. Kotalassa on mukava asua!HEIDI HOKKINEN, 5. lk

KOTISEUTUNIKotiseutuni on Hauhuu. Täällä on metsiä, puita ja vettä. Täällä asuu ihmisiä ja eläimiä. Täällä on hyvät mahdollisuudet ajaa mopolla ja autolla, koska täällä on paljon polkuja ja soramonttuja. Täällä voi hiihtää ja lasketella metsissä.PEKKA LEHTINEN, 5. lk
KOTISEUTUNI PIILIKotiseutuni Piili on mukava paikka. Sieltä on n. 8 km Kotalaan ja 24 km Virroille. Piilissä on monta mukavaa metsäpolkua. Junarata, jossa voi ajella resiinalla, menee aivan vieressä. Pihistä on 10 km Yltiälle rataa pitkin. Talvella on Piilin järvessä kantavat jäät. Jäällä on mukava ajaa autolla. Kun on paljon lunta, on hauska ajella moottorikelkalla. Mutta näitä harrastuksia voi rajoittaa pakkanen ja bensan hinta. JANNE HIRVIAHO 5 lk
KOTISEUTUNITäällä on paljon metsää ja täällä on paljon ihmisiä. Täällä on paljon polkuja ja tänne saa hyvin majoja. Talvella on mukavaa lasketella ja hiihtää metsissä ja voi ajaa radio-ohjattavalla autolla hankikannoilla. Täällä on mukavempaa kuin Virtailla. Täällä saa rämpiä metsissä.JUHA SAARISTO, 5. lk

TULEVAISUUDEN HAUHUUKuvittelen Hauhuunkylän tällaiseksi 30 vuoden päästä. Autot ovat lentäviä, kerrostalot ovat tuhansia metrejä pitkiä ja veneet ovat hienointa mallia. Talojen pihat on päällystetty kultalaatoilla ja puut ovat suoria ja somia. Pikkutytöt ovat hienoja kuin prinsessat. Kaupat ovat pullollaan kaikkea hienoa ja pankit ovat täynnä rahaa. Valtateitä on joka puolella ja junaratoja joka kilometrin säteellä. On toki Hauhuulla rauhallisia paikkojakin ja löytyy sieltä nähtävyyksiäkin, esimerkiksi ratsastajapatsas.TUULIA RUOHONEN, 4. lk

PATJASTA 'A

TUULIA RUOHONEN
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KAARINA MULTAMÄKI
AMERIKANPAKETTI

Eräänä päivänä kenkäkaupan ikkunan ohi kulkiessani seisahduin katselemaan näytteille asetettuja jalkineita. Muuan korkeakantainen, remmeistä koottu, sirosti tanssiasennossa koreile- va kenkä herätti mielessäni muiston kaukaa lapsuudesta, hauskan ja vähän haikeankin...Elettiin sodan jälkeistä pula-aikaa, jolloin kenkien pohjissa kolisi puu, kahvipannussa keitettiin korviketta ja sänkyyn levitettiin paperilakanat. Oli puute kaikesta, niin kankaasta, nahasta kuin elintarvikkeistakin ja sen vuoksi ne olivat tarkan säännöstelyn alaisia. Kaikki oli "kortilla”, kuten sanottiin.Tämän ankean ajan niukkaan arkeen ilmestyivät silloin joihinkin koteihin "amerikanpaketit”, kun yhdellä ja toisellakin suomalaisella sattui olemaan sukulaisia tuolla puolen Atlantia. Heidän yltäkylläisyydestään liienneet avustukset tulivat täällä todelliseen tarpeeseen. Jos niiden todellinen hyöty joskus jäikin kyseenalaiseksi, antoivat ne kuitenkin hohtoa elämään ja näyttivät pilkahduksen ihan toisentasoisista oloista.Meidänkin perheemme pääsi tästä onnesta osalliseksi! Äidin velipuoli oli nuorena muuttanut Kanadaan, perustanut siellä perheen ja jäänyt sille tielleen. Hänen lapsensa, meidän tähän asti tuntemattomat serkkumme, olivat onkineet tietoonsa sukunsa juuria Suomesta ja siten löytäneet osoitteemme. Aikaisemminhan ei meillä tällaisista ihmisistä ollut ollut tietoakaan, mutta nyt heidän yhteydenottonsa tuntui varsin mieluisalta. Paketin saapuminen oli meille suuri tapaus. Malttamattomina me sisarukset katsoimme ympärillä, kun isä aukoi sen tiukkaan solmittuja nyörejä. Niitä ei saanut katkoa, vaan ne kerittiin tarkkaan talteen. Äitiä nauratti meidän tyttöjen uteliaisuus.Löytyihän paketista sitten monenlaista ylellisyyttä: oikeata kahvia, jonka

tuoksu tuntui taivaalliselta; luumuja ja rusinoita ja jonkinlaisia keittojauhepus- seja, joiden käyttöohjetta piti sanakirjan kanssa suomentaa. Mukana seurasi kyllä kirjekin, jossa paketin sisältöä selvitettiin, mutta se oli aika arvoituksellista suomea. Vaatetavaraa oli myös ja kenkiä kaksi paria; toiset isoäidin aikaiset, korkeanilkkaiset nappikengät, nauhoilla solmittavat, kapeakärkiset ja - korkoiset. Herätti kovasti hilpeyttä, kun aina pilailuun valmis sisareni pisti ne jalkaansa ja kävellä keikutteli sievis- tellen, kunnes kompastui lopulta maton reunaan. Toiset kengät olivat ruskeat remmikengät, niin kapeat, ettei niitä ainakaan suomalaiseen jalkaan oltu tarkoitettu; ne toivat etsimättä mieleeni Tuhkimo-sadun ja isot sisaret nauroivat minulle, kun tahdoin ne välttämättä itselleni. Eiväthän minun jalkani niihin mitenkään riittäneet, mutta aioin panna niihin paperitollot kärkiin ja vetää remmejä kireälle. Kovasti aikuiselta minusta tuntui, kun käytin

kenkiä joskus jälkeenpäin yksinäisissä leikeissäni.Yhtä kooltaan ja malliltaan sopimattomia olivat myös kirjavasilkkiset leningit, joita paketissa oli useampia: äidille ne eivät mahtuneet, kun hän oli pieni ja pyöreä ja isoille siskoille ne olivat liian suuria, "sellaisia loippia”, kuten isä sanoi. Ilmankos hänkin myhäili tyytyväisenä, kun paketissa oli sokerina pohjalla kuin minulle vartavasten tehty laajahelmainen kesämekko kangas oli valkoista, pienin ruusunnupuin kirjottua, kauluksessa pitsiä ja leveät vyönauhat sai solmia rusetille selän taa.Toki koko perhe oli iloinen puolestani, mutta minä olin aivan haltioissani. Ruusumekko oli sitten ylläni koulun kevätjuhlassa, jossa se herätti ansaittua huomiota. Tunsin itseni vähintään prinsessaksi. Se oli tähtihetki pienen tytön elämässä.
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HELLEVI SOPANENsuunnittelusihteeri, Virtain kaupunkiVirtain vapaakunta,mitä se on?
Kaksi vapaakuntavuotta takana ja vähintään kaksi edessä. Mitä 
se on ollut, mitä sen uskottiin olevan ja mihin jatkossa pyritään? 
Kaupunginvaltuusto asetti kokeilun tavoitteeksi palvelujen ke
hittämisen, kuntalaisten aktivoinnin, taloudellisen toiminnan ja 
edustuksellisen demokratian vahvistamisen.

