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Lukijalle
Johtaako joululehden kannessa oleva kesäinen maisema ajatuksemme harhateille, pois joulusta?Kysymykseen saa vastata oman näkemyksensä mukaan.Eräs tunnetuimmista ja eniten lauletuista joululauluista alkaa: ”No, onkos tullut kesä nyt talven keskelle”. Tekstin on kirjoittanut J.H. Erkko.Pitkä kaamosaika pitää värittää kesäisillä ajatuksilla, jotta sen paremmin jaksaa.Tämän lehden kannessa on kesäinen kuva, Ala-Liedenpohjan tilan vanha aitta omassa maisemassaan.Se liittyy jouluun samoin, kuin hyvin moni muukin asia. Kuva liittyy hyvin oleellisesti tämän lehden toiseen tehtävään. Kertoa kotiseudun asioista ja ilmiöistä, kertoa vanhoja tapahtumia ja tari- noitaa. Tallentaa historiaa.Virtalaisen kulttuurin olennainen osa on rauhallinen maaseutumaisema. Vilpitön kiitos kaikille, jotka eri tavoin edesauttavat sen säilymistä jälkipolville.

Vanhan aitan, mahtaako Virroilta löytyä muita samanlaisia, kuvasi Pentti Kiiski. Hän on tehnyt varsinaisen työnsä ja kannustavan perheenisän tehtävänsä ohella merkittävän työn valokuvauksen alalla. Kunnioitamme, myös kiitämme, hänen arvokasta työtään julkaisemalla muutamia hänen kuviaan. Toimituskunta on valinnut kuvat.Kiitokset kaikille avustajillemme. Otamme edelleen vastaan erilaista julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa, sitä voi lähettää vaikkapa toimituskunnan jäsenille. Otamme mielellään vastaan myöskin arvosteluja, myönteistä tai kielteistä.Kiitokset myös ilmoittajillemme, toivomme, että lama ei iske Virroille.Toimituskunnan puolesta Hyvää Joulua ja rauhallisia lukuhetkiä.
Martti Jytilä

Julkaisijat Kuvitus PainopaikkaVirtain Seura r.y. Merja Ojaluoma Kirjapaino Jalkanen Oy, VirratVirtain opettajien Mari Heinolaammattiyhdistys r.y. Tilitoimisto
Taitto Markus Koro
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AARRE AHONEN

”Me käymme joulun viettohon, niin maisin miettehin” sanotaan tutussa joululaulussa.Samoin oli ensimmäisenä joulunakin. Perin sekavin tuntein tekivät Joosef ja Maria matkaa kohden Beetlehemiä. Rooman vallan alla juutalaiset kokivat taloudellista epävarmuutta ja huolta tulevaisuudesta. Huoli painoi mieltä ja toivo Messiaan syntymästä oli sammumassa.Juuri silloin syntyi Vapahtaja Jeesus. Sen ilosanoman enkelit kaiutti kedon paimenille.
"Teille on tänä päivänä syntynyt 

Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin 
kaupungissa. "Joulun ilosanoma on sanoma koko maailmalle, kaikille ihmisille. Hän tuli elämään ihmisten keskelle ja ihmisiä varten, siksi Hän antaa iankaikkisen elämän jokaiselle, joka Hänet uskossa vastaanottaa. Siinä sydämessä koetaan armo ja anteeksiantamus, jota seuraa Jumalan antama rauha ja ilo.Sopiiko laman, työttömyyden ja epävarmuuden aikana, sekä sairauden koetellessa, puhua ilosta?Kun Jeesus kohtasi kärsivän lähimmäisen, hän lähti Jeesuksen luota Armon ja avun saaneena, kiittäen ja ylistäen Jumalaa. Elämään tuli uusi sisältö ja voima Kristuksen löytämisen myötä. Se antoi uutta toivoa ja uskoa arjen olosuhteiden keskelle.Joulun sanoma koetaan tänäänkin sydämen tasolla, siksi hiljentykäämme kuuntelemaan joulun sanomaa kiitollisin mielin.

"Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen 
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä."
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LAURI AHVA

Tutki minua
Herra, minä tiedän,että Sinä ajattelet minusta hyvää.Ja Sinä tahdot minut pelastaa.Minun ajatukseni harhailevatsinne ja tänneja poikkeavat sinun teiltäsi.Herra, ota johtoosi minun tieni ja ajatukseni ja ohjaa ne oikein.Sinä olet väkevä Jumala.Minä luotan Sinuun, Herrani.Silloinkin kun en mitään ymmärrä ja jättäydyn sinun käsiisi.Menettele kanssani niinkuin tahdot. Painaudun Sinua lähelle ja itkenja kiitän.

Kuolemasta elämään
Minä olin kuollutmutta minä virkosin eloon.Kaksi enkeliä kosketti minua. Toinen tarttui toiseen ja toinen toiseen käteen.Elämän virrat lähtivät minun ruumiissani ja minä heräsin eloon.Minä avasin silmäni.En nähnyt ketään.Enkelit olivat poistuneet.Olin yksin pimeyden keskellä.Ja minä elin — äsken kuollut.Minä elän edelleen.Oli tapahtunut suuri ihme.
"Kiitä Herraa minun sieluni.”
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ANTTI KOIRANEN
YLIOPISTON KULTTUURINTUTKIMUSASEMA VIRROILLE

Kuva: Virtain Valokuvausliike

Kun Tampereen yliopiston ja Virtain kaupun
gin välinen tutkimusyhteistyö solmittiin jou
lun alla 1984, eräänä kaukaisena haaveena 
oli kiinteän tutkimusaseman avaaminen Vir

roille. Nyt, vajaat seitsemän vuotta myöhem
min haave on toteutunut ja Herraseen Martti- 
senalasen rantaan on noussut yliopiston kult
tuurintutkimuksen uusi koti.

Kaikki alkoi satunnaisesta junakeskustelusta Helsingin ja Tampereen välillä. Idea kypsyi virkamiesten ja tutkimusjohtajien päässä ja konkretisoitui kirjalliseen sopimukseen, joka allekirjoitettiin 15.12.1984. Tutkimustoiminta Virroilla oli toki jo alkanut paljon aiemmin. Tampereen yliopistostakin oli Virroilla kansanperinteen tutkimusryhmä professori Erkki Ala- 
Könnin johdolla jo vuonna 1966. Tutkimustoiminta oli kuitenkin jäänyt vähäisemmälle ja virtolaiset päättäjät halusivat saada tutkijoiden mielenkiinnon herätetyksi. Virrat saikin erityisesti humanistit innostumaan muun muassa erityisen si- jaintipaikkansa vuoksi maakuntien ja murrerajojen risteys- paikkana. Kielentutkijat, perinnetieteilijät, musiikintutkijat ja historiantutkijat sekä kirjallisuustieteilijät ovat kaikki löytäneet mielenkiintoisia tutkimusaiheita pro gradu- ym. tutkimustöihinsä. Myös aluetiede on ollut kuvassa mukana alusta lähtien. Uusina aloina tutkimusyhteistyöhön ovat tulleet sosiaalipolitiikka ja kansanterveystiede.Kulttuurintutkimusasema, jossa on kaksi luentotilaa, majoitustilat 57 hengelle, kahvio, rantasauna ja ryhmätyötiloja (tiloja yhteensä n. 1000 m2), on paitsi edellä kuvattuun tutkimustoimintaan liittyvän kenttätutkimuksen keskus ja tukikohta myös jatkossa toivottavasti enenevässä määrin tutkimusaineiston "palautuspaikka”, paikka, jossa tutkittavat voivat tutustua siihen aineistoon, jonka syntymisessä he ovat olleet keskeisenä osana. Asemalla ovat tällä hetkellä nähtävissä mm. kaikki julkaisut, joita tutkimusyhteistyön aikana on ilmestynyt sekä yhteistyöstä tehty video-ohjelma. Jatkossa pyritään järjestämään tilaisuuksia, joissa virtolaiset voivat vaikuttaa omalta osaltaan siihen, millaista tutkimusta Virroilla tehdään. Kulttuurintutkimusasemalla pyrimme myös seuraamaan tutkimustyön edistymistä ja informoimaan siitä virtolai- sia ja ympäristökuntien asukkaita.Kulttuurin käsite on monisäikeinen. Suppeimmillaan se voidaan mieltää samanmerkityksiseksi taiteen kanssa, laajimmillaan siihen kuuluu kaikki ihmisen toimintaan liitty
vä. Kulttuurintutkimusasemalla haluamme nähdä kulttuurin mieluummin laajasta näkökulmasta ja innostaa Tampereen yliopiston ja eri yliopistojen laitoksia hedelmälliseen kulttuu-

Tutkimusaseman päällikkö Antti Koiranen. 
Kuva: Maija Lehtinenriyhteistyöhön ja tutkimustoimintaan. Kulttuurintutkimusasema tarjoaa fyysiset puitteet tällaiselle toiminnalle.Kulttuurintutkimusaseman tehtävänä on paitsi tarjota tiloja tutkimusryhmille myös innostaa yksittäisiä tutkijoita kohdistamaan tutkimuksensa Virtain alueelle ja sen ympäristöön. Yksittäisiä tutkijanpaikkoja on tarjolla kiinnostuneille. Lisäksi tilat ovat käytettävissä muuhunkin toimintaan — seminaareihin, konferensseihin (mm. syksyllä järjestetty Häme- konferenssl), opetus- ja koulutuskäyttöön, kokouksiin, harjoituksiin jne. Tervetuloa kulttuurintutkimusasemalle Virtain Herraskylään! 5



Teksti ja kuvat MAURI MONTO

Virtain
Helluntaiseurakunta 
tanaan ja tähän asti

Tyttökerbolaiset. Ohjaajina: Sisko Rintanen, Mervi Marttila ja Maija Ahonen.

PerustaminenSaarnaaja Verneri Tuominen saapui Virtain Koronkylään pitämään kokouksia 1934-1935. Pohjaa sananjulistukselle oli jo olemassa. Helluntaiystävät olivat työtä jo tehneet alueella. Vuonna 1936 tuli Ilmajoelta nuori evankelista Martta Kulmakorpi (myöhemmin Majalahti) Härköskylään. Mukanaan hänellä oli voimakas sanoma. Jokaisen tuli henkilökohtaisesti uudestisyntyä — tulla uskoon — ja ottaa kaste Raamatun mukaan. Nämä ratkaisun tehneet muodostaisivat paikallisseurakunnan. Myös lupaus Pyhän Hengen voimasta kuului Jeesuksen omille.Kastejuhlia saatiinkin pitää kahtena kesänä. Maaliskuussa 1938 räätäli David Alanteen verstaassa oli paikallisen Helluntaiseurakunnan perustava kokous. Tuon päivän kolmestatoista perustajajäsenestä on määrä noussut lähes sataan. Määrä on suurempikin, jos huomioidaan muualle muuttaneet sekä vanhurskasten lepoon siirtyneet.
KokoontuminenAlussa kokoonnuttiin Alanteiden ja Majalahtien kodeissa. Viimeksimainittujen siirryttyä 1950-luvulla kirkonkylään painottui toiminta sinne. 1954 saatiin lainaksi Satakunnan pieni maakuntakokousteltta, voitiin järjestää "oikeat” kesäjuhlat ensi kerran. Oman evankelioimisteltan hankkiminen avasi uusia näköaloja. Oli tullut vahvan ympäristötyön aika. Useat kodit, esimerkiksi Marttiloiden ja Ylä-Ilomäkien, palvelivat kokous- ja majoituspaikkoina. 1973 päästiin jo melkein omiin tiloihin. Rantatien kerrostalosta vuokrattiin liikehuoneisto kokoustiloiksi. Aiemmin oli vuokrattu tilapäisesti Virtain TY:n sekä Yhteiskoulun saleja. 1976 saatiin sitten viimein oma kiinteistö, omakotitalo Meijeritien varrelta. Remontti- työn jälkeen seurakunnalla on ollut pieni kaunis rukoushuone, jossa edelleen kokoonnutaan. Näköpiirissä on jo uuttakin, tontti uutta rukoushuonetta varten on valmiina.
Saarnaajat ja VanhimmistoEnsimmäisenä paimenena palveli David Alanne. Seuraavina palvelivat Arvo Äijälä, Tauno Kajander, Leo Koronen, Ilkka Hakkarainen, Jouko Rajala, Aimo Selin, Pentti Viikilä sekä Aarre Ahonen. Viimeksimainittu palvelee Virroilla seurakuntaamme edelleen.Vanhimmistossa ovat seurakuntaa palvelleet aikaisemmin David Alanne, Pentti Lehtinen, Pentti Lintunen, Toivo Maija- 6

la, Väinö Puro, Aarne Vuoririnne ja Aarne Alander. Tänään vanhemmistossa ovat mukana Aarre Ahonen, Kosti Kellomäki, Leo Koronen, Edvard Linjamaa, Timo Linjamaa, Ismo Marttila, Taavi Marttila, Tapani Purra sekä Jorma Vierula.
Seurakunta evankelioiAlusta asti lähetystyö ulkomaillakin on ollut tärkeää Virtain Helluntaiseurakunnalle. On kannatettu Selma Pohjasmäkeä Intiassa, Salme Poukkaa Keniassa, kolmea kenialaista Horna Bayn lastenkodin hoitajaa, Lehtosaaria Japanissa muutaman vuoden sekä tällä hetkellä myös Anneli ja Matti Karolaa Keniassa. Thaimaassa on kannatettu kansallista työntekijää Buri- ramissa.Virtain Helluntaiseurakunnan rukousristiretki L’voviin Ukrainaan avasi viime vuosina ystävyyssiteet kaupunkien Helluntaiseurakuntien välille. Kirjallisuutta ja käytännön avustuksia on toimitettu L’vouviin sekä Neuvostoliiton eri osiin muuallakin. Laajeneva herätys Neuvostoliitossa jatkuu, evankeliumilla on kova kysyntä.Muutama vuosi sitten avattiin Viroilla hyvällä paikalla seurakunnan oma kirpputori, joka on ollut auki neljänä päivänä viikossa. Tämä työmuoto on tukenut vahvasti sekä lähetys- että avustustyötä eri kohteissa.Lähialueilla evankeliumia on julistettu monin eri tavoin. Om ollut tilaisuuksia kodeissa, vuokratiloissa sekä rukoushuoneessa. Teetupatoiminta on jatkunut säännöllisesti jo toistakymmentä vuotta. Myös leiri- ja kerhotoiminta on ollut vireää.Kymmenisen vuotta sitten lahjaksi jaettavien kasettien tuottaminen oli Virroilla vireä toimintamuoto. Tauon jälkeen työn luonne muuttui, on saatu olla tuottamassa hengellisiä ohjelmia paikallisradioon. Näitä ”Pisarointia”-ohjelmia on tuotettu vuoroviikoin keskiviikkoiltoja varten yhdessä lähialueen Helluntaiseurakuntien kanssa. Tänä päivänä seurakuntamme haluaa edelleen kertoa ilosanomaa Jeesuksesta.



Poikakerbo Liikuntahallilla. 
Ohjaajina Matti Peltokangas 
ja Jorma Vierula.
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MAIJA LEHTINEN

Starssinan tytärtä tapaamassa

Toukokuiseksi se tuuli oli kylmä ja ojien pohjilla hohkasivat vielä viimeiset lumenrippeet, mutta ei minua kyllä palellut tullessani astumalla Venäjän rajan ylitse. Siitä pitivät huolen kantamukseni: paistettu uhtualainen metso, neljä komeaa kalakukkoa, kaksi pulloa votkaa, Kuittijärven rannoilta kerätyt kivet, kamerat, muistiinpanovihkot — ja 70 vuoden kuulumiset suvultani Vienan Karjalasta.Olin ollut tapaamassa Vuokkiniemen starssinan tytärtä, isotätiäni Joukia.Ne uudet tuulet, jotka Neuvostoliitossa ovat puhaltaneet, käänsivät lehteä myös sukuni historiankirjoituksessa. Toki sukulaisten olemassaolosta Neuvosto-Karjalassa oli tiedetty ja kirjeitä vaihdettu, mutta varsinaista perinteistä sukulointia ei oltu päästy harrastamaan. Sillä ei se ole kunnon sukulointia, että istutaan petroskoilaisen hotellin ruokasalissa tai tavataan pikaisesti jossain kaukana Pietarissa.Vuosisadan viimeisen vuosikymmenen piti alkaa, ennen kuin yhteydenpito helpottui.