Kuntalaisten aktivointi ja 
demokratian turvaaminenKuntien hallinto Suomessa perustuu kansalaisten itsehallintoon. Itsehallintoa toteutetaan edustuksellisen demokratian avulla. Kuntalaiset valitsevat valtuuston jäsenet ja valtuutetut valitsevat edelleen kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet. Näin valitut luottamushenkilöt edustavat kuntalaisia ja kuntalaiset kontrolloivat toimintaa vaaleilla. 
Kunnallisvaaleissa on kyse siis sii
tä, kuka tulee päättämään asioista. 
Demokratian toteutumisen kannal
ta vähintään yhtä tärkeää on, mis
tä asioista luottamushenkilöt päät
tävät ja millä tiedoilla he näistä asi
oista päättävät.Virtain lautakuntaorganisaatio uudistettiin ja tavoitteena oli muodostaa sellaisia kokonaisuuksia, joiden sisällä on mahdollisuus asettaa painopisteitä ja siirtää lisää päätösvaltaa. Yksityiskohtien päättämisestä haluttiin päästä hallitsemaan kokonaisuuksia — tiedotusluonteisista kokouksista ohjaamaan toimintaa.Lautakunta on demokraattisen päätöksenteon väline. Lautakuntaan tulee keskittää sellaiset päätökset, joissa on mahdollisuus käyttää paikallista harkintavaltaa, toteuttaa poliittista päätöksentekoa. Tällaisiin päätöksiin lautakunnan tulisi saada pohjatietoa ja toiveita suoraan kuntalaisilta. Tältä osin aktiivisuutta vaaditaan sekä luottamushenkilöiltä että kuntalaisilta. Erityisen tärkeää on asiantuntijalautakuntien ja heidän toimialueensa järjestöjen yhteistyö.Vapaakuntakokeilun yhteydessä on keskusteltu myös toisenlaisesta demokratiasta, kuntalaisten suorasta osallistumismahdollisuudesta. Kuinka paljon kuntalaisten tulisi suoraan saada osallistua päätöksentekoon? Kysymys on esitetty Virtain kylätoimikunnille. Kylätoimikuntien mukaan vaikuttaminen toimii ensisijaisesti luottamushenkilöiden välityksellä. Tiedotusta vaaditaan lisää ja päättäjiä halutaan tutustumaan oman kylän asioihin myös paikan päällä.44

Miten osallistumista voisi tai tulisi kehittää esimerkiksi vanhempien ja päiväkotien välillä, vanhempien ja koulujen välillä, on toistaiseksi jäänyt ilman erillistarkastelua? Vapaakuntakokeilun jatkoaikana toivottavasti hallintokunnat paneutuivat myös näihin mahdollisuuksiin.
Palvelujen kehittäminen ja 
toiminnan taloudellisuusKoko kunnallishallinto on olemassa tuottaakseen tiettyjä palveluja. Vapaakuntakokeiluun lähdettäessä kaupunginvaltuusto määritteli, minkälaista on hyvä palvelu. Valtuuston mukaan hyvä palvelu edellyttää, että— palvelut ovat saatavilla— kuntalaisia koskevat päätökset ovat sisällöltään oikeita ja oikeudenmukaisia— päätökset tehdään nopeasti— kuntalaisille tiedotetaan päätöksistä ja muista asioista nopeasti ja joustavasti— samaa asiaa ei tarvitse esittää useille päättäjille, henkilöille tai lautakunnille— palvelu on ystävällistä. Valtuusto totesi lisäksi, että Virroillaodotetaan parannusta päätöksenteon nopeuteen, tiedottamiseen ja "yhdeltä luukulta’’ palveluperiaatteen toteuttamiseen.Samanaikaisesti painaa päälle kiristyvä kunnallistalous. Palveluja tulisi kehittää henkilöstöä lisäämättä, toimintaa järjestämällä ja tehostamalla.Nämä asiat ovat Virtain vapaakuntakokeilun painopisteinä.Päätöksentekoa on onnistuttu nopeuttamaan rakennuslupien käsittelyssä, asuntoasioita koskevissa päätöksissä ja lomituspalveluissa. Näiltä osin päätösvalta on siirretty viranhaltijoille ja kuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä.Toinen tie tarkoituksenmukaiseen toimintaan on johtamisjärjestelmien kehittäminen, ja siksi kaupunki on lähtenyt kokonaisvaltaiseen tulosjohtamis- koulutukseen. Keskeinen idea on sel

vittää vastuujaot ja saada kaikkien palvelujen tuottajien asiantuntemus yhteiseksi hyväksi.
Kunnan päätösvalta 
suhteessa
valtion päätösvaltaanVapaakuntakokeilussa on kunnalle annettu oikeuksia itsenäisesti päättää siitä, kuinka palveluja tuotetaan. Ensimmäinen vapaus oli suunnitella lauta- kuntaorganisaatio kunnan haluamalla tavalla. Myöhemmin mukaan on tullut joitakin yksittäisvapauksia. Virtain kaupunki on ottanut käyttöön päätettäväksi maankäyttölautakuntaan mm. eräät rakentamiseen liittyvät poikkeusluvat. Samoin maankäyttölautakunta hyväksyy rantakaavan laatijan ja samassa yhteydessä kaava-alueen. Aiemmin päätökset näissä asioissa teki lääninhallitus. Tämän lisäksi Virtain kaupunki on hakenut joitakin oikeuksia poiketa nykyisestä yksityiskohtaisesta lainsäädännöstä. Näitäkin hakemuksia ohjaavat valtuuston asettamat palvelujen kehittämis-ja toiminnan taloudellisuustavoitteet.
Kokonaiskuva ja jatkoVirtain vapaakuntakokeilu on jatkuvan seurannan alla. Suomen Kaupunkiliitto selvittää tuloksia ja asenteita. Tähän mennessä tehtyjen selvitysten mukaan pääsääntöisesti kokeiluun ollaan tyytyväisiä. Suurimmat puutteet ovat tiedottamisessa.Valtakunnan tasolla kokeilu on ehkä eniten vaikuttanut siten, että ministeriöt ovat rohkeasti lähteneet esittämään erityislakiensa uudistusta. Suurimmat muutokset ovat tulossa koulutoimen ja rakennuslainsäädäntöön. Päätösvaltaa siirtyy nykyistä enemmän kuntiin. Samanaikaisesti on vireillä suuri valtionosuusuudistus. Valitettavasti valtionosuusuudistusta ei otettu kokeiltavaksi. Valmistelussa on vuoden 1992 alusta voimaan tuleva pysyvä lainmuutos. Painopiste valtionosuuksissa tulee muuttumaan nykyisistä käytettyihin menoihin suhteutetusta valtionosuudesta laskennallisiin, pääasiassa asukaslukuun sidottuihin avustuksiin. Käytännössä tällä halutaan pyrkiä siihen, että kunnat nykyistä taloudellisemmin toteuttaisivat kuntien velvollisuutena olevia palveluja. Vaarana myös on, että taustalla on valtionhallinnon halu pienentää omia menojaan.Joka tapauksessa uudella, itsenäisellä ja voimakkaalla lautakuntaorganisaa- tiolla ja koulutetulla henkilöstöllä on paremmat edellytykset kuin valmistautumattomalla organisaatiolla selviytyä uusista haasteista.