Isä ja tytär. Kura: Maija Lehtinen

Isovanhempani olivat Itä-Karjalan pakolaisia, jotka vallankumouksen jälkeen pakenivat Suomen puolelle. Isoisä oli laukkukauppias Huotari Antipin ja isoäiti Vuokkiniemen starssinan eli kylänvanhimman, Teppana Lipkinin tytär Nasto.Koska Karjaloita on niin monta, on tässä selvennykseksi sanottava, että Viena sijaitsee vanhassa Venäjän Karjalassa eikä Suomen luovutetulla alueella — joskin sitä jatkosodassa Suomeen yritettiinkin liittää. Vuokkiniemi sijaitsee 60 kilometriä Kostamuksesta pohjoiseen, aivan Suomen rajan tuntumassa.Toissakesänä tein matkan Uhtuan sukulaisen luo, tänä keväänä oli päämääräni isovanhempieni kotikylä Vuokkiniemi Kalevalan laulumailla.Ettenkö olisi kirjojani lukenut! Koko lapsuuteni istuin kuuntelemassa tarinoita Vienasta; siitä tuli tarujen maa, runon maa, saavuttamaton... ja minusta tuli myöhäsyntyinen karelianisti, Kalevala-hullu, folkloristiikan opiskelija. Vienasta tuli kallein asia tytölle, joka eli nuoruutensa 60- ja 70- luvuilla; varsin epämuodikas harrastus tuohon aikaan. Kohtalon sormi se varmaan asutti minut sitten Virroille ja Jäähdys- pohjan kylään, mistä on syntyisin kuuluisin Vienan-kuvaaja Into Konrad Inha.Suvun hellimmin vaalimiin aarteisiin kuuluu tieto siitä, että Elias Lönnrot yöpyi Vuokkiniemessä Lipposen eli Lipkinin talossa viidennellä keruumatkallaan. Tämän vuosisadan alussa talossa vieraili usein myös toinen suomalainen, kirjailija Ilmari Kianto, joka oli isoäitini isän hyvä tuttu. Starssinan tyt- täret saivat usein olla soutamassa kuulua kirjailijaa järven poikki. Yksi tuon starssinan lapsista on yhä elossa, 83-vuotias Jouki.Toukokuussa lähdin siis matkaan. Olin saanut työkutsun tutustuakseni Vuokkiniemen kulttuurimatkailuun. Matkasin Kuhmon Vartiuksesta yhdessä Kuhmon Kulttuurikornitsan puuhakkaan pariskunnan Sirpa ja Markku Niemisen sekä kos- tamuslaisen taiteilija Vitali Dobrinin kanssa. Kostamuksesta matkani jatkui Vuokkiniemen kyläneuvoston puheenjohtajan Santeri Lesosen kyydissä.Vuokkiniemessä on kylien asiaa ajamaan perustettu osuuskunta Tuohitorvi. Se on yksityisten viljelijöiden eli fermerei- den osuuskunta, joka järjestää myös kulttuurimatkoja. Tuohi- torven nimellä on moninkertainen symboliikka, joka viittaa karjalaiseen perinteeseen ja perheviljelmiin.Santeri Lesonen ja hänen neljä veljeään ovat fermereitä, jotka ovat ryhtyneet viljelemään Venehjärven runokylän maita. Viljelijöitä on lähtenyt myös Ponkalahteen, Tollonjoelle ja Latvajärveen. Toukokiireiden lomassa juttelimme Lesosen poikien kanssa kylien elvytysohjelmasta; nopeasti se ei käy, työtä on tiedossa paljon, mutta myös uskoa ja innostusta on paljon.Kulttuurihistorialliset, äärettömän arvokkaat Vuokkiniemen runokylät pyritään saamaan Unescon suojeluun. Tänä syksynä sai latvajärveläinen runonlaulaja Arhippa Perttunen, Pohjolan Homerokseksi kutsuttu, oman pronssipatsaansa Vuokkiniemeen. Noin viidensadan asukkaan kylä on lähes kokonaan karjalainen ja aikoo sellaisena myös pysyä.
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Tutustuminen tarujen Vuokkiniemeen oli ihmeellinen kokemus, ja suurinta oli tietysti starssinan tyttären tapaaminen. Päivät ja yöt tuo valkotukkainen Jouki-täti starinoitsi suvun vaiheista, kertoi elämästä starssinan talossa Vuaralla, isovanhempieni karjalaisista häistä ja Suomeen-lähdöstä. Jouki-täti itse työskenteli ensin Vuokkiniemen seimessä, välillä tukki- töissä savotalla, lopuksi vanhimpana kolhoosin leävällä eli navetalla. Hänen ainut tyttärensä kuoli evakkoaikana Arkangelissa.Viikossa minusta tuli Vuaran Joukin tsikkon vunukka — siis hänen sisarensa lapsenlapsi — joka otettiin avosylin vastaan kaikkialla kylässä. Kuljeskelin Tsärkällä, kylän raitilla ja Kuitin rannoilla, kävin isoäitini kotipaikalla Vuaralla, sain olla mukana koulun suomentunnilla ja naapurin Nikolain kala- veneessä.Yhden päivän vietin kalmismaalla hoitamassa sukulaisten hautoja, noita puolukkaisia ja kanervaisia kumpuja. Jokaisella kasvoi myös pieni mänty — ja jokaiseen puuhun sidoin uuden tuulipaikan, Jouki-tädin huivista leikatun valkoisen kan- gaskaistaleen. Tuossa makasivat ukko ja ämmö, ämmö joka oh aikanaan tuotu Vienan korpeen Stockholmista ja joka synnytti 17 lasta. Kaikille ei ollut antaa omaa nimeäkään; oli kaksi Jyrkiä, kaksi Muarieta, kaksi Outia. Tuossa lepäsivät isoäitini muamo ja tuatto, tuossa heidän tyttärensä Anni ja Santra,

joka kuoli nuorena pudottuaan ihmispyramidin huipulta tukkisavotan voimisteluesityksessä.Jouki-tädin luona oli vunukan syötävä — voi veikkoset niitä kalakukkoja, huttuja, sultsinoita, sankipiiraita, kalittoja... ja monta kertaa päivässä tsaijua ja uunissa haudutettua kettumaitoa.Toukokuisen matkan jälkeen on ollut toisia matkoja. Kävin perheeni kanssa heinäkuussa isoisän kotipaikalla Vuokkiniemen Pirttilahdessa, missä myös I.K. Inha pysähtyi kotimatkallaan elokuussa 1894. Vienan väkeä on vuoden mittaan kyläil- lyt ahkerasti Suomen puolella.Mutta tuo toukokuinen matka oli vaikuttavin, niinkuin ensikokemukset aina ovat. Ja jos tässä tekstissä on kansallisromanttista paatosta, niin olkoon, sillä se oli pyhiinvaellusmatka.Lähtöaamuna vei pikkuserkkuni mies minut rajavyöhykkeelle, jonka viimeiseltä puomilta läksin kävelemällä, karja- laisittain astumalla, kulkemaan kohti Suomea ja Vartiusta. Niin piti pyhiinvaellusmatkan päättyäkin — samaa rajaa ovat astumalla ylittäneet niin vienankarjalaiset laukunkantajat kuin suomalaiset perinteenkerääjätkin.

9



UOLEVI NOJONEN

Kiitokseni toveri Stolisnajalle
1.Luutnantti Tsygankov tuijotti hajamielisenä Iljushin II-2 Stur- movikin kylkeä ja sanoi: ”Kun pääsisimme lentämään tuollaisella.”Tähystävä Karpov luki koneen kyljestä: "Maanmiehilleen Neuvostoliiton sankari Pavloville Kustanain työläisiltä” — ja ojensi puoliksijuodun votkapullon koneensa päällikölle.2.Risto muisti, että kääpiöomenat olivat hyviä ja kaikki muut happamia tai karvaita. Risto tahtoi omenan, mutta äiti sanoi, että vasta saunan jälkeen ja toisen saa vasta tapanin päivänä, kun omenat ovat joulun yli olleet kuusessa koristeena. Äiti kielsi uudestaan ottamasta omenaa ja alkoi jouduttaa Riston riisumista.3.Kun käsky tuli, Tsygankov käynnisti keskiraskaan ja moneen kertaan vaurioituneen Tupolev SB-2 bisin ja kuunteli lentueen päällikön viimeiset ohjeet. Koneet nousivat yksi toisena jälkeen. Silloisen rintamalinjan kohdalla ne olivat pilvien yläpuolella, yli kolmessa kilometrissä.4.Ovi kitisi eikä tullut kunnolla kiinni, vaikka Risto kiskaisi. — Ovi kiinni, Ulla kiljaisi. Se oli alasti ja hyppeli jäätyneillä ritilöillä. Kun se riuhtaisi saunan oven auki, sisältä tulvahti lämmön perässä valtava höyrypilvi. Risto kipitti lauteille. Ulla otti löylyastiaan vettä ja nosti kiulua ylös.— Sulia on komiat tissit, Risto kehui.— Onko hieno olla naisten kanssa saunassa, Ulla kysyi ja kiipesi Riston viereen. Risto mykistyi, uskalsi vain tuijottaa ovelle, otti hartaan ilmeen, laittoi kädet ristiin ja tuijotti ovi- pielen mustunutta saunalyhtyä, jossa lepatti pieni, keltainen liekki.Kun äiti ja siskot tulivat, Risto hihkaisi: — Lisää hienoja naisia.5.Pommittaja Seljukov katsoi ylös. Ampuja Voijtsev oli lohduton näky keskirungon hyisessä lasikopissa konekiväärinsä takana. Mies näytti jäätyneen paikalleen ja Seljukovia alkoi palella. Hän avasi votkapullon ja vilkaisi ylös. Hän saattoi ottaa omassa rauhassaan.6.Pirtissä oli tapahtunut kummallisia asioita. Pitkässä pöydässä oli valkea liina, mutta pöytä oli tyhjä. Pienellä, pyöreällä pöydällä oli tupsuliina, liinalla kolmihaarainen kynttilänjalka ja suuri perheraamattu. Raamatussa oli nahkaremmit ja hopea- helat. Helat oli aukaistu ja suuri kirja oli avoinna. Kynttilät paloivat.Kuusessa oli lippusiima. Takassa roihusi tuli, puukelkka oli tuotu sisälle asti ja siinä oli suuria koivuhalkoja. Kuusi tuoksui. Risto puki vaatteita eikä millään tahtonut ehtiä kaikkia asioita.Onneksi mummo luki lyhyesti paimenista ja ketolaumasta ja jostakin lapsesta, joka nukkui tallin karsinassa. Sitten se rukoili kaikkien sotilaittemme puolesta siellä jossakin ja että ne sieltä löytäisivät tiensä pois seimenlapsen luo, aamen. Sitten mentiin syömään. Kaikki toistelivat, miten onnellista on, kun on ruokaa ja söivät kuin hevoset.

7.Tsygankov kuittasi päällikön tarkennuksen. Oltiin matkalla pommittamaan Mäntyluodon satamaa. Tähystäjä Karpov tarjoili teetä.— Varsinaista lenua, Tsygankov yskähti ja ojensi mukiaan Karpovin suuntaan. Kysymättäkin mies tiesi, mitä Tsygankov halusi. Hän otti esille uuden pullon ja yritti avata sitä.8.Risto sai monot, Kas Kas saapasrasvaa, villasukat ja lapaset, Risto Roopenpoika -nimisen kirjan, rasian pengaalitikkuja ja suuren, ihmeellisen paketin, joka seisoi avaamattomana kaikkien avattujen keskellä. Risto arvasi, mikä iso paketti oli. Mikään maailmassa ei korvaisi pettymystä, jos se ei olisi hevonen.Solmut olivat sormille liian tiukat. Mummo oli sanonut, että tulee köyhäksi, jos naruja katkoo. Sormiin sattui. Risto yritti hampailla.9.— Koita hampailla, Tsygankov neuvoi. — Täällä on muuten tolkuton holotna.Karpov repi korkin auki.10.Mummu noitui. Yhtäkkiä narut tippuivat lattialle, paperit kääriytyivät pois, hevonen keinahti vapaana, hirnahti ja käänsi päänsä. Risto juoksi sen selkään eikä tullut siitä koko iltana pois, ei vaikka Ullakin tahtoi. Koko illan hän selitti hevoselleen lippuja. "Tämä on Eestin tasavallan lippu. Latvian lippu on tässä. Tuo on Liettua. Muista värit, ei niitä muuten erota. Turkki. Se on hieno. Bulgarian kuningaskunnan lippu on kanssa aika hieno.”Äiti kumartui kuiskimaan:— Minä kerron sinulle salaisuuden. Isä teki tämän sinulle välirauhan aikana. Huomaatkos, että sen häntä on tehty Lii- nun hännästä. Häntä on kuin oikealla hevosella.11.Tsygankov otti kunnon moukut ja katsoi eteensä. Siellä kieppui pimeys ja lumi.— Toveri tähystäjä. Mihin hittoon ne toiset katosivat, hän kysyi. Tähystäjä Valeri Karpov alkoi raplata radiota.12.Ulla tuli peittelemään. Hän lupasi mennä Riston kanssa naimisiin sitten, kun he olisivat saman ikäiset.— Siihenhän ei mene kuin kymmenen vuotta, Risto arveli. Hän laski sormista.13.— Tää on mykkä, sanoi Karpov usean yrityksen jälkeen. Hän yritti sisäistä yhteyttä pommittajaan. Kuulokkeista kuului vain rapsahtelua.— Missä ollaan, Tsygankov kysyi. Pilotti mittaili karttojaan.— Voidaanko käydä alhaalla, pilotti kysyi.Tsygankov veti koneen syöksyyn. Hänestä alkoi tuntua oikeastaan aika mukavalta. Sadasta metristä alkoivat erottua il- tapimeän maiseman suuret piirteet.— Toisvesi, selvitti pilotti tottuneesti ja laski matkan Poriin.
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— Mitä rae Porissa yksistään tehdään. Muut on jo menneet, Tsygankov mukisi ja alkoi kaartaa takaisin. — Eikö täällä jossakin pitänyt olla Keiturin rautatiesilta. Pommitetaan se.14.Takassa paloi iloinen tuli. Kurkihirrestä roikkui suuri öljylamppu, joka sytytettiin vain suurina juhlapyhinä. Aatto oli sellainen. Risto katseli laajaa, valoisaa pirttiä alissängyn auki jätettyjen röijyjen välistä.Onni heitti yötä vasten takkaan suuria koivuhalkoja. Kipinät pöllähtivät hormiin ja hyvässä vedossa ylös tummuneelle taivaalle. Äiti tuli ulkoa ja sanoi ihmetellen:— Ihan kuin pommikoneen ääni.Äiti laittoi palttoon päälleen, huivin päähänsä ja meni uudelleen ulos. Oven jousi huusi yltyvässä pakkasessa.15.Njet, njet tähystäjä päivitteli. — Hyvin ne sen ovat naamioineet.— Ei me näitä pommeja takaisinkaan voida viedä, Tsygankov ärähti.— Ilmoita toveri pommittajalle heti, kun näkyy valoa. Pudottakoon koko lastin sinne.— Koronselkä, pilotti mumisi. Vedettiin aika tavalla pohjoiseen.Tähystäjä huuteli mikrofoniin. Pommittaja Seljukov mumisi daa daata.16.Koneen ääni kuului kaukaisena pirttiin asti. Ulla katsoi hätääntyneenä ympärilleen, sieppasi alleen puuhevosen, kun se

lähellä sattui olemaan ja puhalsi sen päältä öljylampun sammuksiin.— Tartteeko teidän nyt ruveta roihuamaan, Onni manasi haloille ja yritti uuniluudalla saada tulta talttumaan. Äiti tuli ulkoa ja huusi:— Peitto takan eteen.17.Tähystäjä Karpov näki valonkajastuksia suoraan edessä ja näytti päällikölleen. Tsygankov sanoi mikrofoniinsa:— Toveri Seljukov, anna mennä koko 700 kiloa.18.Koneen ääni muuttui jylinäksi. Tärinä tuntui hetken. Sitten ääni loittoni. Siskot hyppäsivät takkakiveltä alas ja kietoutuivat vilttiin, jota olivat pitäneet välissään. Se oli ihanan lämmin.19-Toveri Viktor Seljukov nukkui käpristyneenä kylmässä pom- mitilassa. Tyhjä ja puoliksi juotu pullo Stolisnajaa kierähteli ruuman peltilattialla koneen kallistelujen mukaan.20.Unessa Risto nosti kätensä pystyyn. Kädessä oli kaaripyssy, pyssyssä kimppu pengaalinuolia. Hän hyppäsi: Viktorin selkään ja ratsasti tallin karsinaan. Kuului pelottava jylinä. Isä sanoi, että hevoset siinä vain kolistelevat. Kuului ankara pamaus. Isä sanoi, että pakkanen siellä vaan kiristyy.
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Kuvakertomus 
Killinkosken 
päiväkodin matkasta 
Portugaliin 
15 —22.7.1991

Elina, Jani, Kaisa, Jarkko, Vesa ja Anne tbe Big One:n lasten altaalla.

Mauri, Marja-Riitta, Sanna ja Kaisa tutkimassa Atiannin aaltojen syö- 
vyttämiä Algarren rantakallioita.

Päiväkodin porukka vietti ikimuistoisen päivän Euroopan suurimmas
sa vesipuistossa tbe Big One:ssa. Taustalla Matti Nykäsen mäki ja Ka- 
mikazemäki.

Tbe Big One -vesipuiston aaltoaltaassa oli mukava vitvoitella lähes 40 
asteen kuumuudessa.