Ritva Mattsson”NELJÄ VUODENAIKAA VIRROILLA”

Ritva Mattsson osallistui mm. näillä valokuvilla Virtain Osuuspankin järjestämään valokuvauskilpailuun "Neljä vuodenaikaa Virroilla’ ’.Hän osallistui aktiivisesti jokaisen vuodenajan esilletuomiseen oman elin- ja asuinympäristönsä kuvaamisella. Hänen
terveisensä muille kuvaajille onkin hyvin selkeä: "Kuvatkaa lähiympäristöänne ahkerasti joka vuosi. Näin teillä on valokuvin näkyvillä, miten elinympäristönne on vuosien saatossa muuttunut. Valokuva on huomattavasti parempi kuin muistikuva.” 45



Suomen suurin kansallispukuja valmistava 
liike Helmi Vuorelma Oy Lahdessa on ottanut 
Virtain puvut tuotantoonsa. Kuva Vuoreltaan 
kansallispukukuvastosta.

Vilppulalaiset valmiina maihinnousuun. Kuva: Jari Niskanen.46



Virtain Kansalaisopisto on perustettu 1959 ja aloittanut toimintansa kevätkaudella 1960. Neljäs vuosikymmen otettiin vastaan järjestäen Kansalaisopiston juhlaviikot.Ohjelmassa oli näyttelyitä, teatteriesityksiä, konsertteja, iltamia ja juhlia. Tapahtumien joukossa oli myös Yrjön päivän "konsretti".Opiston päätoiminen opettaja ja peli- mannimandoliinien Suomen mestari Yrjö Raja yllätti yleisönsä soittaen noin kymmentä instrumenttia, laulaen, laulattaen, naurattaen ja melkein itket- täenkin.Kuvassa päivän sankarin mandoliinia säestää pianisti Kalman Horväth. Kuva: Virpi Hietalampi.

Lions Club Virrat lahjoitti 25- vuotisjuhlien yhteydessä 11.2.1990 25.000 mk Virtain Sotaveteraanien huoltoyhdistykselle ja Sotainvalidien veljesliiton Virtain osastolle. Kuvassa saajien edustajina Esko Töyryvuo, Pauli Syrjänen ja Martti Ala-Sulkava sekä luovuttajina Paavo Viitamäki ja Heikki Savilahti.Kuva: Risto Huttunen.

Liedenpohjan hautausmaan 40- vuotisjuhlakonsertti 28.10.1990. Liedenpohjan uusissa uruissa Jouko Palo- mäki.Kuva: Martti Jytilä
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ANNE KELLOMÄKIKYLÄKIRJA — HAAVEESTA TOTTA
Suomen jokaisesta kolkasta on viimeisten vuosikymmenten aikana valmistunut satamäärin erilaisia paikallishistoriallisia tutkimuksia ja pitäjänkirjoja. Silti viime vuosina on syntynyt kirjallisuutta, joka tulee lähelle tavallisen ihmisen arkitodellisuutta, vastaamaan toisenlaiseen tiedontarpeeseen kuin mihin historian ammattitutkijain teokset vastaavat. Nämä kyläkirjat ovat tulleet monella tapaa uhanalaisen suomalaisen maalaiskylän tarpeeseen säilyttää jälipolvil- le palanen maailmaa, jota ei enää ole. Kirjan tekijät ovat itse kokijoita ja näkijöitä. Usein vuosien kypsyttelyn tuloksena syntynyt kirja korostaa kyläkunnan erityislaatuisuutta ja omaleimaisuutta, se tekee usein selvän eron meihin ja muihin. Tarinat liikkuvat paljolti menneessä, mutta myös tulevaisuuteen tähyillään. Kyläkirja on koko kylän yhteinen saavutus, pitkäjänteisen työn tulos. Parhaimmillaan näkisin sen kuvastavan yhteishenkeä ja kotiseututietoisuutta, joka ei synny tyhjästä, vaan tarvitsee yhteisiä kokemuksia sukupolvien takaa.Tässä yhteydessä sanonta "mitä useampi kokki, sitä huonompi soppa” ei pidä paikkaansa. Kyläkirjan kokoamiseen tarvitaan paljon porukkaa; innokkaita kyläläisiä, neuvokkaita sivullisia, ammattitaitoisia painajia ynnä muita. Kirjan suunnitteleminen on kaikinpuolin vapaata. Kukaan ei tule tekijöille sanomaan millainen kirjan pitäisi olla, vaan siihen voidaan dokumentoida koko osaaminen: omia hengentuotteita, piirroksia, valokuvia, tietoja ja taitoja, täysin omien voimavarojen ja mielenkiinnon mukaan. Useimmiten pääosin sisällöstä muodostaa muistitieto, jota kerätään kylän keskuudesta haastatteluin ja muistiinpanoin. Kotiseutuarkis- tosta saattaa löytyä varhaisempia tallenteita, joita kannattaa käyttää hyväksi. Monoskylän kyläkirjaa varten kyläläiset itse jakoivat työtehtävät ja valitsivat keskuudestaan kirjoittajat ja kertojat. Varta vasten kirjaa varten kootun aineiston lisäksi selattiin kyläläisten valokuva-albumit ja yksityiset asiakirja- arkistotkin. Lukemattomat kokoontumiset virittivät uusia ideoita ja selvensivät tärkeinä pidettyjä asioita. Kaikilla oli mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Kuullostaa yksinkertaiselta ja helpolta.Ongelmaksi saattaa muodostua se, että tottumaton kirjoittaja ei usko on-

nistuvansa muistelman kirjoituksessa. Vapaamuotoinen haastattelu on silloin paikallaan, ja jos pyörivä nauha jännittää, voi haastattelija painaa tarinan mieleensä ja tehdä muistiinpanoja. Vaikka ajatuksia olisikin, niin tieto siitä että ne tulevat painetulle paperille kovien kansien väliin, tuntuu juhlalliselta ja ehkä pelottavaltakin. On kuitenkin muistettava, että juuri nämä yksityisen kyläläisen muistot ja persoonallinen kerronta ovat se lähtökohta, josta kylä- kirjaa on lähdetty tekemään. Toinen ongelma saattaa olla ajoittainen kirja- väsymys, Sillä pitkäjänteinen työ tuntuu joskus vain seisovan paikallaan, ja kokoajille saattaa tulla uskonpuute. Tähän auttaa yleensä vain yksikin kyläläinen joka ei ole samaan aikaan vaipunut epätoivoon kuin kaikki muut. Lopputuloksen kannalta ei ole tärkeää saada jotain äkkiä valmiiksi, kunhan ajan kuluessa vain ei ajatus katoa. Oleellista on, että muistelija on itse kiinnostunut saamastaan aiheesta, sillä henkilökohtainen aihepiiri tuottaa lennokkaimmat ja herkimmät kuvaukset.Muistitieto on siis kyläkirjan ominta aineistoa, mutta sen rinnalla voidaan käyttää historiallisia lähteitä. Muistitietoa voidaan koota kyläläisten keskuudesta ja esimerkiksi kotiseutuarkistos- ta. Tutustuminen pienimuotoisempaankin arkistoon vie useita päiviä, ja esimerkiksi maakuntamuseon lähteisiin perehtyminen vaatii harjaannusta arkistojen käytöstä. Monet kyläkirjante- kijät ovat tukeutuneet valmiisiin paikallishistorioihin, mikä on vaarmasti työtaloudellisesti kätevää. Oppaita joissa perehdytään arkistojen salaisuuksiin on nykyään maallikolle tarjolla. Omasta mielestäni arkistomateriaalin käytössä tulisi noudattaa tyypillisesti samaa linjaa kuin kirjan muun sisällön kanssa. Omakohtaisen kerronnan joukossa orpo tilasto tai luettelo ei erotu edukseen, vaan se pitäisi pehmentää kuvailemalla historia- ja muistitiedolla. Monoskylän kyläkirjan arkistomateriaali on kauttaaltaan "pehmeää”; sanoma- lehtiartikkeleita ja yhdistysten pöytäkirjoja, museoviraston kyselyitä ynnä muuta. Kirjan kokonaisuutta elävöittävät suorat lainaukset vuosisadan alun käsinkirjoitetuista merkinnöistä (pöytäkirjat) ja vanhahtava sanomalehtikieli sekä murteelliset muistiinpanot kylän ihmisistä ja tapahtumista vuosien ta

kaa. Onneksi vanhoja dokumenttejä on aikoinaan osattu tallentaa.Kun materiaalia on saatu kokoon omasta mielestä runsaasti, sitä pitäisi alkaa järjestellä. Useimmiten on viimeistään tässä vaiheessa yksinkertaisempaa nimetä pienempi ryhmä tai yksi henkilö, sillä nyt täytyisi kokonaisuuden alkaa hahmottua. Vuosien varrella on materiaalia kerääntynyt runsaasti, ja ilmeistä on ettei kaikkea voi kirjaan mahduttaa vaikka haluaisikin. On kiinnitettävä huomiota sisällön rakenteeseen. On varmasti makuasia, mitä pitää tärkeänä, mutta mielestäni voimakas painottuminen johonkin tiettyyn aihepiiriin ei välttämättä ole eduksi kyläkirjan kokonaisuudelle. Kylässä on voinut toimia kymmeniä eri seuroja ja yhdistyksiä, mutta ei liene järkevää laatia kaikista perinpohjaista historiikkia. Osa aineistosta voi olla puutteellista, joten tässä vaiheessa on tehtävä täydentäviä haastatteluja ja tarkistuksia. Tulin itse mukaan kyläkirjan tekoon tässä vaiheessa ja itselleni oli tärkeää päästä jollain lailla "sisään” porukkaan. Lukuisat haastattelut ja keskustelut antoivat tuntumaa siitä missä mennään ja millaisten ihmisten kanssa ollaan tekemisissä. Syntyperäisellä kyläläisellä on valmiiksi tuntuma kotikontuunsa ja kanssaeläjiinsä, joista kirjan sivut tulevat kertomaan. Täysin ulkopuolisen kokoajan, joka operoisi vain mappien ja muistilappusten kanssa on mahdotonta saada aikaiseksi muuta kuin hajanaisia merkintöjä. Yhteistyö ja vuorovaikutus takaavat sen, että lopputuloksesta piirtyy tunnistettava ky- läilme.Kuten edellä mainitsin, on kirjan kokoamisessa tehtävä valintaa aineiston kesken. Vaikka ei haluttaisikaan saavuttaa novellikokoelman selkeyttä, on albumityyppisenkin kirjan väistämätöntä rönsyilevyyttä hallittava. Sisällysluettelon laatiminen saattaa olla varsin hankalaa, kun aineisto on monenkirjavaa ja sama käsikirjoitus saattaa sopia useammankin otsikon alle. Joissain näkemissäni kyläkirjoissa ei ole ollenkaan varsinaista sisällysluetteloa, mikä on mielestäni puute, sillä jonkinmuotoi- nen runko tarvitaan. Tiukan ja rajatun sisällysluettelon haittapuoli on, että kaikkea kirjaan haluttua materiaalia voi aina sijoittaa tiukan pääotsikon alle. Oma kokemukseni on, että selväpiir-48



teisten otsakkeiden lisäksi on laadittava vapaamuotoisempia; niiden alle voidaan koota hajanaisempia ja ehkä pienimuotoisempia kokoelmia kuten sanontoja, sutkauksia, merkillisiä tapahtumia ja ihmisiä, aivan mitä halutaan. Sisällön jäsentely on kuin palikkatornin kokoamista ja purkamista, muuntelua ja ehkä viimein palaamista alkuperäiseen. Itselläni oli käytössä tekstinkäsit- telylaite, mutta ei lyijykynä ja pyyheku- mi ole yhtään huonompi työkalu. Tietysti nykytekniikka vähentää moninkertaista työtä niin suunnittelu- kuin puhtaaksikirjoitusvaiheessakin. Sisällön tilkkutäkkimäisyyttä on varsin vaikea ja joskus tarpeetontakin välttää. Pääasia on että se on jollainlailla jär- keenkäyvästi jäsennelty, ja kirjaa on helppo muidenkin kuin vain oman kyläläisten lukea. Niinkuin ei kirjaan voi sisällyttää kaikkea, ei kylästäkään voida organisoida kerättäväksi "kaikkea” muistitietoa ja perinnettä. Tuoreemmat tapahtumat vaativat kypsyttelyä ja etäisyyttä. Silti on toki mahdollista tarkastella nykypäivänkin elämänmenoa elinkeinojen ja sen hetkisen asutuksen suhteen. Kylillä, joilla on aiheellinen huoli tulevaisuudestaan on varmasti erilaiset intressit kirjan suhteen kuin elinvoimaisella ja muuttovoittoisella kylällä. Ensin mainittu haluaa mieluusti jonkinlaisen ryhmäkuvan ja muistokirjoituksen itsestään, jälkimmäinen edellisen lisäksi voi innostua tulevaisuuden suunnitelmiin. Välimuoto suhtautuu varovaisen toiveikkaasti.Kun aineisto on saatu järjesteltyä, se pitää viedä kirjapainoon. Kirjapainon valinta aloitetaan tekemällä tarjouspyyntöjä painotaloihin. Maallikon kannalta, jos mahdollista, käyttää kokeneemman tuttavan tai tuttavan tuttavan neuvoja hyväkseen, sillä on tietysti edullista saada mahdollisimman hyvä

hinta-laatu -suhde. Kirjapainon kanssa olisi hyvä päästä tekemisiin jo sisällön järjestelyn alkuvaiheessa, sillä usein painolla on sanansa sanottavana painettavan käsikirjoituksen ulkoasuun. On hyvä saada ajoissa tietää kirjapainon vaatimukset. Ammattitaitoon voi luottaa, ja olisi hyvä jos kirjapaino on aikaisemmin tehnyt vastaavanluontois- ta työtä. Hankalinta toimittajalle on varmasti kirjapainomaailman tuntemattomuus, mutta kokemuksesta tiedän, että tyhmiinkin kysymyksiin vastataan mieluusti. Tietokonelevykkeelle kirjoitettu kirja tulee huomattavasti halvemmaksi kuin konekirjoitettu, sillä latominen käsin maksaa. Läheskään kaikissa kirjapainoissa ei ole mahdollista tehdä kirjaa levyltä. Seikkoja, joista kirjapainon kanssa myös sovitaan ovat mm. kirjasinkoon valitseminen, marginaalien suuruus, paperin laatu, kansien laatu ja kuvien sijoittelu. Kuvien tekstit saatetaan käsitellä eri tekniikalla kuin muu teksti ja kirjaan valitut kuvat käsitellään vielä eri tavalla, joten tarkkuudesta huolimatta saattaa painovirhepa- holainen jättää jälkensä. Kaikinpuolin kannattaa kuitenkin luottaa ammattinsa osaaviin ihmisiin ja pitää yhteyttä painoväkeen. Jos mielessä on jokin tietty valmistumisajankohta, niin siitä kuin muistakin yksityiskohdista voidaan painon kanssa sopia, vaikka kirjallisesti.On tärkeää pysyä ajan tasalla kun on antanut työnsä pois käsistään. Itsestäni tuntui ehkä vaikeimmalta vaiheelta luopua työstä; sitä olisi halunnut ja varmaan voinutkin korjata loputtomiin, mutta joskushan sanan on muututtava lihaksi, ja on saatava mustaa valkoiselle. Oloani huojensi se asia, että olin saanut tarkistuttaa kirjan kielen asiantuntevalla ihmisellä. Monoskylän kyläkirjan kieli on sekä yleiskieltä että