Portugalilaiset kansantanssijat viihdyttivät vauhdikkailla ja taidok
kailla esityksillään päiväkodin lomailijoita Atjonso III hotellin ravin- 
tolatasanteella.
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MIKKO VIRTANEN

Muistelus ajalta 
kun radio tuli Hauhuuseen

Vuosikymmen 1920-30 oli syrjäkylissäkin tekniikan tulemisen aikaa. Silloin ilmestyivät kyläkuvaan moottoripyörät, autot, puimakoneet, moottorit, peltotyökalut ja radiot. Siitä radiostahan minun pitikin tässä muistelussani kirjoittaa.Suomen Kuvalehdessä olin nähnyt kuvia Lahden suurista radiomastoista ja kuuntelin myös innolla puheita "kyllä radio pian tännekin kylään tiensä löytää.”. Oli siinä pikkupojalla miettimistä, kun pohti, kuinka ääni tänne niin kaukaa lentää. Vanhemmatkaan eivät osanneet sitä selittää.Koitti sitten kesä, ja asia oli jo unohtunut. Mutta sitten äitini setä, Manu Raivio, poikkesi meille kylään. Puhuttiin joistain rakennusasioista ja peltotöistä. Manu alkoi jo tehdä lähtöä, kun äiti siinä asioikseen kysyi:— Mitäpä sitä muuta kuuluu?— Mitäpä sitä kummempaa, vastasi Manu kysymykseen, piti pienen taidepaussin ja sanoi:— Ostin tässä ration, niin että lähtekää pyhänä kuuntelemaan kirkonmenoa.— Vai ostit ration. Täytyy sitä ihmettä käydä kuuntelemassa. Pyhänä en kyllä ehdi, mutta joskus toiste, isä sanoi.Minun ehti jo mennä mieleni pahaksi, kun luulin, etten pääsekään mukaan. Mutta mieleni muuttui, kun Manu totesi, että mummu varmasti ehtisi tulla. Mummu innostui heti asiasta ja tokaisi tulevansa ja ottavansa Mikonkin mukaansa, kun hän on niistä koneista niin innostunut. Silloin ei riemullani ollut rajaa.Sunnuntaiaamuna lähdin mummun kanssa kävelemään kylälle päin, Vallilta käännyimme ns. kirkkotielle, joka suuntautui Hauhuun työväentaloa kohti, maantietä oikealle, ja sieltä- hän se Manun talo, Rajala, alkoikin näkyä.Pihalla kiinnittyi huomioni korkealla olevaan lankaan, jossa oli valkoisia palloja kuin kananmunia molemmissa päissä. Sisälle meni johto lasipielessä olevasta reiästä. Mummu oli jo mennyt sisälle, mutta palasi takaisin vähän äkäisenä.— Mitäs sinä sinne ulos jäit taivastelemaan, täällä sisällä se ratio on.Menin sisälle siitä, ja Manu sanoi:— Mitä se poika ujostelee, kun ei meinannut sisälle tulla?— Tuota antennia minä katsoin. Miten se ääni siihen ottaa? Eikö jokin laatikko olisi parempi ja siitä putki sisälle? Manua vähän hymyilytti, ja mummu kielsi kysymästä.Pienellä pöydällä päätyseinällä oli sitten se radio: kenkä- laatikon kokoinen musta kone, etupuolella kaksi nappulaa, keskellä kolmas, vähän pienempi. Koneen päällä oli torvi niin kuin gramofonissa. Manu nousi tuolistaan ja esitteli mitä mistäkin nappulasta tehtiin. Pöydän alla oli lasinen astia, josta lähti langat radioon. Manu selosti astian olevan "akkulaatto- ri”, jota voitiin ladata. Pöydällä oli "anotipatteri”, jossa sähköä oli enemmän.Manu istui tuoliinsa, katsoi kelloaan ja sanoi:— Kohtahan ne alkaa kirkonkellot soida. Vielä kerran vilkaisu kelloon ja sitten verkkainen kävely radion luo. Pyöräytys nappulasta. Kuului kovaa rätinää ja sitten vinkumista. Manu totesi, ettei asema ollut paikallaan. Vinkuminen lakkasi, ja

silloin alkoivat kirkonkellot soida. Kuuluttaja ilmoitti mistä kirkosta lähetys tulee, saarnaajan nimen ja virsien numerot. Ei veisuusta mitään sanoja erottanut. Olipahan vain yhtä huminaa. Saarnan aikanakin konetta piti säätää useaan otteeseen.Kesken kaiken hartauden ovi avautui, ja ovensuuhun ilmestyi vanha mies. Hän ei puhunut vähään aikaan mitään, mutta möyhkäisi sitten kiukkuisena Manulle:— Pane tukkoon se. Pane kiinni se. Pelsepuupin vehkeitä tommoset. Manu ei ollut kuulevinaan, vaan istui rauhassa tuolissaan. Vieras tuhahti ja lähti kohti naapurimökkiä, Lepistöä. Tunsinhan minä vieraan. Hän oli Antti Jouttijärvi, joka tunnettiin ehkä paremmin Piilon Antin nimellä, mökkinsä nimen mukaan.Kirkonmeno päättyi. Mummu kääri mainion virsikirjansa huivin mutkaan. Siinä kirjassa olivat rukoukset joka asiaan. Mummu vähän ihmetteli Antin touhua ja meinaamista, mutta Manu vain naurahti. Minä siitä kyselemään, mikä semmoinen pelsepuupi on. Manu vastasi sen olevan jonkinlainen pahalainen. Minusta se, joka teki radioita, ei voinut olla paha.Kiittelimme kirkosta ja lähdimme ulos. Mummu halusi mennä kyläkunnan kautta kotiin, jotta olisi vähän eri tie kuin tullessa. Tie meni silloin Törmän talon pihan halki. Talon emäntä, Helmi Jartti, oli pihassa, kun tulimme kohdalle. Hän kyseli, mistä olimme tulossa. Kirkosta, tokaisimme, mutta mummu selvitti heti perään, kuinka asia oli. Emäntä pyysi poikkeamaan talossa, eikä mummulla ollut mitään sitä vastaan.Pirtissä istui Evald-isäntä keinutuolissa. Kuultuaan mistä tulimme, kyseli isäntä minulta:— Kuuluikos sieltä ratiosta hyvin?— Puhe kyllä kuului, mutta ei siitä laulusta mitään selvää saanut, sanoin niin kuin asia oli.— Ei se ole kummakaan. Ei siitä tahdo paikan päälläkään sanoja erottaa.— Kyllä meillekin täytyy ratio ostaa, sanoi emäntä.— Eipäs hätäillä. Kokeilkoot nyt muut, mikä on paras. Ostetaan sitten.Kahvia juodessaan mummu ei malttanut olla kertomatta Piilon Antin käynnistä Rajalassa. Isäntä vähän naurahti ja selitti Antin olevan vakava vanhan kansan mies, jota täytyy ymmärtää.Kotona oli kerrottava päivän tapahtumat vielä moneen kertaan.Radioita tuli kylään pian lisää. Ainakin Einari Mutilalla ja Heikki Siikaisella oli radio.Radion salat selvisivät minulle ajan myötä. Selvisi sekin, miksi ensimmäiset radiot vinkuivat. Niissä kone oli ns. suora, niissä ei ollut takaisin kytkentää, AVS:ä eikä muita hienouksia. Kehitys on ollut radioalallakin valtavaa, eikä meikäläinen enää ymmärrä uusimpia hienouksia. Silloin jäi toinenkin asia ymmärtämättä, nimittäin se Beelsebub; sitä ei mummukaan lupauksestaan huolimatta koskaan selvittänyt.
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IRENE MURTOMÄKI
Kodin vartijat -keräys sai virtolaiset liikkeelleVirtolainen talkoohenki näytti jälleen kerran voimansa, kun vuoden päivät kestänyt Kodin vartijat -keräys ylitti kaikki ennakko-odotukset. Kotirintamanaisten hyväksi toteutetun keräyksen ottivat omakseen niin yhdistykset, yritykset kuin yksityiset kansalaisetkin.Keräyksen tuotto oli liki 80.000 markkaa, jolla kuntoutus- ja virkistysloma voidaan tarjota noin 45 kotirintamanaiselle.Keräys lähti liikkeelle vuoden 1990 syksyllä, jolloin Virtain Maa- ja kotitalousnaisten sekä Virtain Sotaveteraanien aloitteesta kutsuttiin koolle eri kansalaisjärjestöjen edustajat. Keräystä varten perustetun päätoimikunnan puheenjohtajana toimi Pertti Tamminen. Keräyksen "työrukkaseksi” valittiin työryhmä, jonka puheenjohtajana oli Jouko Korkeala ja sihteerinä Pentti Jouttijärvi.Kodin vartijat -keräys pyörähti käyntiin 1. marraskuuta

1990 ja päättyi 31. lokakuuta 1991- Vuoden aikana yhdistykset ja yhteisöt järjestivät mitä erilaisempia tempauksia, joilla keräystä kartutettiin. Tilaisuuksien ja tapahtumien kirjo oli valtaisa. Niihin kuuluivat niin ulkoilupäivät, lentopallo- ottelut, liikuntaillat, lounaat kuin konsertitkin.Keräyksen päätapahtuma oli keväällä järjestetty Asevelijuh- la, jonne saatiin juhlapuhujaksi Marjatta Väänänen. Juhlassa olivat mukana muun muassa Siitaman nuorisoseuralaiset, jotka esittivät kavalkadin sota-ajan vaatteista.Keräyksen päätöstapahtuma oli Virtain kuorojen järjestämä korkeatasoinen yhteiskonsertti, jossa esiintyi yhteensä viisi kuoroa. Kodin vartijat -keräyksellä Virrat on esimerkkinä monelle muulle kunnalle. Keräyksellä haluttiin muistaa kotirin- tamanaisia, jotka tekivät mittavan päivätyönsä kansamme hyväksi sotien vaikeina vuosina.

Eläkeliiton Virtain yhdistyksen syysjuhla 
keräsi Kisapirtin salin täyteen. Juhlassa, 
jonka tuotto lahjoitettiin keräykselle, työ
ryhmän puheenjohtaja Jouko Korkeata 
(toinen vas.) kertoi keräyksen kulusta. 
(Kura: Mervi Lepojärvi)

Aserelijublassa esiintyi Siitaman nuoriso
seuralaiset. Karatkaadissaan he esitteli
vät sota-ajan vaatteita. Asevelijubla oli 
Kodin vartijat -keräyksen päätapahtuma. 
(Kuva: Mervi lepojärvi)14



Vaskiveden nuorisoseuralaisel järjestivät keräyksen hyväksi van
han ajan iltamat Kisapirtillä. Ohjelmaan kuului muun muassa 
kantelemusiikkia. (Kuva: Arja Horvätb)

KOTlN \ZAT\Tlx)AT 
•1959- 194^"vt1.11.-90 - s1.10.-91

Kodin vartijat -keräyksen logon suunnitteii Marja Maijala.

Virtain maa- ja kotitalousnaiset olivat ahkerasti liikkeellä Kodin var
tijat -keräyksen onnistumiseksi. Vuoden mittaan be järjestivät useita 
lounaita ja myyjäisiä. Leipämyyjäisissä asiakkaita palvelivat Sirkka- 
Liisa Antila (vas.) ja Ritva Harjumäki. (Kuva: Moona Haapoja)

Virtain Marttojen ekolounaalla hyvä ruoka 
teki mielen iloiseksi. Lounaan tuotto lahjoi
tettiin Kodin vartijat -keräykselle. (Kuva: Ire
ne Murtomäki) 15



IRENE MURTOMÄKI
Kotirintamanaisilla
ikimuistoinen kuntoutuslomaVaskivesiläinen Lyyli Vartiamäki, 77, on yksi niistä onnellisista kotirintamanaisista, joille kuntoutus- ja virkistysloma voitiin tarjota Kodin vartijat -keräyksen turvin.Lomapaikakseen Lyyli Vartiamäki valitsi Mesikämmenen Ähtärissä. Samaan aikaan siellä oli hänen kanssaan kolme muuta kotirintamanaista: Bertta Harju, Bertta Jaatinen ja Aune Rantala. Lyyli Vartiamäki kertoo heillä olleen todella ikimuistoisen loman. Eri hoitojen lisäksi he nauttivat hyvästä ruuasta ja mukavasta yhdessäolosta.— Kertakaikkiaan mahtava reissu. Tärkeintä koko asiassa on kuitenkin se arvonanto ja huomionosoitus, jonka me saimme keräyksen kautta osaksemme.Lyyli Vartiamäki ei voi välttyä liikutukselta tämän todetessaan. Hän muistelee niitä vaikeita aikoja, jotka joutui kohtaamaan aviomiehensä Niilon lähdettyä sotaan ensimmäisten joukossa. Avioparilla oli silloin kolme pientä lasta.— minä jäin lasten kanssa pieneen mökkiin yksistäni. Kotiimme ei silloin ollut edes tietä, ainoastaan pieni polku.— Se oli kamalaa, kun ainoa tuki ja turva vietiin. Kaiken kaikkiaan sota oli hyvin julma kokemus.— Pahinta ei ollut se aineellinen puute, vaan henkinen puoli. Työn touhussa murhe unohtui, mutta illalla lasten nukahdettua kaikki ryöpsähti mieleen. Ainoa ajatus oli, että onko minun kohdalleni sattunut tänään se pahin. Onneksi mieheni kirjoitti rintamalta niin usein kuin mahdollista.Lyyli Vartiamäki oli kirkossa silloin, kun ensimmäiset vir- tolaiset kaatuneet siunattiin.— Tunnelma kirkossa oli kauhea. Äidit itkivät poikiaan, vaimot miehiään, lapset isiään ja siskot veljiään. Myöhemmin aika teki tehtävänsä, ja kaikkeen tuohon ikään kuin turtui.Niilo ja Lyyli Vartiamäelle syntyi sodan aikana kaksi lasta. Äidillä oli kova työ vaattettaa ja hankkia ruokaa lapsilleen. Vaikka kuponkejakin olisi ollut, ei kaupassa aina ollut tarvittavaa tavaraa.Myös sodan jälkeisestä ajasta Lyyli Vartiamäki muistaa puutteen, mutta tuolloin hänellä oli jo sodasta palannut mies

Lyyli Vartiamäki toteaa kuntoutus- ja virkistysio- 
malla olleen tärkeintä mielen piristymisen.tukena. Ja ajan myötä sodan muistot alkoivat hälvetä.Töitä riitti yllin kyllin. Vartiamäet rakensivat uuden talon ja perheeseen syntyi vielä kaksi lasta. Nyt Niilo ja Lyyli Vartia- mäellä on omien lisäksi 13 lastenlasta ja 9 lastenlastenlasta.Pääsyään kuntoutus- ja virkistyslomalle Lyyli Vartiamäki kuvaa sattumaksi. Näkövammaisena hän ei ollut pystynyt lukemaan asiaa lehdestä, mutta naapuri Pentti Laurell otti keräyksen puheeksi ja täytti hakemuksen hänen puolestaan. Kun tieto kuntoutus- ja virkistyslomasta tuli, Lyyli Vartiamäki ei ollut uskoa asiaa todeksi.— Tällainen arvonanto lämmitti kovasti mieltä. Tunnen syvää kiitollisuutta siitä, että meidät kotirintamanaiset huomioitiin.

Virtain kuorot järjestivät korkeatasoisen yhteiskonsertin, jonka tuotto lahjoitettiin Kodin vartijat -keräykseen. Konsertti oli keräyksen 
päätöstapabtuma. (Kuva: Irene Murtomäki)
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MATTI JALAVA ANNE TANHUA

AMERIKANMEININKI MEIDÄN MAAILMA

Meidän aikamme aktiivinen ihminen vilkaisee itseään. Hän käy kuumana, eikä näkyvissä ole mitään, mikä voisi viilentää häntä. Häntä kadehditaan jopa. Aktiivi jopa itse tietää tästä; hän kuumenee entisestään. Juuri tällä hetkellä paikassa X oleva Aktiivi nousee ja kohottaa itsensä ylös. Hän sanoo: ”Rock’n’ roll!” tai muuta sen kaltaista. Sillä hetkellä hänen silmänsä porautuvat läpi oman pään ja ulos takaraivosta, mutta pulpahtavat pian takaisin paikoilleen. Tästä ei jää mitään jälkiä, koska amerikanelokuvissakaan ei jää. Aktiivin koko olemus alkaa yllättäen ja äkisti muuttua. Häneen on iskenyt taudeista pahin, amerikanmeininki.Amerikanmeininki on sellainen, että se iskee kuin korkea- jännitys, joka iskee kuin miljoona volttia, joka on suuri luku jopa amerikassa. Aktiivi on ja täyttää nimensä kokoista aukkoa kahdella kielellä. Niistä toista on puhuttu vuosisatoja eräässä pohjoisen Euroopan valtiossa. Siinä valtiossa Aktiivikin suurimman osan ajastaan yrittää olla sitä, mitä luulee olevansa. Selvästikkään hän ei tiedä, että hän on.Ei tiedetä, onko amerikanmeininki parantumaton tauti. Jos niin on, seuraukset saattavat olla arvaamattomia. Jo nyt on vaarana, että osa suomalaisesta korkeakulttuurista tuhoutuu. Hyvänä huonona esimerkkinä voidaan mainita nuorison kiroilu, joka huolestuttavissa määrin on muuttunut englannin kielellä tapahtuvaksi. Tällä tavoin amerikanmeininki lähettää etäispesäkkeitä kaikkiin kansankerroksiin.Aktiivi laittaa televisiot, radiot, videot ja stereot päälle. Asiat tapahtuvat kuin itsestään, hänen ei tarvitse kiinnittää niihin huomiota. Aivot hän kytkee pois päältä.Jotkut suomalaiset ovat huolestuneita siitä, että itärajan yli tulevat, kumiveneellä rantaan melovat, tai muut sellaiset tuhoavat kansallista perintöämme. Voi olla, että samoja suomalaisia ovat ne, joilla on pahanlaatuinen amerikanmeininki perheessään tai itsessään. Tästä ei tietenkään ole kukaan huolissaan.Kriittisyys on sana, joka neuvotaan lisäämään lauseisiin, jotka käsittelevät viihdettä ja joukkotiedotusta. On ehkä niin, että neuvojia on liian vähän, ja että asia esitetään virkamies- mäisesti tai nenä pystyssä.Lisäksi on niin, että kun Suomessa (Suomalaiset! Hurrat
kaa kaikille Härmän tuhansille Finn-alkuisille yritysni- 
mille! Kun näette suomenkielisen nimen ravintolan sei
nässä, älkää uskoko, vaan laskekaa mielessänne U.S.A:- 
n osavaltiot ja tehkää Zen-harjoituksia.) tehdään elokuvia tai mikä tahansa, se on amerikanelokuva... tai mikä tahansa. (Englanninkieliset voivottelut voidaan osoittaa 
Ripatille, Paasilinnalle tai Opetusministeriöön. Mutta 
kuka keksisi sanamuodon, joka ei ole naurettava?).Aktiivi ajaa mountainbaikilla supermarkettiin ja takaisin. Paikassa X hänen lämpötilansa nousee jälleen. Outo optinen illuusio syntyy verkkokalvolle. Pienet tähtiliput ilmestyvät keskelle näkökenttää. Lyhyen ajan kuluttua Aktiivi pitää tätä asioiden oikeana tilana. Hän luulee, että asioiden tuleekin olla näin.Hämmästyttävän monet näyttävät olevan hänen kanssaan samaa mieltä.

“Ja mä kävelen tätä tyhjää tietä, taloon jota kodiksi kutsutaan, vaikka siellä ei ole minulle mitään, olen yksin tällä tyhjällä tiellä, yksin tällä tyhjällä tiellä, tällä tiellä...”Tuo biisi tuli vain yhtäkkiä mieleeni, piti miettiä ainetta, mutta tuo kertosäe jauhaa päässäni kuin myllynkivi.Se on kyllä yhtä synkkä ja ahdistava kuin aineenikin. Mietin juuri maapallon hätää, pyörremyrskyjen aiheuttamaa tuhoa, kurdien pakenemista, Afrikan nälkäänäkeviä.Haluaisin kirjoittaa heistä, heidän hädästään. Haluaisin purkaa mieltäni ja kertoa mielipiteeni. Eipä se heitä silti paljon auta, mutta sanon sen kuitenkin. Ehkä tämä vähentää syyllisyydentunnettani siitä, että minulla on kaikki niin hyvin, katto pään päällä, ruokaa ja vettä, vaatteita, elossa ja kunnossa oleva perhe, ja niin paljon muuta, turhaakin.Minä valitan silloin, kun joudun siivoamaan tai tekemään paljon läksyjä. Mitähän sitten tekisin, jos yhtäkkiä joutuisin pakenemaan henkeni edestä, elämään taivasalla kylmässä ja sateessa, näkisin kuinka pienet lapset kuolisivat kylmään ja nälkään, vanhemmat tappelisivat jokaisesta ruuanmurusta mitä on, kenenkään välittämättä mitä tapahtuu, kenenkään tunnustamatta ongelmaa.Ne ongelmat on niin helppo kiertää. Ei tarvitse lukea lehteä, ei tarvitse katsella uutisia. Viralliset tahot kiistävät asiat, koska toiset viralliset tahot ilmoittavat, että ongelmia ei ole.Maailma on niin kaksinaamainen. Asevarusteluun ja ydinkokeisiin tuhlataan vuosi toisensa jälkeen miljoonia ja taas miljoonia. Jospa edes joskus pidettäisiin ihmishenkiä aseita tärkeämpinä. Sellaisesta on varmaan turha enää edes haaveilla, että rakastettaisiin lähimmäistä kuin itseään. Rakkaus on kauan sitten vaihtunut välinpitämättömyyteen ja ahneuteen, kun täälläkin jo valitaan, ketä kannattaa hoitaa ja ketä ei, siis kenen elämä on arvokkaampi. Varmaankin sen, jolla on eniten rahaa. Emme huolehdi kunnolla edes omaisistamme, miksi edes kiinnostuisimme jossain kaukana asuvista ihmisistä, eivät he sitä tiedä, kuka heitä auttaa ja kuka ei, vai auttaako kukaan...Joku on joskus sanonut, että jos pitäisi valita vihasta tai välinpitämättömyydestä, valitsisin vihan. Se ainakin osoittaisi jonkinlaisia tunteita, ei vain kylmää tunteettomuutta.Ei se rakkaus silti kadonnut ole. On sanottu, että rakkaus on ikuista, kohteet vain vaihtelevat. Kohde on vaihtunut nyt materiaan, ylivoimaan muista, valtaan ja rahaan.Voi niistä tietenkin hetkellisesti olla iloa, mutta ei niiltä vastarakkautta saa, eikä ole mukavaa olla ilman vastarakkautta, yksin."...Yksin täällä tyhjällä tiellä, tällä tiellä...”
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KATARIINA RUOHOMÄKI

OPETTAJISTA
KANSALAISIKSI

Mansistot jäävät eläkkeelle 
lähes 40 työvuoden jälkeen

— On helpottava tunne olla kansalainen Mansisto niinkuin ranskalainen vallankumouksen jälkeen. Sen verran silmätikkuna opettaja on näin pienellä kylällä, Paavo Mansisto sanoo.— Nyt tuntuu, että kaikki on tehty, jatkaa Pirkko Mansisto. Herrasen koulun opettajat Paavo ja Pirkko Mansisto jäävät eläkkeelle vuoden vaihteessa. Pirkon opettajan uralle tulee mittaa 39 ja puoli vuotta, Paavolle hieman vähemmän.Kumpikin valmistui opettajaksi Jyväskylässä vuonna 1953- Virroille he tulivat vuonna 1955. He ovat työskennelleet Herrasen kyläkoululla koko ajan lukuunottamatta vuosia 1969- 1971, jolloin Paavo toimi nykyistä koulutoimenjohtajaa vastaavassa tehtävässä, kansakoululautakunnan sihteerinä. Man

sistot ovat niitä harvoja opettajia, jotka myös asuvat koulullaan.— Tämä on kuin omakotitalossa asuisi. Metsästysmaatkin ovat lähellä, Paavo toteaa.— Se, että opettajat eivät asu kouluilla, johtuu siitä, että vuokra on verotusmääräyksistä johtuen kova — ei se ole haluamisesta kiinni.Eläkkeelle jäätyään Mansistot muuttavat Tampereelle, jäähallin viereen, Opettajien asunto jää tyhjäksi ja korjaamalla koulu saisi siitä kipeästi kaipaamaansa lisätilaa.Herrasen koulun ottavat haltuunsa vuoden vaihteessa Marjatta Immonen ja Timo Juvakka.

Koulukuva lukuvuoden 1956-1957 Herrasen koululla. Mansistot opettivat silloin koululla toista vuotta.
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Herrasen koulu. Pirkko ja Paavo Mansisto

Vessaa ihmeteltiinOppilaat eivät Paavo Mansiston mielestä ole paljoakaan muuttuneet hänen aikanaan. Kenties he ovat nykyisin avoimempia ja valmiimpia oppimaan mm. päiväkotien ja kerhojen takia. Valmis lukutaito on yleisempää kuin ennen.Muuten on paljon kyllä muuttunut, Paavo muistelee, kuinka oppilaat ensimmäisellä luokkaretkellä Porissa ihmettelivät WC-pönttöä.Mansistojen aikana siirryttiin vanhasta kansakoulujärjestel- mästä nykyiseen peruskouluun. Paavon mielestä muutos ei ole parantanut koulua hirvittävästi samaan olisi ehkä päästy vanhaa koulua kehittämällä. Hän muistelee, että vanhan kansakoulun neljänneltä luokalta oppikouluun pyrkivät pystyivät laskemaan varsin vaikeita laskuja.Nykyisen peruskoulun huonona puolena Mansistot pitävät sitä, että aina keksitään uusia opetusmetodeja, mutta vähän ajan kuluttua palataan kuitenkin takaisin vanhaan. Pirkon mielestä vanhanaikainen tavaaminen on yhä paras tapa oppia

— Pienellä koululla sama tila on luokka, ruokala, käsityötila ja lii
kuntasali, Paavo Mansisto kertoo.

lukemaan ja kirjoittamaan.— Aikoinaan oli uutta matematiikkaa, kaikenlaiset ilkiöt ja alkiot — nyt ne on hylätty ajat sitten, Paavo sanoo.— Pääjohtaja Aho sanoi aikoinaan, että kaikki oppivat kaiken. Kyyniset opettajat ovat kääntäneet sen muotoon: kunhan joku oppisi jotain. Ja joka luokalla on aina paras ja huonoin oppilas, jos lapsia vain on enemmän kuin yksi. 
Kyläkoulu kannattaaNykyaikana puhutaan paljon kyläkoulujen tarpeellisuudesta. Paavo Mansisto on ehdottomasti kyläkoulujen kannalla. Ei ole kurinpitovaikeuksia, työrauha on hyvä ja lapset oppivat työskentelemään itsenäisesti.Yksi opettaja joutuu opettamaan ainakin kahta luokkaa yhtäaikaa: toiselle opetetaan esimerkiksi maantietoa, kun toinen laskee matematiikan tehtäviä.— Kun kerron toiselle luokalle maantiedosta Intiassa, niin toisella luokalla ainakin niille, jotka ovat nopeimmin laskeneet laskunsa, tarttuu jo jotain päähän. Tätä kutsutaan spiraa- liopetukseksi ja se tuntuu toimivan pienessä koulussa.Mansiston mielestä pienen koulun opetustulos on tähän mennessä ollut hyvä. Mittareita siihen on vaikea löytää, mutta jotain osoittaa se, että koulun oppilaista melkoinen osa jatkaa lukiossa. Siellä on tällä hetkellä yksi Herrasen entisistä luokista kokonaan.Mansisto kertoo, että nykyään pienillä kouluilla on yhtä hyvät opetusvälineet kuin suurillakin kouluilla: on televisio, video, piirtoheitin...— Kymmenkunta vuotta tosin katsottiin koulutelevisiota opettajan asunnossa opettajan televisiosta. Koululla on ollut oma televisio vasta seitsemisen vuotta.Jalkapallo on eräs Paavo Mansiston mieluisimmista harrastuksista. Mansistot ovat olleet seuraamassa jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja paikanpäällä kaksi kertaa, Lontoossa ja Miinchenissä.— Vaikkei jalka enää oikein nouse, pelaan aina välitunnilla oppilaiden kanssa jalkapalloa. Samalla saa kuntoilla tunnin valtion laskuun, Paavo nauraa.
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EINARI VUORELA

KUUSET seisovat tummissa puvuissaan. Ei ole ihailijaa lammensuloiselle sinelle. Mutta rinteen koivut aavistavat jo aamun.Kohta herää metsän ylle auringon punerrus ja pensaasta kuuluu linnun kirahtelu.
TUHANSIA vuosia on kulunut, mutta metsien sini on säilynyt muuttumattomana. Loputon onihmislapsen kauneuden ikävöinti.Kun avaat silmäsi, tauluja häämöittää kaikkialtaja luonto kuiskailee sinulle lakkaamatta. Sinä saat kulkea eksymättä, sillä tien varrella on merkkejä joista ei voi erehtyä.

KIVIENvaikeneminen tekee minut onnelliseksi, sillä tiedän, että on olemassa ainakinyksi elementti, joka säilyttää järkähtämättä salaisuutensa.
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Unkarilaista ystävällisyyttä parhaimmillaan: soitonopettaja Judit ja 
hänen miehensä Karoly Vinkter opastivat ja kestitsivät pobjois- 
pirkanmaalaisia suurenmoisella tavalta. Karoty Vinkter opettaa 
Virroilla mm. unkarin kieltä.

Kansainväliset Kevät-festivaalit järjestettiin Budapestissä nyt neljättä kertaa. Ulkomaisia orkestereita saapui tänä vuonna Italiasta, Itävallasta, Liettuasta, Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Monipäiväisillä festivaaleilla oli kaikkiaan 11 konserttia, joista osa soitettiin Dözsan kulttuuritalon juhlasalissa, mutta lukuisa joukko myös muissa kulttuurikeskuksis-

Teksti ja kuvat: PEKKA KUISMA
Musiikkikoulun jousiorkesteri avaamassa 
uusia uria

KONSERTTIMATKA
BUDAPESTIIN

Pohjois-Pirkanmaan musiikkikoulun jousior
kesteri on viime vuosina edistynyt huomatta
vasti. Niinpä kapellimestari Ferenc Toth, soi
tonopettajat sekä oppilaat vanhempineen roh- 
kenivat viime talvena ryhtyä suunnittelemaan 
yhtyeen ensimmäistä ulkomaista esiintymis
tä. Kun onnistunut Unkarin-matka 13.-20.6. 
oli sitten takana, voitiin todeta, että rohkeus 
kannatti. Matka oli täysosuma muutoinkin 
kuin esiintymisen osalta.

sa, kirkoissa — mm. kuuluisassa Matiaksen kirkossa — sekä Arsenal-j ääs tadi o nilla.Pohjois-pirkanmaalaisten nuorten joukko opettajineen saapui Budapestiin kesäkuun 13. päivän iltana. Kevät- festivaalien avajaiskonsertti oli heti seuraavana päivänä Dözsan kulttuuritalolla Budapestin 17. kaupunginosassa. Jo avaus

Pobjois-Pirkanmaan musiikkikoulun
jousiorkesterilaiset opettajineen lähdössä Gellert-vuoren laella sijainneesta 
hotellistaan kohti Balatonia. Vas. soitonopettajat Päivi Kiiski ja leena Aho. 
vt. rehtori Liisa Kangas, rehtori Hannu Perälä ja hänen vierellään oppilaiden vanhempia edustava Riitta Makkonen.
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kertoi juhlien monipuolisesta musiikkitarjonnasta. Unkarilaiset esittivät puhallinmusiikkia, Liettuasta oli suuri kansanmu- siikkiryhmä, Ruotsista peräti täysimittainen sinfoniaorkesteri sekä mainiona välipalana unkarilainen 17-vuotias jazz- lupaus, joka pianolla soitteli omia sävellyksiään.Pohjois-Pirkanmaan musiikkikoulu ei tässä kansainvälisessä seurassa jäänyt suinkaan häpeään sen paremmin monipuolisuudessa kuin muussakaan osaamisessa. Aluksi viiden or- kesterilaisen muodostama kansanmusiikkiyhtye Vinku tarjoili yleisölle muutamia kappaleita Jouni Järvelän sovittamaa suomalaista kansanmusiikkia. Itse jousiorkesteri osoitti Ferenc Tothin johdolla pystyvänsä noudattamaan vaativiakin tulkinnallisia linjoja. Noin tunnin mittainen ohjelma koostui tunnetuista nimistä: Bach, Kodaly, Tsaikovski, Fasch, Schubert, Mozart sekä huipentumana rohkeassa tempossa soitettu Sibe

liuksen Andante festivo. Debussyn leikkisä Pieni neekeripoika päätti ohjelman, ja esitettiin vielä uudestaankin ylimääräisenä numerona.Suomalaisvieraiden kuva Kevät-festivaaleista jäikin sitten tämän avajaiskonsertin varaan, sillä Unkarin-matka jatkui seuraavien viiden päivän ajan lähinnä turistin roolissa. Kiertoajelut ja ostosmatkat Budapestissa, tutustuminen käsityöläisten ja taiteilijoiden idylliseen Szentendren kaupunkiin, vierailu Judit ja Karol Vinklerin kesähuvilalla sekä tietysti huolettomat aurinkolomapäivät vaaleanvihreänä hohtavan Balaton-järven rannalla olivat elämyksiä, joiden muisto säilyy kauan. Juhannusaaton aattona koti-Suomeen palannut musiikkikoulun väki oli vahvasti sitä mieltä, että ystävälliseen ja kauniiseen Unkariin pitäisi päästä toistekin.
Kevät-festivaalien vahvat taustavoimat:

CSABA DELY JA MUSIIKIN YSTÄVÄT

Kevät-festivaalien pääjärjestäjät ovat Bela 
Bartök -musiikkikoulu ja sen ympärillä toimi
va Musiikin Ystävät -yhdistys. Näille kummal
lekin hyvin tärkeä mies on musiikkikoulun 
vararehtori Csaba Dely, joka on myös Kevät- 
festivaalien idean isä ja kantaa päävastuun 
juhtien järjestelyistä. Tuntia ennen avajais
konsertin alkua Csaba Delt istuu rauhallisena 
Dözsan kulttuuritalon ruokasalissa ja kertoo 
työstään.

Unkarin musiikkikasvatus on laajalti tunnettu. Csaba 
Dely, kuinka teidän musiikkikoulunne toimii?Bartök Bela -musiikkikoulussa on nyt 600 oppilasta ja 34 opettajaa. Lapset saavat ensin kaksi 30 minuutin oppituntia viikossa. Mikäli oppilas edistyy, hän voi toisesta vuodesta lähtien saada opetusta viikottain 2 x 45 minuuttia. Myös teoriaopetusta annetaan kahtena viikkotuntina.
Entä opetustilat ja talous?Meillä on oma keskustalo, mutta opetusta annetaan myös monien peruskoulujen tiloissa. Valtio on maksanut kaikista kustannuksista — mukaan lukien soitinten hankinta — n. 90 %, mutta nyt uusien tuulien puhaltaessa valtion osuus on enää 60 %. Entistä tärkeämpää on siis yksityisten ihmisten ja perheitten aktiivisuus ja tietysti Musiikin Ystävien toiminta. 
Kuulostaa siltä, että tämän yhdistyksen toiminta on 
muutakin kuin pari kokousta vuodessa ja obligatoriset 
pöytäkirjan tarkastukset?No, alku oli melko vaatimatonta. Perustamisvuonna 1986 jäsenmäärä oli vain 30, mutta festivaalien ansiosta kiinnostus on lisääntynyt, ja nyt meillä on 380 soittajaa ja laulajaa.
Ohhoh! Se ei sitten todellakaan ole mikään paperiyhdis- 
tys! Miten uusia jäseniä on saatu noin paljon? Houkut
telemallako?Ei suinkaan. Musiikin Ystävät on vapaa kansalaisjärjestö, johon pääsee mukaan maksamalla jäsenmaksun. Yhdistykseen tulevat ovat pääasiassa musiikkikoulussa opintonsa päättäneitä nuoria, jotka haluavat jatkaa harrastustaan. Ja yhdistys tarjoaa heille siihen hyvät mahdollisuudet. Meikkä on 5-6 ulkomaanmatkaa vuodessa tekevä puhallinyhtye, kaupungino-

llnkarilaista ystävällisyyttä parhaimmillaan: soitonopettaja Judit ja 
hänen miehensä Karoly Vinkter opastivat ja kestitsivät pobjois- 
pirkanmaalaisia suurenmoisella tavalla. Karoly Vinkter opettaa 
Virroilla mm. unkarin kieltä.