murteellista, ja kielenhuoltajan kanssa teimme hienovaraiset stilisoinnit ja korjailimme yleisimmät kielioppivirheet ja kömpelyydet. Niin sanotusti asiateksteiksi kirjoitetut osat saivat tyy- lipuhtaamman muodon, murteellinen kerronta ei kaipaa siistimistä. Sain itse paljon hyödyllistä tietoa ja opin sen että vaikka kyläkirja varsinaisesti suunnattaisiin kuinka pienelle ryhmälle hyvänsä, kuka tahansa voi saada sen käsiinsä ja silloin on sisällön rinnalla yhtä tärkeää muoto. Katsoisin, että tämä kielen tarkastus olisi aivan välttämätön, niin vaatimatonta kirjoituskokoelmaa ei olekaan, etteikö sitä kannattaisi luetuttaa asiantuntijalla.Kyläkirjan teko vaikutta siis varsin monipuoliselta ja haastavalta tehtävältä. Kun haaveesta lähdetään luomaan totta, on varmaa, että jossain vaiheessa innostus laantuu, ja alkaapa joku epäillä ettei koko hommasta tule yhtään mitään. Olen kuitenkin varma, että jos ajatus on joskus lähtenyt itämään, ei sitä kovin herkästi täysin voi poiskaan kitkeä. Tutkimalla muita kyläkirjoja voi havaita, että jostakin nekin vain ovat syntyneet, kukin omalla tavallaan hahmottuneet kuvastamaan tekijöidensä maailmaa. Eikä sitä maailmankuvausta ole varmasti yhdessä yössä luotu, niin kuin ei ole sitä elettykään. Nämä kirjat kertovat hyvin henkilökohtaisella tavalla juuri kyläkunnan omaa "mikrohistoriaa”, jota ei pysty kukaan muu kuin kyläläinen itse kertomaan. Kirja- työ paitsi kuvastaa yhteistä ponnistusta, se lisää kyläläisten omanarvontuntoa, hankaluudet ja vastoinkäymiset opettavat ja vahvistavatkin tekijöitä. Tavallisten ihmisten käsistä ne ovat lähteneet, miksei siis teidänkin kylällä saataisi aikaan jotain vastaavaa?

Kuvan om. Tuomas Ylä-Mononen49



Teksti ja kuvat: JARI NISKANEN Virtain juhannusoli aurinkoa, hyvää tuulta
Virtain Rantarockista on muodostunut maamme merkittävin juhannusfestivaa- li. Parin viime vuoden aikana ohjelmisto on painottunut discomusiikkiin rajun rock’n rollin jäätyä toisten järjestettäväksi. Ohjelmistosta johtunee myös ainakin osittain juhannusjuhlien selvä siistiytyminen aikaisempigt vuosiin verrattuna. Viime juhannuksen Rantarockin onnistumiseen vaikutti varmuudella myös aurinkoisen lämmin sää ja ehkäpä myös nuorison oma käyttäytyminen. Näyttää siltä, että nuorison vastuuntunto on kasvamassa.Juhannuksena Virroilla juhli lähes 14.000 kaikkialta Suomesta saapunutta vierasta. Määrä on hieman pienempi kuin edellisvuonna. Aikaisemmista vuosista oli otettu opiksi paljon: liikennejärjestelyt sujuivat joustavammin, pysäköinti Sampolan teollisuusalueella hoitui Virtain Urheilijoiden voimin mallikkaasti, telttailu Perinnekylässä hoidettiin Virtain Veikkojen toimesta, järjestysmiesten lisääntynyt koulutus ja hyvä yhteistyö poliisin kanssa takasi turvallisuuden. Yleisön huoltoon ja palveluihin oli lisäksi panostettu aiempaa enemmän: myyntipisteitä, ruokailupaikkoja, jätehuoltoa ja ensiapupalveluja oli saatavilla lähes riittävästi. Ja vielä kun lisätään Vaskiveden Nuorisoseuran välittömästi juhlien jälkeen suorittama nopea ja tehokas ympäristön siistimistyö oli tämän vuotinen Ranta- rock saatu paremmin putkeen kuin ehkä koskaan aiemmin.Rantarock '90: n esiintyjät oli edellisvuoden malliin poimittu maailman ja Euroopan listojen kärjestä. Torstaina vastasi kansainvälisestä tunnelmasta hollantilainen tyttötrio Barbarella, aattona nousivat lavalle mm. Jive Bunny & Mastermixers, Bad Boys Blue ja Big Fun sekä juhannuspäivänä englantilainen 49ers laulusolistinaan Dawn Mitchell. Ja tietysti esiintyjäkaartiin kuuluivat myös kotimaan huiput Popedasta ja Lapinlahden Linnuista Gliftersiin ja Juliet Jonesin Sydämeen. Yllättäen koko juhannuksen pääesiintyjäksi kohosi ulkomaisista huippunimistä huolimatta hy

vinkääläinen Raptori, jonka tähti on juhannuksen jälkeen ollut jatkuvassa nousussa. Rantarockin päätösesiintyjä oli Toiseveden taakse häipyneen auringon jälkeensä jättämässä hämärässä ruotsalainen Lena Philipsson kymmen- miehisine orkestereineen ja taustakuo- roineen.Rantalavan 'elävien’ artistien ja huvikeskuksen kahden discon lisäksi riitti yleisöllä muutakin seurattavaa. Festivaali avattiin näyttävästi laskuvarjohyppääjien esityksellä ja Toisvedellä esitettiin vauhdikas Jet Set Show. Aattona oli lavalla musiikkiesitysten väliin järjestetty Suosikki-lehden Miss & Mr Young Finland -kilpailu.Omalla kohdallani kesän 1990 juhannus oli kolmas, kun osallistuin jär

jestelyihin vapaaehtoistyövoimana. Parina edelliskesänä vastasin kansainvälisten tähtien (Sabrina, Samatha Fox, Jason Donovan, Boney M ...) vieraanvaraisuuteen liittyvistä järjestelyistä. Tänä vuonna olin mukana ennakkojärjestelyissä jokapaikanhöylänä ja juhlien käynnistyttyä yhteensä 57 tuntia järjes- tysmiehenä ja yhdessä Virtain RT- miesten kanssa pullojen kerääjänä. Suosittelen mukanaoloa kaikille muillekin. Edellytyksenä on tietysti ripaus oikeaa asennetta, hitunen tervettä hulluutta ja annos halua tehdä Virtain suurimmasta ja valtakunnallisestikin korkealle noteeratusta kulttuuritapahtumasta entistä onnistuneempi sekä Virtain elinkeinoelämää ja virtolaisia vieläkin enemmän hyödyttävä tilaisuus.
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jarock’n rollia
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Kisojen pienimmät osallistujat ja kisamaskottimme 
68-jalkainen Hilma. VIRTAIN NAISVOIMISTELIJAT SUURKISOISSA6.—10.6.1990

Naisvoimistelijoita kisoissa oli 67 osallistujaa, huoltajia 6 ja esityksissä 61.