Kevät-festivaalien avajaiskonsertti Budapestissa kesäkuun 14. päi
vänä 1991 oli Pobjois-Pirkanmaan musiikkikoulun jousiorkesterin 
ulkomainen debyytti. Ferenc Totb johtaa nuorta orkesteria Dözsan 
kulttuuritalon juhlavasti mustaan samettiin verhoillulla esiintymis
lavalla.sayhtye, kaksi junioriorkesteria, kuusi laulukuoroa sekä pieniä kamarikuoroja ja -orkestereita.
Vararehtori Csada Dely, kiitämme Teitä siitä, että 
Pohjois-Pirkanmaan musiikkikoulun jousiorkesteri sai 
tulla vieraaksi näille festivaaleille. Toivotamme Bartök 
Bela -musiikkikoululle ja sen verrattomalle tukiyhdis
tykselle parhainta menestystä. 23



MARTTI JYTILÄ
Osuuskauppatoimintaa Virroilla 

1901-1991
Suomessa (Ruotsi-Suomen valtiossa) on kaupankäynti 
maaseudulla ollut kiellettyä 1300-luvun puolivälistä 
1800-luvun loppupuolelle. Kiellolla turvattiin sekä 
kaupunkien porvareiden että valtion edut. Kiellosta ei 
aiheutunut maaseutuväestölle sanottavaa haittaa. Elet
tiin luontaistaloudessa ja ostettavia tavaroita oli vähän, 
pääasiassa suolaa ja rautaa. Tavaraa sai myöskin mark
kinoilta, joita saatiin järjestää myös maalla. Lisäksi vie
nankarjalaiset kiertelevät kauppiaat tekivät kauppaa 
maalaistenkin kanssa viranomaisten ahdistelusta huoli
matta. 1842 myönnettiin maalla asuville oikeus ostaa 
ja myydä pellon ja karjan tuotteita. 1859 annettiin ase
tus, joka teki kaupan perustamisen maaseudulle mah
dolliseksi. Lupamenettely oli hyvin mutkallinen, ja se 
poistettiin kokonaan 1879- Kauppatoiminta laajeni 
maaseudulle ja Virroilla toimi v. 1897 yhdeksän kaup
piasta.

Kaupallinen osuustoiminta on ilmeisesti lähtenyt 
liikkeelle Englannista 1850-luvun tienoilla. Suomessa

vastaavaa toimintaa on suunniteltu jo 1860-luvulla. 
Ensimmäinen kauppa, joka vastasi osuuskaupan tun
nusmerkkejä, perustettiin 1889. Se oli nimeltään Hel
singin Yleinen Ravintoyhdistys. Lähes samoilla sään
nöillä toimi muitakin kauppoja, mutta ne olivat nimel
tään Kauppayhtiöitä tai Kauppaosakeyhtiöitä.

Maamme ensimmäiset osuuskaupat perustettiin yh
distysmuotoisina, osuustoimintalakia ei vielä silloin ol
lut.

Virrat mainitaan maaseutupaikkakunnista kolmante
na kaupallisen osuustoiminnan aloittamisessa. Edellä 
ovat Ilmajoki jajurva.

Miksi Virroilla oltiin liikkeellä näin varhain? Kauppa
liikkeistä ei ollut puutetta. Täällä oli harjoitettu erilais
ta yhteistoimintaa jo hyvin kauan. Kylillä on ollut yh
teisiä lahkomyllyjä, joista vanhin on pantu verolle v. 
1581. Yhteisiä kirkkoveneitä on ollut parikymmentä, 
yhteiskaskiakin on kaadettu ja viljelty. Luonnonolo
suhteet ovat opettaneet ihmisiä yhteistoimintaan.

Edistys Kauppakunta rl.Kauppaliikkeitä oli runsaasti, mutta niiden toimintaan ei oltu tyytyväisiä. Ensimmäisenä lähti liikkeelle Uurasten kyläkunta.Puuhamiehenä olivat opettaja Aleksis Lätti ja maanviljelijä Aaro Korhonen. Kylässä toimi kaksi kauppaa. Toinen kauppiaista (Aapo Kotala) oli muuttanut pois paikkakunnalta ja hänen kauppapuotinsa olisi mahdollisuus vuokrata.Perustamiskokous kutsuttiin koolle ja pöytäkirjan mukaan se pidettiin 8.12.1901, kaupparekisterissä päiväys on 9.12.1901. Kokouksessa oli yli 100 osanottajaa ja perustamiskirjan allekirjoitti 35 henkilöä. Osuuskauppa päätettiin perustaa ja säännöt vahvistettiin Pellervo-seuran mallisääntöjen mukaisina. Kaupan nimeksi tuli Edistys Kauppakunta rl ja liiketoiminta päätettiin aloittaa heti. Perustettu osuuskauppa päätti vuokrata kauppias Kotalan omaisilta puotihuoneen, asunnon ja varastot sekä ostaa kaupan varastot. Tavaran jakelijana toimi 16-vuotias Heikki Korhonen, joka oli ollut kaupassa puotipoikana. Uurasten kyläläiset saivat tehdä jouluostokset omasta kaupasta. Liikkeenhoitajan toimi pantiin haettavaksi ja tehtävästä luvattiin maksaa hyvä palkka. Kiinnostusta ja hakijoita riitti, toimen haltijat kuitenkin vaihtuivat alkuaikoina tiheään tahtiin. Kauppamiesten taidot eivät olleet tehtävien tasalla. Toisilla petti tavaroiden hankinta, esim. paperipusseja hankittiin heti alussa yli 10 vuoden tarve. Joillakin kirjanpito tuotti tuskaa, erään liikkeenhoitajan mukaan tilinpäätöksen tunsi vain Jumala ja hän. Tulos oli pahasti tappiollinen.Koska kauppatoiminta meni huonosti, todettiin, että nimi Edistys Kauppakunta ei ole sopiva. 1903 Osuuskunta vahvisti uudet säännöt ja nimeksi tuli Virtain Osuuskauppa. Kaupparekisteriin oli kuitenkin jo tätä ennen ilmoitettu Virtain Yleinen Osuuskauppa, joten ehdotettu nimi ei kelvannut. Nimeksi tuli

Virtain Uurasten Osuuskauppa, myös sääntöihin tehtiin muutoksia. Mm. osuusmaksu alennettiin 20 mk:sta 10 mk:aan ja rajoitettu lisämaksuvelvollisuus poistettiin.Liikkeen johdossa henkilöt vaihtuivat taajaan tahtiin. Hallitus halusi tehtävään pitempiaikaisen hoitajan ja valitsi 1904 liikkeen hoitajaksi oman paikkakunnan miehen Manu Korhosen. Korhosella ei ollut kokemusta liiketoiminnasta eikä kirjanpidosta, mutta hän halusi yrittää. Korhonen hoitikin kauppaa vuoteen 1927 saakka, silloin kauppa liittyi koko kunnan alueella toimivaan kauppaan.Liiketoiminnan tulos vaihteli suuresti koko toiminta-ajan. Alkuvuosien huonoon tulokseen oli suurimpana syynä laaja velkakauppa ja suuret saatavat. Jonkun vuoden huomattava
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tappio muodostui lähes kokonaan saatavista tehdyistä poistoista, tuli luottotappioita.Vuodesta 1915 lähtien kaupan taloudellinen tilanne vakiintui. Sääntöihin oli taas otettu määräys rajoitetusta lisämaksuvelvollisuudesta ja sen jälkeen ei tappiollisia tilinpäätöksiä tehty. Paras liiketoiminnan tulos on vuodelta 1918, puhdas ylijäämä oli silloin 5,9 % liikevaihdosta. Jäseniä oli alkuvaiheessa noin 50, 1915 56, 1920 oli 95 ja 1926 156 jäsentä. Omaan taloon kauppa muutti 1916, myymälöitä oli vuodesta 1924 alkaen 2 kpl. Bensiiniasema päätettiin perustaa v. 1927.Voitosta osan Uurasten Osuuskauppa antoi Kotalan kansakoulun koulukeittolaa ja kuusijuhlaa varten. Kauppa lahjoitti myös oppilaiden vaateavustuksia, niitä annettiin myös Mo- noskylän koululaisille.Osuuskaupan toiminta väritti vahvasti Uurasten kylän elämää, järjestettiin illanviettoja neuvonnan ja valistuksen merkeissä ja kaupan jäsenistö toimi hyvin sitkeästi kauppansa puolesta. Kaupan perustamisvaiheessa oli päätetty, että ensimmäisen 50 vuoden aikana ei palauteta ylijäämää jäsenille. Ylijäämä pidätettiin liikkeeseen ja tämä näkyi siten, että liik- keeen omat varat vuonna 1926 olivat 20,8 % taseen loppusummasta.Suomen osuuskauppatoiminta jakaantui 1920-luvulla kahteen leiriin, kuinkas muuten. Merkkejä tästä näkyi myös Uurasten Osuuskaupan toiminnassa. 1919 eräät jäsenet vaativat osuuskunta-kokousta koolle päättämään kaupan liittymisestä KK:oon. (Kulutusosuuskuntien Keskusliitto) Hallitus ei kutsunut kokousta koolle ja 13 jäsentä erosi. Kauppa oli liittynyt SOK:n (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) jäseneksi 1910.Osuuskaupan itsenäinen toiminta päättyi v. 1927 lopussa, se sulautui Uusi Osuusliike Virrat rl. -nimiseen osuuskauppaan, jonka toiminta-alueeena oli koko kunta.
Virtain Liedenpohjan OsuuskauppaLiedenpohjan kylään perustettiin oma osuuskauppa

21.5.1903, säännöt vahvistettiin heinäkuussa ja toiminta aloitettiin 24.8.1903. Ripeätä meininkiä. Kaupalla oli kylässä laaja kannatus, perustajajäseniä oli 47. Säännöt olivat Pellervo-seuran mallin mukaiset siten lisättynä, että kauppa voi ryhtyä harjoittamaan myös leipomo- ja kaljanpanoliikettä.Toiminta ei lähtenyt kunnolla liikkeelle, syynä oli huono hoito ja velaksimyynti. SOK.n tarkastaja toteaa v. 1905 että "hallitus oli kuukausittain kokouksessaan tarkastanut tilit, mutta minä en huomannut mitään, jota olisi voinut tarkastaa.”Liedenpohjan Osuuskauppa myytiin syksyllä 1905 Virtain Yleiselle Osuuskaupalle.
Virtain Yleinen OsuuskauppaTämän osuuskaupan perustamiseen osallistui aktiivisesti ainakin kaksi yksityiskauppiasta, A. Kangas ja O. Vuorinen. Aikakaudelle oli ominaista että, kauppiaat liittyivät osuuskauppojen jäseniksi ja heitä valittiin myös kauppojen hallituksiin. Totesivat ilmeisesti edullisemmaksi realisoida kauppansa ja varastonsa kerralla. Yleensä yksityiskauppiaat kävivät kovaa kilpaa osuuskauppojen kanssa ja pyrkivät vaikeuttamaan niiden toimintaa. Esim. kun Vaskivedelle perustettiin Virtain Yleisen Osuuskaupan myymälä, niin paikalliset kauppiaat kielsivät käyttämästä heidän laivalaituriaan. Laituri oli välttämätön, sillä tavaraliikenne tapahtui kesäisin vesiteitä. Kyläläiset tekivät talkoilla laiturin ja sinne johtavan tien.Virtain Yleinen Osuuskauppa perustettiin 21.5.1903 ja se aloitti toimintansa 1.11.1903. Perustamiskokouksessa jäseniä liittyi 26. Osuusmaksu oli 10 mk, mutta niitä kertyi jo rekiste- röintivaiheessa huomattava summa. Mm. kauppiaat ja talokas H. Kankaanpää merkitsivät 100 osuutta. Sääntöihin tuli määräys rahastosta, jota oli tarkoitus kartuttaa jäsenten ylijäämä- palautuksilla ja osuusmaksuilla. Rahaston turvin olisi avattu yksi tai useampia kauppaliikkeitä, jotka olisivat myyneet tavallisia tavaroita, ei kuitenkaan päihdyttäviä juomia. Liike liittyi SOK:n jäseneksi 1905.
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Kauppa laajensi toimintaansa ja talous kehittyi hyvään suuntaan. Vuoden 1903 lopussa jäseniä oli 137 ja vuonna 1908 jäsenten määrä oli 337. Myymälöitä oli 5, Herranen, Jäähdyspohja, Liedenpohja, Vaskivesi ja kirkonkylä, henkilökuntaa oli 11. Paras tulos tuli 1904, jolloin puhdas ylijäämä oli 4,3 % myynnistä. V. 1907 ylijäämä oli 3,4 % eli 9-376 mk.Sitten alkoi alamäki. Jäseniä erosi, liikevaihto putosi ja vuoden 1909 tilinpäätös osoitti tappiota 10.197 mk. Osuuskauppa ajautui vararikkoon 1910 ja velkojain kokouksessa 19.2.1912 todettiin, että jäsenet joutuivat suorittamaan lisämaksuja osuuksiensa mukaan 10.000 mk.Lisämaksuvelvollisuus oli säännöissä määrätty ja liikkeen nimen perässä oli kirjaimet rl (rajoitettu lisämaksuvelvollisuus). Kirjaimet il. tarkoittivat ilman ilmanlisämaksuvelvolli- suutta. Po. tapauksessa osuusmaksu oli 10 mk ja lisämaksuvelvollisuus oli 20 mk.Liikkeen alamäki johtui siitä, että puoluepolitiikka tuli mukaan kaupalliseen toimintaan. Kaupan toimihenkilöt olivat poliittisessa taistelussa vahvasti mukana ja pyrkivät saamaan oman aatesuuntansa kannattajia hallintoelimiin. Ne jäsenet, jotka eivät politikointia hyväksyneet, lähtivät omille teilleen ja lopettivat ostot osuuskaupasta.Kauppa oli päässyt hyvään taloudelliseen kuntoon, joten nurinmeno oli ikävä asia. Kauppa palautti jäsenilleen ylijäämää v. 1904-05 2 % ja 1906-07 peräti 3 % myynnistä. Muutenkin osuustoimintaharrastus oli vahvassa nousussa kaupan alueella. Kauppa oli sikäli edistyksellinen, että vuodesta 1906 lähtien toimihenkilöille myönnettiin kesäloma.Tänäkin päivänä lienee syytä muistaa: "Suutari pysyköön lestissään”. Liike-elämä on aina toiminut ja tulee toimimaan omien lainalaisuuksiensa mukaan, poliittisen toiminnan sääntöjä siihen on mahdoton soveltaa.

Virtain OsuuskauppaKaupankäynnissä ja muussakin taloudellisessa toiminnassa esiintyi vakavia häiriöitä ensimmäisen maailmansodan alettua 1914 ja Venäjän vallankumouksen tapahduttua 1917. Tuonti Venäjältä tyrehtyi ja välttämättömistä tavaroista oli huutava pula. Vanhat asiat ja laskut unohdettiin ja ryhdyttiin taasen puuhaamaan uutta osuukauppaa.Virtain Osuuskauppa perustettiin 1917 ja toiminta lähti ripeästi käyntiin. Kauppa liittyi heti SOK:n jäseneksi, sillä se (SOK) välitti tavaroita vain jäsenilleen. Kauppa kävi ja jäsenmäärä kasvoi. Liikevaihto oli v. 1921 yli 4 milj.mk ja ylijäämääkin kertyi 1,6 %.Poliittiset erimielisyydet tulivat jälleen kuvioihin mukaan. 1922 osuuskunnan syyskokoukselle tehtiin esitys, että kauppa liittyy OTK:n jäseneksi. Äänin 24-20 päätettiin liittyä OTK:an ja erota SOK:sta.

Koron OsuuskauppaKoronkyläläiset eivät oikein päässeet sinuiksi kylässä toimivan Virtain Osuuskaupan myymälän kanssa. 10.5.1921 perustettiin Koron Osuuskauppa Pellervo-seuran mallisäännöillä. Kaupallinen toiminta alkoi elokuussa 1923, sen jälkeen, kun Virtain Osuuskauppa oli valinnut keskusliikkeekseen OTK.n.Samoihin aikoihin suunniteltiin myös koko kunnan kattavaa "puolueetonta” osuuskauppaa. (OTK:n ja KK:n säännöissä hyväksyttiin puoluepoliittiset ryhmittymät, SOK:n ja YOL:n säännöissä ne kiellettiin). Korolaiset halusivat kuitenkin pitää oman kauppansa.
Osuusliike TorisevaVirtain Osuuskaupan liittyminen 0TK:n ja KK:n jäseneksi aiheutti sen, että kirkonkylään ryhdyttiin suunnittelemaan puolueetonta osuuskauppaa. Perustamiskokous pidettiin 24.4.1923 ja nimeksi tuli Osuusliike Toriseva. Kaupankäynti aloitettiin kauppias Kukkoselta vuokratuissa liiketiloissa. Kehitys oli heikko. Ilmeisesti on käynyt niin, että OSL Toriseva ei ole pystynyt maksamaan Kukkoselle kaupasta ja varastosta sovittua hintaa, joten Kukkonen vaati omansa takaisin. OSL Torisevan tarina päättyi siihen. Toiminta loppui ilman konkurssimenettelyä, asiakirjoihin on jäänyt Torisevasta hyvin vähän tietoja. Kaupparekisterissäkään ei ole siitä mainintaa.
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Uusi Osuusliike Virrat rl.Koko kunnan alueella toimivan SOK-laisen osuuskaupan perustaminen pantiin uudelleen vireille. Asiaa oli valmisteltu jo pitkän aikaa. Toimenpide suoritettiin niin, että Koron Osuuskauppa muutti sääntönsä ja nimensä koko kuntaa tarkoittavaksi, tämän jälkeen Uurasten Osuuskauppa sulautui siihen. Säännöt ja nimi Uusi Osuusliike Virrat rl merkittiin kaupparekisteriin 31.8.1927. Näin syntyi Virroille vuoden 1928 alusta koko kunnan kattava SOK-lainen osuuskauppa.Kaupallinen toiminta alkoi siten, että Koron OSK avasi myymälän kirkonkylässä. Sitä varten ostettiin kauppias A. La- hosen kauppakartano ja tavaravarasto. Kaupankäynti aloitettiin uudessa keskusmyymälässä 20.11.1927.Toiminta vakiintui ja laajeni, uusia myymälöitä rakennettiin, ostettiin ja vuokrattiin lähes joka kylään. Kauppa sai oikeuden harjoittaa säästökassatoimintaa v. 1931. Säästökassalla oli huomattava merkitys liikkeen rahoituksen kuntoon saamisessa. Esim. v. 1938 kaupan lainat olivat 211.800 mk ja säästökassatalletukset 1.823-600 mk.Liikkeen nimeksi tuli 1941 Osuusliike Virrat rl. Uuden toimitalon rakentamista suunniteltiin ja työ aloitettiin 1942. Työ lopetettiin, kun perustukset jakellarin seinät tulivat valmiiksi: Miehet määrättiin puolustuslaitoksen töihin.Naistoimikunta kauppaan perustettiin 1942. Heti toimintansa alussa toimikunta esitti johtokunnalle, että liikkeelle on hankittava perunajauhomylly ja pellavaloukku, joita jäsenet saavat lainata. Valtakunnassa oli kova pula kaikesta, mm. pe- runajauhoista ja vaatteista.Sota päättyi ja uuden toimitalon rakentamista päätettiin jatkaa. (Virtain OSK rakensi uuden keskustoimipaikkansa juuri ennen sotaa.) Talo valmistui 1946, taisi olla ensimmäinen kolmikerroksinen talo Virroilla. Kellarissa oli mm. leipomo, katutasossa myymälät, II kerroksessa ravintola, toimistot ja asuntoja, III kerroksessa asuntoja ja hotellihuoneet. Noihin

aikoihin ei liene monessakaan kirkonkylässä ollut hotelli- ravintolaa.Liikkeen naistoimikunta teki jälleen huomattavan urakan, se valmisti Hotelli Virtain Hovin liinavaatteet!Toiminta laajeni 1951 siten, että Virtain Osuusmeijeriltä ostettiin vanha meijerirakennus. Siinä aloitti seuraavana vuonna "Kahvi-Tupa” ja Matkahuollon linja-autoasema. 
Virtain KauppakuntaVuonna 1956 palattiin Virroille ensimmäisenä perustetun osuuskaupan nimeen ja nimi muuttui Virtain Kauppakunnak- si. Kauppa kävi ja tiloja tarvittiin lisää. Kauan suunniteltu laajennus valmistui marraskuussa 1959- Samaan aikaan tehtiin piha-alueella lisää varastotiloja ja uudet tilat leipomolle.Tämä uudistettu keskusmyymälä hyväksyttiin 1961 SOK:n ryhmittelyssä tavarataloksi, järjestyksessä 17. koko maassa. Muista vastaavista se erosi siten, että sen omisti kokonaan Virtain Kauppakunta ja se oli ensimmäinen tavaratalo varsinaisella maaseudulla. Osuuskaupan ravintolaan, Virtain Hoviin puuhattiin anniskeluoikeuksia 60-luvulla. Hallintoneuvosto ei alkoholin myyntiä liikkeen tiloissa hyväksynyt. Toimintaa laajennettiin siten, että SHELL-huoltamo aloitti toimintansa v. 1964. Marraskuussa -59 rakennettu laajennusosa purettiin seuraavan laajennuksen tieltä 1970, sen lattiataso oli puolikerroksessa vanhaan ja nykyiseen verrattuna, tämä taso ei soveltunut uusiin suunnitelmiin. Nykyiseen muotoonsa rakennus tehtiin v. 1989.Virtain Kauppakunta sulautui v. 1983 Tampereella keskuspaikkaansa pitävään Pirkanmaan Osuuskauppaan. Alueosuus- kauppa toimii koko Pirkanmaan alueella.Virtalaisella osuuskauppatoiminnalla on värikäs historia. Liiketoiminnan ollessa laajimmillaan, se palveli lähes joka savua. Toimipisteitä oli keskusmyymälöiden lisäksi varastot, 2 leipomoa, hotelli-, ravintola- ja kahvilatoimintaa yli 20 sivu- myymälää ja kuorma-, paketti- ja myymäläautoja toistakymmentä.Itsenäisyytemme perustuu osaltaan taloudellisen toiminnan kehittymiseen. Osuustoiminta eri muodoissaan on ollut vahvasti kehittämisessä mukana. Virroilla perustettiin ensimmäinen osuusmeijeri Liedenpohjaan 1905, kaikkiaan niitä perustettiin 8 kpl. Osuuskassoista ensimmäinen perustettiin Koroon 1908, niitä perustettiin 9 kpl.Virroilla 90 vuotta sitten aloitettu toiminta ei ole vanhanaikaista vieläkään: Uus-osuustoiminta synnyttää nykyään vuodessa noin 200 uutta osuuskuntaa.Kaupallisella osuustoiminnalla ei ole viime vuosina mennyt hyvin. Olen jäävi pohtimaan kehityksen syitä. Eräänä osasyynä näyttäisi olevan se, että keskusliikkeiden johto pönkitti omia asemiaan laajentamalla toimintoja vähän sinne ja tänne. Yhteistyökyky ja -taito tai sitten tahto ja kokonaisnäkemys olivat hukassa. Päätöksenteon puolella toisinaan näytti siltä, että päätösvalta piti keinolla millä hyvänsä saada säilymään omissa käsissä. Ja kun energia hupeni siihen, jäi päätösten sisältö ja laatu sivuseikaksi.Historia kertoo, että nousujen ja laskujen mukana yrityskauppoja on aina tehty ja tultaneen myös tekemään. Samoin se osoittaa, että poliittinen päätöksenteon mekanismi ei pelaa liiketoiminnassa.Osuustoiminnan perimmäinen tarkoitus on jäsenten palvelu, ei voiton tuottaminen. Mutta se ei pysty palvelemaan, ellei voittoa tule. Aatteellisuus voi näkyä siinä, miten liiketoiminnan voitto käytetään. Edistys Kauppakunta-Uurasten Osuuskauppa jakoi liiketoiminnan tuottoa mm. siten, että se tuki Kotalan koulukeittolaa ja kuusijuhlien järjestämistä.
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ISMO TUOMINEN

Haasteena monipuolinen teollisuus

Virtain Yrityspalvelu Oy haluaa alentaa yrittäjäksi aikovien kynnystä, sopii hyvin yrityksen toiminnan tavoitteeksi vuodelle 1992. Vuoden 1990 alusta syyskuun -91 loppuun mennessä on Virroille elinkeinoilmoisten mukaan perustettu 120 uutta yritystä. Vastaavana aikana on lopettanut 25 yritystä. Vaikka nettolisäystä on 95 kpl ei sekään ole auttanut riittävästi uusien työpaikkojen syntymiseen vaan työttömyys on ennätyslukemissa.Runsaammin työllistävän teollisuuden monialaisuus, hyvä markkina-asema ja vakavaraiset omistajat on ollut kaupungille suureksi avuksi ettemme ole vieläkin pahemmassa tilanteessa. Pari teollisen yrityksen konkurssia on aiheuttanut, että yhden alan osaamisen ammattitaidolle ei ehkä ole enää kysyntää. Kaikkien nykyisten toimialojen säilyttäminen olisi toivottavaa, mutta varsinainen ohjaaminen kohti tiettyä elinkeinorakennetta ei ole kannatettavaa. Haluamma saada uusia teollisia työpaikkoja törmää usein rahaan. Lähes poikkeuksetta kilpailukykyisen tuotannon aikaansaaminen vaatii jonkin asteisen automaattiyksikön, jonka hankinta alkavalle yritykselle pääomien niukkuudesta johtuen, on mahdotonta. Osittain tämän johdosta n. 2/3 uusista yrityksistämme on perustettu palvelun ja kaupan alalle, jossa alkupääoman tarve on pienempi.Kauppa ja palveluala ovat täysin riippuvaisia kuluttajien lukumäärästä, jolloin oma väestömme ei kykene rajattomasti näiden alojen kasvua lisäämään. Oikein kohdennettu matkailijoiden hankinta, uudet "rahastettavat” tuotteet ja iloinen palvelumieli tarjoaa lisää työpaikkoja tulevaisuudessa. Lyhyestä matkailun sesonkiajasta johtuen tulisi jo alkusuunnittelussa asennoitua niin, että alussa työpaikka ei välttämättä ole ympärivuotinen.Matkailuteollisuudessa on varmasti tärkeintä investointien oikea-aikaisuus ja koko, sillä liian innokkaasti suoritettu uuden suuren hankkeen rakentaminen pääasiassa velkarahalla on lähes poikkeuksetta osoittautunut tai osoittautuu omistajilleen tuhoisaksi. Liika varovaisuuskaan ei ole hyväksi, sillä kuluttaja on yhä vaativaisempi eikä samoja paikkoja useasti käytä, jos ei ole mitään uutta tarjolla. Perinnekylässä kävi paljon väkeä menneenä kesänä, mutta näin tapahtui lähes kaikissa maamme matkailukohteissa. Perinnekylään tuleekin saada jokin uusi mainostettava hanke ensi kesäksi niin edelleen kasvavalle väkimäärälle on hyvät edellytykset. Majoitus- tarjonta matkailijoille kasvaa sopivasti ensi kesäksi kun Hotelli Tarjanne uudistuu ja Asuntohotelli Lomasaari on kaikilta osin valmis. Matkailualalla ei Virroilla ole mitään syytä olla lamatunnelmissa nyt eikä ensi vuonnakaan.Kun "erityisaluevuosi” -91 alkaa olla takanapäin ei tässä talouden alamäessä ole pystytty täysin hyödyntämään kaikkia mitä normaali tilanne olisi voinut saada aikaan. Uutta teollisuustilaa on perinteisesti rakeennettu lisääntyvän investointiavustuksen johdosta, mutta nyt on ollut uhkana, että olemassa olevat tilat tyhjenevät käyttäjistä — osin tapahtunutkin — jolloin tilan rakentaminen tyhjäksi odottamaan vuokralaisia ei ollut viisasta. Vientiprojektia lukuunottamatta muut projek

tit saatiin käyntiin, mutta tulokset saadaan vasta myöhemmin. Erittäin paljon tulevia toimintoja helpotti lokakuun loppupuolella tullut tieto, että Virrat pääsi erityisalueeksi myös vuodeksi 1992.Yritysten ja yhteisöjen taloudellinen liikkumavara tulee kiristymään entisestään v. -92, sillä mitkään tekijät eivät puolla sitä, että tulevat markat lisääntyisivät. Näin ollen nykyisenkin toiminnan tason pitäminen on yrityksille tuskallista. Muutama ponteva yritysten keskeinen yhteishanke eli markkinointirengas osoittautui kuluvana vuonna hyväksi ratkaisuksi. Kuluja säästyi, tunnettavuus lisääntyi ja aikaa vapautui, kun hankkeet toteutettiin yhdessä. On aivan varma, että rahaa säästyy ja myynti lisääntyy, kun löytäisimme sellaiset keinot, joiden avulla useampia yritysten yhteistoimintaryhmiä syntyisi silloin kun markkinointipanostuksia tarvitaan. Toivottavasti ensi vuonna löytyy lisää keinoja.Ammattitaito ja osaaminen tulevat olemaan avainsanat, kun yritykset seuraavan nousun alkaessa paikkaavat uutta työvoimaa. Kauppa- ja teollisuusministeriö on usein asettanut yrittäjäkurssin suorittamisen ehdoksi alkavalle yrittäjälle, jos on myönnetty jotakin aloittamistukea. Virtain Yrityspalvelussa uskomme, että nopeimmin ja taloudellisesti toteuttamiskel- poisesti saamme kaupunkimme kehittymään edelleen aktiivisella pienyrityspolitiikalla. Tällöin investointeihin panostava joukko kasvaa, riskit ovat hallittuja, investoinnit sopusuhtaisia ja kysyntä ohjaa elinkeinorakennetta.Lähestyvä joulu ja uusi vuosi eivät iloa tuota sadoille tuhansille työttömille ja yrityksensä lopettamaan joutuneille yrittäjille. Mitä nopeammin pystymme pienemmän "kakun” jakamaan siten, että tuottavuus lisääntyy kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla — sitä nopeammin meillä on lisää jaettavaa.
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järjestää Killinkosken V.P.K:n

Orkesteri tlkulcle

talossa na kuun

alkaen klo

p:nä 193 ,

OHJELMASSA : Konserttimusiikkia ja iskusäveleitä — Sooloja pasuunalla ja 
saxofonilla — Iloisia lauluja ja juttuja — Humoreskeja — 
Sooloja xylofonilla ja harmonikalla y.m.

Ta nss i a
Liput:
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MATTI LEHTINEN
Amarillo, Aroniz, Havanna, Ramblers, Zanzibar... Eksoottisia olivat suurimpien kaupunkiemme huippuorkesterit nuorten menopaikoissa 30-luvulla. Yksi nimi oli yli muiden — Dallape. Se oli yhtye, joka sulautti amerikkalaisen neekerijazzin, argentiinalaisen tangon, saksalaisen torvimarssin sekä slaavilaisen kaihoromanssin suomalaiseen viulu- ja haitariperintee- seen. Suomen valtasi merkillinen kuume. Tytöt pistivät nokkansa puuteriin ja peilasivat otsatukkansa. Pojat kääntelivät upouusia jatsari-saappaitaan kansainvälisten villitysten askeliin: foxiin, jazziin ja tangoon.Aikakauden megatähti Dallape teki maan kaikkien aikojen ensimmäisen viihdekiertueen kesällä 1932. Elokuun 4. päivä oli vuorossa konsertti Ähtärissä. Sankan ihailijalauman joukkoon — ja ihan etupenkkiin — tälläytyi joukko Killinkosken poikia. Ahnaasti pojat imivät itseensä Malmstenin ja kumppaneiden mystillistä musiikkia. He olivat kuunnelleet tätä lumoavaa soittoa aikaisemmin jo radiosta. Ja heissä oli syttynyt kipinä. — Itse asiassa pojat tiesivät jo silloin ölevansa Dalla- pen kollega. Heillä oli ikioma orkesteri, Killinkosken Ukulele.Orkesteri Ukulelen nimi oli ajan hengen mukainen. Se oli laainattu kaukaisten ja eksoottisten maiden pikku soittopeliltä. Eikä Ukulele ollut mikä tahansa porukka. Siitä kasvoi 30- luvulla esikuvansa kaltainen, suuri ja maineikas, moderni tanssi- ja viihdeorkesteri. Parhaimmillaan miehiä oli remmissä kymmenkunta. Soittimistokin oli oikea: haitarien ja viulun lisäksi sai kansa ihmetellä uuden aikakauden kansainvälistä sointia: saxofonia, xylofonia, pasuunaa, banjoa, sousafonia ja jazz-rumpua. Vastaavaa yhtyettä sai hakea kaukaa.Killinkoski ei ollut 30-luvulla mikä tahansa syrjäkylä. Ajan mittapuun mukaan se oli komea teollisuustaajama, jossa riitti väkeä ja touhua. Siellä sattui asumaan pätevää musiikkiväkeä. Oli virkeä työväenyhdistys ja sillä laadukas torvisoittokunta. Oli palokunta, joka kasteli ruiskullaan myös kulttuurin kukkasia. Sattuipa myös olemaan tehtaanjohtaja Carl Neu, joka halusi jokavuotisiin Kallenpäiviinsä uutta ja erikoista musiikkiohjelmaa. Asiat loksahtivat kohdalleen, tuloksena syntyi Ukulele.Reino Seppälä oli mainio haitarin soittaja ja orkesterin kokoava voima. Parit ensimmäiset nuotit hän tilasi itselleen Dal- lapeltä, mutta laati sen jälkeen sovitukset itse. Syntyipä joukko omia sävellyksiäkin. Korvakuulosoitolla ei Ukulelessä pär-

Soittajat tolppailmoituksen kuvassa vasemmalta:
Ukulele loistonsa päivinä Killinkosken ty:n talolla: Antero Soini, viu
lu; Heikki Helin, harmonikka: Hannu Helin, sousafoni; Elo Harju- 
mäki. pasuuna; Tauno Ala-Labti, rummut; Pauli Ala-Labti, saxofo
ni; Jalo Ala-Lahti, xylofoni; Reino Seppälä, harmonikka.

Sama soittajajoukko keikkabussinsa kimpussa.

Ukulele orkesterin
KONSERTTI

Blankonburg:
Backman:
Myddleton

Rosa s:

Rodriquez:
Axelson:

Peter:

Ohjel ma:
Gladiaattorin Jäähyväiset. 
Sunnuntai aamuna. 
Neekerin uni.
Puhe.
Lber den Wellen, valssi. 
Saxofoni soolo.
La Cumparsita.
..Voitkos vislata, Har.na?”

Iloiset kuparisepät.

Ukulele.

Hannu Helin. 
Ukulele 
Pauli Ala-Lahti. 
Ukulele.
Heikki Helin ja 
orkesteri.

Ukulele.
R. Seppälä (sov.). Muistatkos näitä, sikermä iskusäv. —,,— 
Sylvain: Onnehen päin, päin, päin ... —„—

,,Juhlapuhe”.
Xylofonisoolo.

R. Seppälä: Soittaen ja laulaen.

Harmonikka esityksiä.
R. Seppälä: Pitkänen ja Pätkänen.

TANSSIA.
Pääsylippu.

Heikki Helin. 
Jalo Ala-Lahti ja 
orkesteri.

REINO SEPPEL. .’ "•'».•MU,.,
HE'«> helin.