Harjoituksia seuraamassa ja odottelemassa omaa 
harjoitusvuoroa.

Kisakulkueeseen 1 almistautumassa.

M V. '
Mfcar MHtl*

SaL.'* •-» ’
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Reipas lemmenlaulu VIRRAT KABAREESTA. Sävellys ja sovitus Kalman Horväth, sanat Matti Valtteri Lehtinen.Virrat Swing Band solisteineen sekä Margit Carpelanin tanssistudion tanssitytöt esittivät kabareeta kevään ja kesän 1990 aikana kaikkiaan kymmenen kertaa. Saa nähdä, jääkö joku lauluista elämään.
KANOOTISSAKAHDESTAAN
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Tahtoisin sinut kanoottiin, kanssani kahdestaan.Vesille sinut haluaisin, mukaani melomaan.Varrella virtain kimalteen maisema kaunein on. Vesillä voi nähdä sen — jos on kanootissa kahden.

Kanootti kahta viedä saa ylitse selkien.Laskemme koskiin kuohuviin, onneemme luottaen.Varrella virtain kimalteen seikkailu odottaa.Vesillä voi nähdä sen — jos on kanootissa kahden.

Tahtoisin sinut kanoottiin kanssani kahdestaan.Syliini sinut haluaisin, lähellä melomaan.Varrella virtain kimalteen ja vesileikkien,Loiskua voi lempikin — jos on kanootissa kahdestaan. 53



JUKKA SALO

VIERAILULLA SOISISSA

Virroilta oli 5.—12.5.1990 välisenä aikana 18 hengen suuruinen ryhmä Sot- sissa ao. kaupungin Khostan piirin kutsumana. Ryhmä sisälsi 1977-75 syntyneistä pojista kootun lentopallojoukkueen huoltajineen sekä kaupungin nimeämät edustajat. Matka tehtiin mennen tullen lentäen.Majoitus oli pelaajapoikien osalta perhemajoitus ja muiden osalta hotelli- majoitus. Päivien ohjelmiin kuuluivat mm. käynnit sirkuksessa, urkukonser

tissa, tivolissa, teeplantaasilla, ralliajoissa. Erilaisia puistoja käytiin myös katsomassa. Oli luonnontilassa olevaa ja eripuolilta maailmaa tuoduista kasveista tehtyjä puistoja, jotka olivat hienoja näkemisen arvoisia paikkoja. Käynnit ystävyyden puulla ja rauhan museossa, jonne jätimme puumerkkim- me, olivat myös tutustumismatkojem- me pääkohteita.Poikien ohjelmaan kuuluivat myös päivittäiset lentopallo-ottelut. Joukku

eita oli jokaisesta Neuvostoliiton osavaltiosta ja pelit pelattiin ulkona. Aikuisilla oli lisäksi viralliset neuvottelut paikallisten johtohenkilöiden kanssa.Kasvillisuus oli rehevää ja luonnonolot niin erilaiset meillä totuttuun, että jo ne sinänsä olivat kokemisen arvoisia asioita. Matka oli meidän osaltamme hieno ja uusi kokemus elämäämme. Nyt jäämmekin odottamaan vastavierailua, jonka pitäisi tapahtua näillä näkymillä joulukuussa.
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KAY PYYDYKSEEN
Virtain kaupungin kulttuuritoimen lautakunta julistaa 
kalastusaiheisen kirjoituskilpailun aikana 1.1.1991 — 15.10.1991 
Sarjat:
1. Alle 16-vuotiaat
2. Yli 16-vuotiaat

Osallistua voivat kaikki, runoilla tai suorasanaisilla kirjoituksilla.

I palkinto 500 mk molemmissa sarjoissa
II 300 mk ”
III 200 mk ”

Kilpailuun saatua aineistoa pyritään julkaisemaan aikakauslehdissä tai 
kokoamaan niistä antologia.

Runsasta osallistumista toivoen
Virtain kaupungin kulttuuritoimen lautakunta

VIRTOLAISET JULKAISUT

Isotalo TimoKillinkoski, Virrat: Teollisuusmiljöön yleissuunnittelu. Vanha nauhatehdas: Tehtaan miljöön kohentaminen. — Virrat: Virtain kaupungin kiinteistö- ja kaavoitusosasto, 1989-
Keskinen TiinaKirjallisuuden arvostamisen ja tulkinnan kansallisia ja sosiaalisia selittäjiä. Osatutkimus suomalais-unkarilaiseen lukemistutkimukseen. — Tampere: Tampereen yliopisto, 1988. 
Vaskiveden Nuorisoseura 1919- 
1989. — Virrat: Vaskiveden Nuorisoseura, 1989.
Pitkänen MariaVirtain matkailututkimus. — Virrat: Virtain kaupunki, 1990.

Virtolaiset Sotiemme veteraanit 
1939-1945. — Virrat: Virtain Sotaveteraanit r.y., 1990.
Yli-Rajala TarmoVirtain Säästöpankki 1887-1987.— Virrat: Virtain Säästöpankki, 1987. 
Rinosaurus ja jäniksenpoikanen. Toim. Kirsti Perähuhta ym. — Virrat: Virtain kaupungin kulttuurilautakunta, 1988.
Riikonen EllaKotiseutuni Virrat. — Virrat: Virtain Seura, 1990.
Petter Hällströmin jälkeläisten su
kukokous Virroilla 3O.-31.7.1988./Toim. Irma-Liisa Särkkä. —Jyväskylä, 1988.

Kankaanpää MattiVirtain apteekin vuosisata 1890-1990.— Virrat: Virtain apteekki, 1990 
Hankapuriesta ja vänkätuulta. /Toim. Anne Kellomäki — Virrat: Mo- noskylän kyläkirjatoimikunta, 1990. 
Tulvan Satoa. Koillis-Pirkan kirjoittajat ry.n vuosijulkaisu. — Mänttä: Koillis-Pirkan Kirjoittajat r.y, 1988. 
Säpäleitä 1990. /Toim. T. Yli-Rajala.— Virrat: Virtain kaupunginkirjasto, 1990
Alanne SakariKuollut elämäni. — Virrat: Sakari Alanne 1989.
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VIRTAIN KAUPUNKI

TOIVOTTAA ASUKKAILLEEN 
JA VIERAILLEEN 

RAUHALLISTA XJULUA 
SEKÄ

MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTA VUOTTA 1991

JOULUNAJAN TAPAHTUMIA VIRTAIN SEURAKUNNASSA

Kauneimmat joululaulut:Ke 5.12. klo 19 00 Liedenpohjan kirkossa Ti 11.12. klo 19.00 Killinkosken kirkossa Su 16.12. klo 19-00 Virtain kirkossa
Lasten kauneimmat joululaulut:Su 9-12. klo 18.00 Virtain kirkossa

Jouluajan kirkkotilaisuudet:Jouluaattona 24.12.klo 15-30 aattohartaus Killinkosken kirkossaklo 16.00 aattohartaus uuden hautausmaan kappelissaklo 17.00 aattohartaus Virtain kirkossaklo 17.00 aattohartaus Liedenpohjan kirkossaJoulupäivänä 25.12.klo 7.00 joulukirkko Virtain kirkossaklo 9-00 joulukirkko Killinkosken kirkossaklo 9-00 joulukirkko Liedenpohjan kirkossaTapaninpäivänä 26.12.klo 10.00 perhekirkko Virtain kirkossaklo 13.00 joulukirkko Kurjenkylän rukoushuoneellaUudenvuodenaattona 31 12.klo 23-00 aattokirkko Virtain kirkossaUudenvuodenpäivänä 1.1.klo 10.00 jumalanpalvelus Virtain kirkossa

VIRTAIN SEURAKUNTA
toivottaa lukijoille

JOULUN RAUHAA
ja

SIUNAUSRIKASTA
UUTTA VUOTTA 

199H

Sunnuntaisin jumalanpalvelukset normaaliin tapaan klo 10.00 Virtain kirkossa.Muista joulunajan tilaisuuksista lähemmin seurakuntatiedoissa.
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Rauhallista Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta

A KANSALLISOSAKE-PANKKI
VIRRAT, puh. 53333

YHDYSPANKKI
VIRRAT, puh. 55154

VIRTAIN 
SÄÄSTÖPANKKI 
VIRRAT, puh. 55755

VIRTAIN
OSUUSPANKKI
VIRRAT, puh. 55866

*

Toivotamme Hyvää Joulua 
Kotalasta.