SO,

ALA-LAHTI,

JAE» AEa laHT, .. ,' “".Ioni, .yJofoi
HANNU HELIN.«E,-KAHILA, Z.,..,.

RAULI TOMUNEN,

,L-[’

Helsinki, 21. pnä huhtikuuta 1939
Orkesteri Ukulele, 
Killinkoski.

Viitaten arv. kirjeeseenne 20/4 pyy
täisimme Teitä hyvänt. ilmoittamaan tiedustamanne 
sävellyksen "Kevätpäivä myllypurolla" alkuperäisen 
nimen, kun emme muuten tiedä mikä sävellys on ky
seessä.

Käkipillejfi meillä on varastossa hintz 
mk 45:-, 55:- ja 60:- koosta riippuen sekä suuri, 
palkeella, hinta mk 185:-. Kanarialintunillejä met: 
lä ei tällä kertaa ole varastossa. Satakyelipilleji 
on meillä hintaan mk 3:50, 30:-, 35:- ja 40:-.

Jääden odottamaan arv. ilmoituksianne 
merkitsemme , . ...kunnioittaen
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jännyt. Esiinnyttäessä Reino sanoi kappaleen numeron — ja jokainen löysi kirjasta oman stemmansa. Uudet iskusävelmät harjoiteltiin jokaikisenä keskiviikkoiltana Pylkkään pirtissä.Helinin veljekset olivat monitaitoisia miehiä. Heikki veteli enimmäkseen säestyshaitaria. Hannu oli mestari trumpetissa ja pasuunassa. Edvin ja Arvo Hietakangas olivat myös melkoisia torvien puhaltajia. Ala-Lahden Jalo ja Pauli saivat saxofo- ninsa itkemään ja nauramaan. Antero Soinilla oli kaunis ja kuuluva laulunääni sekä herkät viulusormet. Oikeaoppista humppabassoa pumppasi vuorollaan Elo Harjumäki, Onni Mäki-Kahila tai Onni Mäntysalmi. Jazz-rumpua polki aluksi Tauno Ala-Lahti, sitten Kalle Reijonen ja viime vuosina nuorimies Pauli Tomunen. Urho Peltomaa helisytti omatekoista xy- lofonia.Ukulele sai alkunsa Killinkosken VPK:n nimen turvissa. Toimissaan orkesteri oli itsenäinen. Aikakauden raja-aidoista piittaamatta se lähti yhtä mielellään työväenyhdistyksen iltamiin ja suojeluskunnan juhliin, mieskuoron säestäjäksi tai painikilpailun päättäjäksi.Orkesterin reviiri laajeni vuosien mittaan aina Vaasaan ja Tampereelle saakka. Vuonna 1935 tuli ajankohtaiseksi hommata oma keikkabussi — entinen postin linjapiili. Auton kylkeen maalattiin uljas nimi Ukulele. Mahtoi se olla nähtävyys aikana, jolloin tanssinuorisolle — ja naapurikylän pelimannille — riitti kulkuneuvoksi polkupyörä. Auto tosin oli vanha ja vähän voimaton. Keski-Suomen suuntaan mentäessä se piti lykätä isompien mäkien päälle ja poikia harmitti kenkien puo- lipohjien kuluminen. Helpompaa oli ajella lakeuksilla. Onneksi suosiota piisasi sielläkin. Tolppailmoituksissa alkoi lukea vakituisesti: UKULELE — ETELÄ-POHJANMAAN DALLAPE.Killinkosken pojat lähtivät mielellään Ukulelen hyvähenki- seen joukkoon. Suurin palkkio nuorille soittajille taisi olla

reissuun pääsy. Sai viikonloppuisin katsoa maailmaa ja ihmisiä kotikylän ulkopuolella. Maanantaiaamuna piti taas olla leipätyössä puuhiomolla tai nauhatehtaalla. Rahallista hyötyä ei soitosta paljoa ollut — keikkapalkkiot hupenivat autoon, soittimiin, nuotteihin ja muihin kamppeisiin.Tienestinä olivat kannattavampia omat ohjelmalliset iltamat. Viranomaisten murheena oli valvoa, että ohjelma oli riittävän korkeakultturellista huviveron huojentamiseen. Musiikin piti sisältää marsseja, operettiaarioita ja muuta klassillista viihdettä. Ukulelen pojilta sekin kävi helposti. Kaiken lisäksi omasta joukosta löytyivät pätevät tervehdyssanojen ja juhlapuheiden pitäjät, teatterin komeljanttarit jopa taikatemppujen tekijä — Soinin Antti kiskoi ukkojen housuntaskuista naisten sukkia.Jo alkuaikoina orkesteri hankki yhtenäisen asun: harmaat, suorat housut, siniset tekosilkkiset paidat ja valkoiset mirri- rusetit, sittemmin kravatit. Nuottitelineessä riippui sinivalkoinen liina, jossa koreili yhtyeen nimi. Esiintyminen oli hiotun tyylikästä: ”suulon aikana soittaja nousi aina pystyyn”. Sähköistä äänenvahvistusta ei kaivattu. Isoissa saleissa ja ulkona laulaja käytti vahvistuksenaan peltistä tötteröä, "turpahvoo- nia”. Valoshow oli sentään käytössä: ison rummun sisällä paloi lamppu, joka sai etukalvossa olevan Ukulele-nimen kajastamaan hämyisen lavan nurkasta.Ukulelen sointu sammui Talvisodan alkamiseen 1939- Sotien jälkeen elämä heitti poikia ympäri Suomea ja voimia jatkamiseen ei enää löytynyt. Orkesterin antamat sytykkeet ovat kumminkin saaneet jokaisen jatkamaan musiikkia — monen myös teatteria — uusissakin elämän ympyröissä.Orkesteri Ukulele oli uranuurtaja, suomalais-kansallinen big hand, jolle ei ole juuri seuraajia ilmaantunut. Tänään sen tarinaa on vaikea edes todeksi uskoa — kun jo kolmihenkinen bändi alkaa olla tanssipaikoilla kohtuutonta ylellisyyttä. Olisiko aika herättää Ukulele uudestaan elämään!LÄHTEET:— Hannu Helinin ja Pauli Tomusen haastattelu 15-3-1990— Kyllikki Seppälän hallussa oleva Ukulelen nuotteja ja muuta jäämistöä sisältävä aarrekoppa 31



HANNELE LYYTIKÄINEN-KÄPPI

Jutaparaati kokosi kaikki 1500 esiintyjää näyttäväksi kulkueeksi Sodankylän keskustaan. Joukossa 
oli myös Virtain Kaksiriviset.

Virtolaiset jutasivat Sodankylässä
Viime kesänä Virroilla voitiin muistella tyytyväisinä ja helpottuneinakin edelliskesän koitosta, meillä järjestettyjä Valtakunnallisia kotiseutupäiviä, joista oli tullut maailmalta kiitosta pitkin vuotta.Osa virtolaisista pakkasi sitten viime kesä-heinäkuun vaihteessa laukkunsa ja lähti vuorostaan vierailemaan toisten järjestämillä kotiseutupäivillä, tyystin toisenlaisen kulttuurin pariin, Sodankylään.Oikeastaan pitäisi sanoa, virtolaiset jutasivat lappiin. Jutaa- minen tarkoittaa nimittäin matkantekoa. Lapin väki jutaa kerran kesässä Sodankylään viettämään omaa kotiseutujuhlaansa kansanmusiikin parissa, hyvinkin kansainvälisesti. Kun Val

takunnalliset kotiseutupäivät järjestettiin Sodankylässä 43. kerran, oli Jutajaiset järjestyksessä 19.Jutajaisilla halutaan korostaa kansallista kulttuuria, omaa tekemistä ja itse esittämistä. Vuosittain yhteen kokoontuminen musiikin kautta, aina lapin perukoita myöten, luo samalla lappilaisille uskoa omiin kykyihinsä, omaan kotiseutuunsa ja lappilaisiin kyliin.Jutajaisissa lauletaan ja tanssitaan. Se on tärkeintä ja myös näkyi sen kolmen päivän ajan, minkä juhlat kestivät. Koko Sodankylä soi, aamusta yömyöhäiseen, eri tilaisuuksissa ja pitkin katuja.

Virtain viestinä vietiin Sodankylään Ukko-Aukusti, pokasaha.32



Kaksiriviset huomattiinSilmänruokaakin Sodankylässä riitti, eri kansallisuuksien kansallispuvut ja näyttävät kansantanssiesitykset olivat upeata katseltavaa. Esiintyjissä oli sekä kotimaisia että ulkomaisia huippuja, esimerkiksi Rimpparemmi, JPP eli Järvelän Pikkupelimannit, italialainen Vignarul ja ruotsalainen Agria-kuoro. Esiintyjiä viikonlopun aikana nähtiin kaikkiaan 1500.Virtain kaksiriviset edustivat hienosti meikäläisiä Sodankylässä, niin edustavan esiintymisensä kuin kotipaikkakunnan henkeä ilmentävän omaleimaisen musiikirepertuaarinsa puolesta. Jutaparaatissa virtolaisten esittämä hillityn tunnelmallinen kansanmusiikki toi tyyliä paraatin muuten rempseään yleisilmeeseen. Ja se myös huomattiin.Virtolaisen musiikkiharrastuksen korkea taso tuntui myös olevan kuulijoiden tiedossa. Sattumoisin kuulin iäkkäämpien kotiseutuväkeen kuuluvien rouvien keskustelun, jossa todet

tiin jo ennen kaksirivisten esitystä, että ”jos nuo ovat Virroilta, ovat he varmasti hyviä!”Virtolaiset veivät sodankyläläisille myös tuliaisia, Sodankylän kunnanjohtajalle luovutettiin pokasaha. Se samainen saha, jolla taannoinen ministeri Anna-Liisa Kasurinen, katkaisi klassisen nauhan Metsäkämppämuseon vihkiäisissä. Paikkakuntalaisissa lahja herätti riemastusta.Jutajaisten ja kotiseutupäivienkin yhdistäminen oli ilmeisen onnistunut idea, sillä eksoottinen ja näyttävä kansanmusiikkijuhla antoi myönteistä lisäväriä ohjelmaltaan rutiininomaisille kotiseutupäiville.

PÄIVI PIIPPO-ANTILA
1991On vuosi jälleen lopussajouluvalmistelut kovassa hopussa.Kai voimme hetkeksi hellittää,miettiä mitä tästä vuodesta kätee jää.Päiväkerhotyöllä on takana vuosikymmeniä kaksi mutta väki vain käy aina nuoremmaksi. Perhekirkkomessuin seurakunnassa juhlittiin Leena Leppäsen sanoin ja sävelin laulettiin.Virtolaisetkin lasketaan nyt juppikansaankun on reikä tehty nurmeen ja santaan.Kenellä työpaikka on ja siitä stressiävoi golfkentällä hermojaan helliä.Vaik’oli kesäkuu kylmä ja sateinenRantarock sentään pelasti juhannuksen.Kun jäis varkaudet, juopottelu ja rikokset pois vanhankin mielestä rokki, rauha ja rakkaus ihanaa ois.Perinnekylässä tapahtui kummia,nousi koivikkoon mökkejä tummia.Siellä yliopisto lupaa sivistystä jakaaniinkuin meiTei sitä ois omasta takaa.Eko-messuilla luotiin suuntaa tulevaan;luontoystävällisempään ja puhtaampaan.Vaan näinkö pientä vielä tietous onkun kävijämäärä oli varsin vaatimaton.Mutta vielä on Virroilla pulma pahasiihen syynä taas kerran — rahaEi Tarjanteen talous kestänytliian vähän oot virtolainen juhlinut.Riitti eduskuntaankin monta yrittäjääkaikki lupasivat asiat järjestää.Liekö muisti lyhyt vai päässä turha kamakun tuloksena on vain sekaannus ja lama.Puolueet toisiaan syytteleeja huonoja aikoja valittelee:"Kansan syy, mitäs lainoja otti,kiltisti maksakaa koko potti.”

Ei palvelumaksuistakaan muista valittaa kun ei Wegeliuskaan paikkaansa pitää saa. Hevostelu ei ollut SKOPin johdon mieleen mutt’ menihän muillakin bisnekset pieleen.Vaan kartanpiirtäjänä vasta vaikeeta ois ei muutoksissa mukana pysyä vois kun idässä rajat vauhdilla muuttuu kansat ja hallitukset toisilleen suuttuu.Kansat ryhtyneet on muutokseen valtaisaan kommunismi on kohta kirosana vaan Lenin jalustalta putoo että ryskyy kun Itä-Blokin maat kapitalismiin yhtyy.Olis Ciccioliina Husseinille pitänyt antaa kun mies vain lännelle kaunaa kantaa. Atomipommi on hänellä hallussa mutta järki ja harkinta hukassa.Vaikka se voi kuulostaa ironialta en lopuksi voi kuin huokaista kyllä suomalaisena sentään on hyvä olla vaikk on pankissa velkaa ja saldo nolla. 33



KATRI LAVASTE Vakuuttakaa ilmaisuu
tenne täydestä arvosta

Virtain Paloapuyhdistyksessä,
niin ei tarvitse harmitella vahingon sattuessa.

Asiamiehinä ovat nykyään: E Jartti, O. A. Heikkilä,
Sv. Nojonen, H. J. Liedenpohja, M. Rientola, O Pihtiniemi, 
U. Kellomäki, E. Nojonen, V. Koro ja A. Kankaanpää. 

Toimitusjohtajana: V. Vehmas.
Vakuutusmaksu, alhaiset ja vastuu varma.

Virtain Paloapuyhdistys.
Lähivakuutuksen Virtain Sanomat 7.6.1921.

pitkät perinteet Virroilla

Virtain Palovakuutusyhdistyksen juhliessa 60 vuotista taivaltaan vuonna 1953 oli historiikin takakanteen painettu silloisen palovakuutusyhdistyksen hallituksen yksitoista ohjetta virtolaisille. Ensimmäinen kuului: "Käsittele tulta kuten vaarallista ampuma-asetta”. Sitten seurasi yhdeksän muuta ohjetta lähinnä tulenkäsittelystä ja viimeinen kohta kuului: "Vakuuttajana olet yhdistyksen jäsen ja oikeutettu yhdistysko- kouksissa osallistumaan kaikkeen kokouksen menoon". Naapurikunnan palovakuutusyhdistys mainosti samaan aikaan: "Vakuuta kunnan palovakuutusyhdistyksessä, siellä on pitäjän hauskimmat miehet”. Kuinka mahtaisivat tehota 90- luvun kuluttajaan nuo mainoslauseet.Virtain kunnan kokousten pöytäkirjoista selviää, että virto- Iaiset kunnallismiehet olivat vuonna 1887 päättäneet toimeenpanna kunnassa uuden paloapujärjestelmän. Kuten toi

mikunnilla on tapana nykyäänkin kesti tuolloinkin valmistelutyö useita vuosia ja vasta vuonna 1893 kun Kuvernöörin virasto oli vahvistanut Wirtain Kunnan Palovakuutus Säännön, alkoi kunnassa "lakien puitteissa kulkeva palotoiminta”.Virtolaisen vakuutusyhdistyksen historia on pitkälti henkilöhistoriaa. Kuten tuossa edellä mainitussa 60- vuotishistoriikissa on jo aikanaan todettu on yhdistyksen toiminnalle ollut eduksi, että yhdistystä ovat hoitaneet tämän vuosisadan aikana pitkiä jaksoja samat henkilöt, "jotka pitkäaikaisen kokemuksen saaneina ovat osanneet varautua pahojakin aikoja varten ja johtaa yhdistyksen toiminta yhä vakavammalle pohjalle”.Yhdistyksen toimitusjohtajana toimi yli 40 vuotta pankinjohtaja Viljo Vehmas ja hallituksen puheenjohtajana teki yhtä pitkän uran maanviljeijä Kalle J. Härkönen. Historiikista löy-