Toimivasta ja kehittyvästä kylästä!

Kangasaho kauppa
Pentti Kangasaho Ky p. 599 141

K-kyläkauppa
Timo Kangasaho p. 599 132

Autokorjaamo Velj. Mäkinen
p. 599 119

Vironkosken kahvimaja
Pirkko Mäkinen p. 599 260

Uurasen kylätoimikunta
pj. Hannu Julku, p. 599 154

Kotalan Nuorisoseura r.y.
pj. Timo Kangasaho p. 599 132

Kotalan Työväenyhdistys r.y.
pj. Kalervo Kangasaho p. 541 21

Kotalan Pienviljelijäyhdistys
pj. Jorma Korhonen p. 599 151
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HOTELLI
Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta VuottaTARJANNE

34800 VIRRAT/ PUHELIN 934-55454

PöB
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

EDULLISET LAATUVARAOSAT

VIRTAIN
VARAOSA

Viitamäki & Murtolahti puh. 934-552 64, 547 77^“*^ 

Keskustie 5 VIRRAT

SEKATAVARAKAUPPA

ERKKI JOUTSENJÄRVIKurjenkylä puh. 59754Aina edullisia tarjouksia

T:mi 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

ÄHTÄRIN 
TILITOIMI KY

ÄHTÄRI
Puh. 965-30776, 30777

SEKATAVARAKAUPPA

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 50013

Tulevaisuuden
tekniikkaa.

Lempääläntie 31, PL 158
33101 Tampere, puh. (931) 653 311 

Yhteydet Virroilla:
Piiripäällikkö Jorma Luukko 

puh. 949 236 371 tai 934-55 570

Taidekorttimyynti
Kirsti Perähuhta

34800 Virrat 
puh. 934-56 508
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SÄHKÖN JA
KODINTEKNIIKAN
ASIANTUNTIJA

expert

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

VIRTAIN AUTOVUOKRAAMO 
MATTI KEINONENPenkkivuorenkuja 4 34800 Virrat

puh. 934-55638
Tervetuloa pelaamaan ja viihtymään

BILJARDI PUB STOPPIIN
• snooker, pool ja pub-tikka
• virvokkeita ja pikkulämpimiä
• avoinna su-to 12-22, pe ja la 12-24 

ma suljettu

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

Sydämelliset kiitokset kaikille asiakkailleni 
kuluneesta vuodesta.

VIRTOLAISILLE 
HYVÄÄ JOULUA 

JA
TURVALLISTA 

UUTTA VUOTTA

Rauhaisaa Joulua ja 
Siunausta Vuodelle 1991 

VISUVEDEN KOTIGALLERIA

ARVO TARVAINEN 
taidemaalari
Eeliksentie, 34870 Visuvesi 
puh. 934-765 440

Jatkuva näyttely kotona Visuveden keskustassa. 
Pyydettäessä esittelyjä kodissa.

jouhia

SAMPO © PUOLUEETON PAIKALLISLEHTI

VIRTAIN KONTTORI

SUOMENSELÄNSANOMAT
Virtain, Ähtärin, Alavuden, Töysän, Soinin ja Lehtimäen puolueeton paikallislehti.
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HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KODINKONEIDEN
ERIKOISLIIKE

VIRROILLA

MUSTA PÖRSSI
PARHAAT MERKIT* SOPIVAT HINNAT

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

KOKO KANSAN 
OSTO PAIKKA

VIRTAIN
RATSASTUSTALLI

Rdtsastustunteja kentällä ja maastossa, talutusratsastusta 
Puh. 56550

Virta in M uovityö Ky
— muotteja — muovituotteita — koneis

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

TAIDE- JA KÄSITYÖTALO
OILA SALOMAA

Neulepuseroita, käsitöitä, maalauksia ja grafiikkaa 
Avoinna joka päivä 10—18 

Puh. 56576

PERINNEKYLÄ

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

M A ATI L AM AJOITUS HAAPAMÄKI
34710 VASKIVESI PUH 569145

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
PUH. 569136

Vaskiveden
Nuorisoseura
- kyläläisten ja 

nuorten hyväksi
«n

ATOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN, 
RAUHALLISTA JOULUA 

JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Hyvää Joulua 
ja

Onnea Vuodelle -91 
t. Mallatit & nelijalkaiset ystävät
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Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta
Parturi Terttu Rantanen

PUH. 54830

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
M.6än_ RTVHUOLTOPALVELU KY

^Il.rn.iirvr LEIVONTIE 1, PL 30. 34801 VIRRAT ^;|||........
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

o
HATA

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen 
Jouluterveisin

HATAN
PUUTARHAPALVELU

Kanava, puh.53063

Hauskaa Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

yjjÄ' PIKKU-SIEVÄ
Keskustie 2-6, Virrat 

Puh. 53 311

D (E
■IVirtain betoni ©y

934-567 234

ILOISTA JOULUA

Kampaamo Marianne
Virrat puh. 55850

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

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA

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

Rauhallista Joulua ia Onnea Uudelle Vuodelle 
toivottaa

PRINT
Meijeritie 14, 34800 Virrat, puh. (934) 54501
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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 -91

MARKET
il PIPPURI

VIRTAIN LIIKEKESKUS I
PIIRIMYYJÄ

M
AI

fVV-AUTO OyI

Virtain 
Automyynti Oy

PIRKANTIE 7 puh. S34-S65B3 1
Puh.55146

Hyvää Joulua

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta

Onnellista Uutta Vuotta!

ja toivotamme 
HYVÄÄ JOULUA JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

fJUTOPUTO oV

jVirtoTele Ky
Pirkantie 22, 34800 Virrat, puh. 934-54520

Kiertotie 8. puh. 934-55 944, 34800 Virrat
FINNOIL 706

Virtaintie 23 34800 VIRRAT PUH. 55 141
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Hyvää Joulua

Onnea Vuodelle 1991

VIRTAIN POSTIKONTTORI

KESKELLÄ LOMASUOMEA
VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA

MIRömflLO
*

72^ PUHELIN (934) 56 560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Kotikuja 8, 34800 VIRRAT 

Puh.55888

HYDRAULIIKAN JA KIINNITTÄMISEN 
ERIKOISLIIKE

VIRHYDRO OY
TERVASTIE 1 VIRRAT

Hyvää Joulua ja 
Uutta Vuotta

KORISTETERAS
OLAVI MANNILA • LIEDENPOHJA 

VIRRAT • puh. 934-561 237

Pohjolaautiot
Virtaintie 33 
34800 VIRRAT 
Puh. 934-556 33

-KORISTEKAITEET
-KORISTEPORTIT
-PORTAAT

—LYHDYT yms. 
—SUUNNITTELU ja

ASENNUS

Hyvää Joulua

TUIJA SALOMAA KY
Virtaintie 36, puh. 54020

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 1990 AUTOTARVIKKEET ERIKOISLIIKKEESTÄ

FIAT-HUOLTO VIRTAIN
Paavo Sihvonen AUTOVARUSTE KY

Virrat, puh. 54 600, 949 231 616 | Virtaintie 25, 34800 VIRRAT, Puh. (934) 556 98 |

Parturi-Kampaamo Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Kerttu Sihvonen Hierontapalvelu J. Palanne
Killinkoski, puh. 50056 Puh.55093 työ
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Ravintola Toisvesi
Puh. 551 02

Torigrilli
Puh. 552 93

MARJA ROSSI

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

puh. 934-56 570

PERINNEKYLÄ
VIRRAT

ESRenlund
Mäkitie 2 p. 54630 Virrat

Jäähdyspohjan taksi
Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua

MATTI VIITAPOHJA
puh. 567 137, ULA 970 41 

autopuh. 94040-34612
9 hengen taksi - myös seurueille

VIRTAIN
VALOKUVAUSLIIKE

VARPUSTIE 4, PUH. 934 - 55106

MAATALOUSKONEHUOLTO
ARHONEN
MF-HUOLTO REIJO KIVELÄ
Ahjolantie 11, puh. 55 722

HUOLTO

IRTAIN
AUTOKORJAAMO KY

Pirkantie 16, 34800 Virrat, puh. 934-54544

METSÄKONEHUOLTO

M. ALA-SULKAVA Ky
LIEDENPOHJA, PUH. 561 139K

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

FOTO-RIITTA
Virtaintie 35 puh. 542 49

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

uomznteLän 
OamLnoLnti Oy

Kiittäen kuluneesta vuodesta ja 
Hyvää Joulua toivottaen
VIPT>

Jäähdyspohja, 34800 VIRRAT Puh. 934-567231 Virtaintie 35, puh. 55171
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VESIPETO

- SADEVESI 
JÄRJESTELMÄ

Ä? «M Vtnxrtt 
UmiMsiitM ~ WWWl¥3tön

(0

TOIVOTAMME KAIKILLE 
RAUHALLISTA JOULUA JA 
ONNEKASTA UUTTA VUOTTA!

JARTTI RAKENNE KY
Kiertotie 3, Virrat, puh. 934-53130

Ilmastointi- ja säätölaitteiden asennus sekä huolto.

Air-Vent Oy
Pirkantie 22, 34800 Virrat, puh. 934-53210 
Toimitie 1, 63300 Alavus, puh. 965-13304

Raiskinmäen puu Ky
— Höylättyä puutavaraa 
VIRRAT SEINÄJÄRVI 

Puh. 965-4715

Hyvää Joulua
VIRTAIN PUUNJALOSTUS

Velj. Virtanen 
Puh. 55323

Rakentajan erikoisliike

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

SUUNNITTELUT  ̂LO ky
Virtaintie 17, PL 36, 34800 VIRRAT 
Puh. 934-54585, 54586, telefax 54210

HXUEEH 
KULJETUS OY

VIRRAT puh. 53295 65



Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

TT VIRTAIN MALLASVIERRE KY
VASKIVESI Puh. 934-569115

Renkaita • Tarvikkeita • Asennuksia 
Ericsson $ MICHEUN * PIRELLI

NOKIA L\ V-l U: L-l
Eurovirrat Ky

Ahiolantie 1, 34800 Virrat, puh. 934-53355RAUHALLISTA JA HYVÄÄ JOULUA
Baari

TEUVON-TUPALiedenpohja Puh. 561130
Hyvää Joulua toivottaa

PUUTYÖVERSTAS
RAINER NIEMI

OVET JA IKKUNAT TILAUSTYÖNÄ 
Liedenpohja puh. 561142

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta asiakkaillemme

■KYLÄKAUPPA
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja puh.561115

Hyvää Joulua asiakkaillemme

maatalous
MÄKINEN OY

Sampola 34800 VIRRAT 
‘S’934-55597, 54145

Hyvää Joulua Asiakkaillemme

AUTOHUOLTO

34800 VIRRAT PUH. 934-55705

Hyvää Joulua 
toivottaa jouluasuinen

JB-ASUSTE
Virtaintie 43

Sahausliike
Savinen & kumpp.

Liedenpohja puh. 561143

)z. Hanakat*.
l/JJdöusi. LVI — suunnittelu
PUTKITYÖ KY ZSnous

Kari Viitala — tarvikemyynti-
SAhjolantie 1 VirratH 934-54991 autopuh. 949-239185 SSI I

RAUHALLISTA JOULUA

QIP
KOTIUOLIISUUS SUOMI _T. . .. ,

^irtain käsityökeskus
Rantatie 3 puh. 934-55817

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

m METSÄLIITTO
Puh. 556 26,556 21

Puukauppa asioissa ota yhteyttä 
Metsäliiton miehiin

Kirjapaino Jalkanen Oy
Virrat 934-554 90

Pub. 934-765 432 Visuvesi

isun lesa

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

Neli • *-
NUORTEN APILÄSIv5 
ASUSTE VIRTAINTIE 25 VIRRAT 

Puh.540 44

Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille!

virtain n
vesiLÄMPÖ

Aho & Härkönen
PL 69, 34801 Virrat, Kiertotie 3 

U Puh. 934-54869 tai 56248
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PE PE N >•*...... S-
PAKARI Puh.54bOi
PIRKANTIE, 34800 VIRRAT

Virtain
Fysikaalinen Hoitolaitos Ky

Torisevantie 8 A 25 
Puh. 54395

Virtaintie 29

("Piirrän hukka - ja 
hautauspalvelu hy'
Meijeritie 11. 34800 VIRRAT. puh. (934) 55917

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

VIRAKO
Kiertotie 3, Virrat, puh. 934-54644

HYVÄÄ JOULUA

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

^Oilvnin
Virrat, puh. 552 90, 55530 

Myymälä,

Kysy kauppiaaltasi tuotteitamme.

Hyvää Joulua

Kontiontie 8 34800 VIRRAT PUH. 934-55765

¥ KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co

Myllytie 6 34800 VIRRAT puh. 934-55978

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

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

LI\V IIIMIISK K IHISK
J. KORHONEN KY puh. 934-55779 
Virtaintie 34 - 34800 VIRRAT

virtain
valomainos ky

SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄ

34800 VIRRAT 934-55688

VIRTAIN APTEEKKI
VIRRAT

puh. 55764, 55036

KILLINKOSKEN
SIVUAPTEEKKI

puh. 50035

34870 Visuvesi, puh. 765 300

Raun«n%etp«a

T:mi Pir-Ta
Killinkoski 934-50066 

K-kauppa neuvoo ja palvelee
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VIRTAIN SEURA RY

Toivottaa kaikille

HYVÄÄ JOULUA
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 1991

TOIVOTAMME 
HYVÄÄ JOULUA

VAATETUSLIIKE

Ms&Mr • • •

amminiemi
Virtaintie 34, 34800 Virrat 
Puh. 934-55388

ALAVUDEN

PUUNJALOSTUSTEHDAS OY

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

INKA
LASSILA & TIKANOJA OY

63400 Alavus as

965-21911

34980 KILLINKOSKI, FINLAND 
TEL. 934-50101, TELEFAX 934-50110, TELEX 22474
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Kuvat: Jari Niskanen
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