Yhdistyksen asiamieskuntaa ja hallituksen jäseniä 60-ruotisjuhlakokouksessa. Kura vuodelta 1953-
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tyy yhdistyksen hallituksesta useita virtolaisia henkilöitä, joiden toimikaudet ovat kestäneet kymmeniä vuosia. Myöskin uskollisten ja pitkäaikaisten asiamiesten rooli yhdistyksen kehityksessä on ollut merkittävä.Vahinkovakuutuksen historia on valtakunnallisestikin aina 1900-luvulle asti lähes yksinomaan juuri palovakuutuksen historiaa. Virtain Palovakuutusyhdistyksen vuonna 1953 julkaistu 60-vuotishistoriikki päättyy juhlavasti: "Yhdistys odottaa, että sen jäsenet yhteistoiminnassa yhdistyksen johtoelinten kanssa jatkaisivat tehokkaasti valistus- ja suojelutyötä kansallisomaisuutemme tulen tuholta suojelemisessa, että sattuneet tulipalot jäisivät todella vain vahingonpaloiksi. Jokaisen velvollisuus on vaalia kansallisomaisuuttamme kaikin tavoin. Tässä työssä pyytää Virtain Palovakuutusyhdistys olla mukana”.60-luvun lopulla tulivat markkinoille yhdistelmävakuutuk- set, jotka tarjosivat turvaa muidenkin kuin vain palovahinkojen varalle. Näin jälkikäteen ajatellen olisi tuo ajankohta saattanut olla hetki, jolloin usea viime vuosisadalta lähtien kuntalaisten vakuutustarpeita hoitanut vakuutusyhdistys olisi voinut kilpailun puristuksessa jäädä historiaan. Näin ei kuitenkaan käynyt kiitos valveutuneiden yhdistysmiesten, jotka ennakkoluulottomasti suuntasivat yhdistyksen toiminnan uusille urille myös Virroilla. Tuossa vaiheessa useimmat Palova- kuutusyhdistykset jättivät nimestään pois palo-sanan, joka liitti vakuutusyhdistystoiminnan vain irtipäässeeseen tuleen. Niinpä Virtain Palovakuutusyhdistyksenkin nimi muutettiin 1975 ja siitä tuli Suomenselän Vakuutusyhdistys.Kahdeksankymmentäluvulla aloitettiin myös vakuutusyh- distystoiminnassa rakennemuutos: pienet yhdistykset sulautuivat suuremmiksi ja kannattavammiksi yksiköiksi. Kun tälle vuosisadalle tultaessa oli paloapuyhdistyksiä Suomessa yli 300 on Lähivakuutusyhdistyksiä jäljellä nyt noin kolmannes tuosta. Virtolainenkin Lähivakuutustoiminta on viime vuosikymmeninä kokenut useita fuusioita, joista merkittävin oli vuonna 1980 tapahtunut Suomenselän Vakuutusyhdistyksen sulautuminen Ruovedellä sijainneeseen Pirkka-Hämeen Vakuutusyhdistykseen. Sulautuminen sai tapahtuessaan runsaasti huomiota. Olihan kysymyksessä kahden vakavaraisen yhdistyksen vapaaehtoinen liitto.Vuosi 1990 oli Pirkka-Hämeen Lähivakuutuksen 125. toimintavuosi. Ruoveden kunnan paloapuyhdistys oli perustettu jo vuonna 1866 ja koska se näin ollen on vanhin osa nykyistä vakuutusyhdistystä, pidetään sen perustamispäivää nykyisen Pirkka-Hämeen Lähivakuutuksen syntymäpäivänä.Tänään Pirkka-Hämeen Lähivakuutus on yksi maamme suurimmista Lähivakuutusyhdistyksistä ja sen toimialueeseen kuuluu koko Pirkanmaa. Sillä on viisi toimistoa eri puolilla aluetta ja palveluksessaan neljätoista toimihenkilöä.Yli sata vuotta sitten kunnan oma paloaputoiminta lähti liikkeelle kunnanisien aktiivisuudesta ja tarpeesta kehittää pitäjän omaa palovakuutustoimintaa. Lähivakuutuksen hyvinvoinnin takana on tänäänkin sen hallintomiesten ja asiamiesten aktiivisuus. Hallinnossa on rohjettu tehdä ennakkoluulottomia päätöksiä, joilla on turvattu Lähivakuutusyhdistyksem- me myönteinen kehitys ja kasvu.Pirkka-Hämeen Lähivakuutuksessa vaalitaan vuosisataisia perinteitä, koska niissä on tänäänkin Lähivakuutustoiminnan onnistumisen idea. Maamme vanhimmasta vakuutustoiminnasta on kehittymässä "maan paras palveluorganisaatio”, joka toimii samojen ihmisläheisten perusarvojen mukaisesti kuin toistasataa vuotta sitten. Se tarjoaa paikallista vakuutuspalvelua ihmisläheisesti, paikalliset olosuhteet huomioiden.

METSÄLEHMUS

ERKKI KELLOMÄKI
Tiliä cordata

- itsenäisyyden juhlavuoden puu

Virroilla kasvaa jäänteenä jääkauden jälkeiseltä lämpökaudelta 5000 vuoden takaa metsälehmuksia eli niinipuita. Niinipuu on ollut aikanaan merkittävä ihmisen taloudessa. Puun kuoresta on saatu sitomisessa käytettyä niintä. "Niinitalouden” ajalta ovat peräisin Virtain muutamat Niinimäki-nimiset paikannimet Vaskuulla (Niiniperä), Jäähdyspohjassa (Niiniaho) ja Kalliojärvellä (Niinimäki). Erkki Kellomäki löysi vuonna 1967 Virroilta runsaat 30 metsälehmuksen kasvupaikkaa. Virrat on metsälehmusten yhtenäisen levinneisyysalueen pohjoisin kunta Länsi-Suomessa (Ähtärin Niinimäessä on kolme pientä lehmusta).Ympäristölautakunta kartoitti vuonna 1988 lehmuksen kasvupaikat uudelleen. Muutamat lehmusesiintymät olivat tuhoutuneet hakkuiden ja metsäteiden rakentamisen seurauksena. Monet lehmukset olivat kärsineet kuusikon varjostuksesta tai lumituhoista.Ympäristönsuojelusihteeri sai kylien ympäristöoloissa kevättalvella 1991 tietoonsa useita lehmusesiintymiä. Ympäristölautakunta ja Virtain Luonnonsuojeluyhdistys pyysivät Eko- messuihin liittyen virtolaisia ilmoittamaan tiedossaan olevista lehmuspaikoista. Vaikka monet ilmoitetut lehmusesiintymät olivatkin jo ennestään tiedossa, kohosi tiedossa olevien leh- muspaikkojen lukumäärä noin 40:een. Virtain laajin lehmusa- Iue sijaitsee Tarjannevedellä Kauttakalan saaressa. Saaren eri osista löytyi syksyn etsinnöissä noin 200 lehmusta.Ympäristölautakunta järjestää yhdessä maanomistajien kanssa Virtain lehmusesiintymien suojelun ja hoidon niin, että nykyisten esiintymien tulevaisuus voidaan turvata ja yksittäiset lehmukset voisivat kasvaa tukkipuun kokoon. Metsä- lehmus on valittu Suomen Itsenäisyyden 75- vuotisjuhlavuoden juhlapuuksi. Virtain metsälehmukset on tarkoitus nostaa juhlavuoden aikana niiden ansaitsemaan valtakunnalliseen arvoon. Ensimmäinen toimi on merkitä lehmukset maastossa kakkosnelospaaluilla, joiden yläpäähän on poltettu lehmuksen lehden kuva. Polttoraudan suunnitteli ympäristöhoidon työnsuunnittelija Pertti Kanerva ja sen toteutti seppä Olavi Mannila. Työllistettävät nuoret ovat polttaneet merkintäpaaluja Perinnekylän "uudessa” pajassa.Lehmusten merkitseminen maastossa ei yksinään riitä turvaamaan niiden tulevaisuutta. Ympäristölautakunta pyytää maanomistajia hakemaan lautakunnalta lehmuksille virallisen rauhoituksen luonnonmuistomerkkeinä. Virallinen rauhoituspäätös merkitään maarekisteriin, ja se suojaa lehmukset ulkopuolisia hankkeita kuten voimajohtolinjojen rakentamista vastaan. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri, puh. 512 258. 35



MARTTI JYTILÄ Kuvat: Moona Haapoja

MUUTTUVAA
MAATALOUTTA
Yläjoen tilalla Kurjenkylässä suoritettiin sukupolven vaihtaminen marraskuussa 1985. Tilan tuotantosuunta oli tavanomainen maitotaloustuotanto ja lisäksi lihakarjaa. Tilalla on omaa ja vuokrattua peltoa n. 30 ha.Talon isännäksi tuli Antti, hän oli ollut tilan ulkopuolella rakennus- ja sähkötöissä. Emännäksi tuli Birgitta, joka työskenteli aiemmin toimistotehtävissä.Kumpaakaan eivät puheet maatalouden ylituotannon aiheuttamista ongelmista miellyttäneet, joten lähdettiin etsimään muita mahdollisia tuotantosuuntia.Kalanpoikasten kasvatus aloitettiin 1987 luonnonravinto- lammikossa. Ensimmäinen allas oli n. 2 ha ja kasvamassa oli Beled-siikaa. Nyt kala-altaita on n. 10 ha, niissä on viimeisinä vuosina kasvatettu kuhaa. Kalanpoikaset kuoriutuvat kesäkuun alussa, jolloin ne istutetaan kasvatusaltaaseen. Syyskuulla altaat tyhjennetään ja kalat toimitetaan kalastuskunnille. Kuhanpoikanen kasvaa kesän aikana 6-10 cm pituiseksi.Maidontuotanto loppui toukokuussa 1989, edelleen kasvatettiin lihakarjaa, jota navettaan mahtuu n. 25 kpl. Jo edellisenä vuonna alettiin suunnitella sienten kasvatusta. Kiinnostus kohdistui osterivinokas-sieneen, johon tutustuttiin Hauki- vuorella, jossa tämän sienen kasvatusta ja käyttöä oli tutkittu.Tuumasta toimeen. Maaseutuasiamies avusti suunnitelmien teossa ja paperisodan käynnissä. Alussa suunniteltiin, että vanha navetta muutetaan sienimöksi. Remontti osoittautui kuitenkin suureksi, joten päädyttiin uuden rakentamiseen.Antti, joka on tilan kahdeksas isäntä, rakensi kesällä -90 sienimön, rakennusala in n. 200 m2. Siinä on 4 kasvatushuo- netta, sienien käsittely tilat, kylmiö, sosiaalitilat ja fermen- tointihuone. Fermentoinnissa olki käsitellään lämmön avulla

hyväksi kasvualustaksi sienille. Lämpö syntyy olkien "palamisesta”, sitä nopeutetaan lämpimällä vedellä. Kun olki on sopivasti pehmennyt, siihen lisätään sienirihmasto, joka tuodaan Keski-Euroopasta, ja massa pakataan muovipusseihin (ohut elintarvikemuovi). Sienimöön mahtuu kerrallaan n. 800 kasvualustaa ja ne vaihdetaan 3-4 kertaa vuodessa.Sienten kasvatus antaa työpaikan emännälle, kiireaikana on työtä kahdellekin. Vaihtoehtona oli työpaikka tilan ulkopuolella, lasten hoitoon kuljettamisesta ja työmatkoista olisi tullut päivittäin 90 km autoilu. Työ on vaihtelevaa, kasvualustojen teosta tavarataloesittelyihin ja maistiaisiin. Sieniä poimitaan parhaina päivinä yli 50 kg. Työ on myös haasteellista, sillä koko ajan pitää kehitellä esim. uusia ruokaohjeita ja suunnitella muutakin jatkojalostusta.Uusilla yrittäjillä oli tavoitteena työllistää koko perhe omalla tilalla, koska oli ryhdytty jatkamaan tilan pitoa.Molemmat Yläjoen tilan erikoistumisalat poikkeavat tavanomaisesta maataloustuotannosta monin tavoin.Tuotteiden markkinointi, kuljetukset ja myös tuotekehittely on tehtävä itse. Myöskään mikään kato- tai muu korvaus yhteiskunnan taholta ei tule kysymykseen. Koko riski on yrittäjällä.Sienitilan osoite on Kurjenkylä ja puhelin 59 708. Kokeil- kaapa, maistuvat hyvältä!

36



EKOMESSUT
— YMPÄRISTÖKASVATUSTAPAHTUMA

Messujen yleisteemana oli mielenkiinnon herättäminen ekolo- gisempaa elämäntapaa, luonnon asettamia reunaehtoja ja luonnonvarojen säästämistä kohtaan.Ekomessujen päätoimikunnan puheenjohtaja Matti Maija
la puhui messujen avajaisissa ympäristövastuusta. Vastuu ympäristöstä on meillä kaikilla. Me teemme joka päivä valintoja ympäristön hyväksi tai ympäristöä vastaan. Valintamyymäläs- sä voimme ostaa ympäristölle haitallisia kodinpuhdistuskemi- kaaleja tai luonnossa ilman vaaraa hajoavia tuotteita. Voimme ajaa autolla "tuhatta ja sataa” ja tuottaa suuret määrät ympäristölle haitallisia pakokaasuja. Me virtolaiset emme järjestä Ekomessuja sen vuoksi, että meillä olisi jo paljon esimerkillistä näytettävää muille ympäristönsuojelun ja -hoidon alalla. Ekomessut ovat mielestämme oivallinen keino osoittaa tavalliselle kuntalaiselle, että ympäristön laatua voidaan parantaa eikä se edellytä palaamista kivikauden tasolle. Kestävän kehityksen toteuttaminen vaatii ennenkaikkea asenteiden ja piintyneiden tottumusten muuttamista.Ekomessujen suojelija maaherra Risto Tainio käsitteli tervehdyksessään Hämeen läänin ympäristönsuojeluohjelman toteuttamista kunnissa. Läänin ympäristönsuojeluohjelman ohjenuorana on kestävän kehityksen periaate. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ihmisen toiminta on sopeutettava luonnon

asettamiin rajoihin. Luonnonvaroja ja ympäristöä tulee käyttää siten, että myös tuleville sukupolville turvataan mahdollisuudet kohtuulliseen aineelliseen elintasoon ja terveelliseen, viihtyisään ja virikkeitä antavaan ympäristöön....Kaavoituksessa pitäisi huolehtia valtakunnallisten suoje- lualuevarausten lisäksi alueellisesti ja paikallisesti arvokkaiden kohteiden säilyttämisestä. ...On mieluista todeta, että Virtain kaupunki on parhaillaan teettämässä rantaosayleiskaavoja kahdellekin laajalle vesistöalueelle....Uusioraaka-aineiden käyttö ja kierrätystä tehostetaan voimakkaasti. Tavoitteeksi on otettu 50 prosentin kierräty- saste vuoteen 1996 mennessä. Minulle on kerrottu, että Virrat suunnittelee haja-asutusalueiden jätehuollon kehittämistä ja jäte-raaka-aineiden keräyksen tehostamista lamakaudesta huolimatta. ...Hämeen läänissä halutaa edistää puun käyttöä energianlähteenä. Virrat on ollut edelläkävijä metsiimme jäävän pienpuun käyttämisessä hakkeena kaukolämmön tuottamisessa....Maatalouden ympäristönsuojelun painopistealueeksi on otettu vesistökuormituksen vähentäminen. Virroilla aloitetut maatilojen ympäristökartoitukset ovat tärkeitä vesiensuojelun tavoitteiden toteuttamisessa.
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Ekomessujen teemat:Messujen erikoisteemoja oli useita. Ehkä tärkeimmäksi niistä muodostui kotimaisten uusiutuvien energialähteiden esittely. Pienpuun laajamittainen hyväksikäyttö on Virtain oma erikoisuus. Keskustaajaman tarvitsema lämpöenergia tuotetaan valtaosin metsien harvennusten yhteydessä saatavaa puuhaketta polttamalla. Messuilla julkistettu UKKO- Lämpö Ky:n (Saarijärvi) pientalojen lämmityskattila polttaa puuta 85 % :n hyötysuhteella.
Aurinkopaneelien markkinoijia messuille saapui useita. Suomessa voitaisiin kesäasuntojen energian tarve tyydyttää kokonaan aurinko- ja tuulienergian ja pienpuun avulla. Eko- messuilla oli myös Imatran Voima Oy:n ja Neste Oy:n yhteistyöprojektin valmistama sähköauto.Metsäkeskus Tapio, Virtain metsänhoitoyhdistys, Pirkanmaan maatalouskeskus ja Maataloustuottajain Virtain yhdistys olivat valmistaneet useita maa- ja metsätalouden ympäristöteemaan liittyviä osastoja ja retkeilykohteita. Metsäkohteis- sa esiteltiin mm. ojituksesta aiheutuvan kiintoaine- ja humus- kuormituksen vähentämistä kaivukatkojen, syväojien ja anastusten avulla. Työllistetyt nuoret valmistivat Virtain Perinne- kylään Pertti Kanervan suunnitteleman uuden ympäristöpo- 

lun. Polun varrella ovat nähtävänä kaikki Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen valmistamat lintupönttömallit.Virroilla aloitettiin maatilojen ympäristönhoitokartoi- 
tukset tänä kesänä. Virtain kaikki karjatilat on tarkoitus käydä läpi 2-3 vuoden kuluessa tavoitteena vähentää maatiloilta vesistöihin aiheutuvaa ravinnekuormitusta. Liedenpohjan aktiivinen kylä, joka sai Ekomessuilla ympäristölautakunnan myöntämän vuoden 1991 ympäristökylän arvonimen, järjesti kaksi retkeilykohdetta karjanlannan oikeasta käsittelystä (Ahto Ollilan ja Hannu Koivusen tilat).

LIETU-vaunun työnäytöksiin. Vapon kehittämällä LIETU-menetelmällä voidaan lietelanta ja sakokaivojen liete muuttaa helposti käsiteltävään ja kompostoitavaan sekä hajuttomaan muotoon.Messualueelle oli rakennettu täysimittakaavainen pien
talojen ja kesämökkien jätevesien käsittelyyn tarkoitet
tu imeytyskenttä haja-asutusalueiden pientalojen ja kesäasuntojen jätevesien käsittelymenetelmien esittelyä varten.

Luonnonmukaista viljelyä esiteltiin Tuomo Kahilan maatilalla Siekkisessä ja Kirsti ja Pauli Perähuhdan luomukoti-

viljelmällä Härkösessä. Luomutuotteiden neuvontaa ja myyntiä oli messukentällä.Ekomessuilla esitelty Virtain muovijätteen talteenotto-ja 
hyödyntämiskokeilu on askel kaatopaikoille joutuvan muovin pelastamiseksi hyötykäyttöön. VTT:n Poltto- ja lämpötekniikan laboratorio Jyväskylästä suunnitteli kokeilun, jossa tal- teensaatu muovijäte (PVC-muovi otettiin pois) rouhittiin ja poltettiin Virtain kaukolämpökeskuksessa hakkeen joukossa. Lämpöarvoltaan öljyä vastaavan muovirouheen poltto nostaa kattilan palamislämpötilaa, jolloin haitalliset päästöt pienentyvät olennaisesti.Virroilla on tavoitteena siirtyä jätehuollossa orgaanisen aineksen kompostointiin parin seuraavan vuoden aikana. Mi- kontalon ravintolan keittiöjätteiden kompostointi aloitettiin heinäkuun alussa Biolan Oy:n lahjoittamalla kompostoril- la. Kompostointiin voi käydä tutustumassa Perinnekylässä ympäri vuoden.Ympäristöhaittoja aiheuttavat kyläkaatopaikat (Vaskivesi, Liedenpohja, Killinkoski ja Kotala) on tarkoitus lähivuosina korvata jokaiseen suurempaan kylään perustettavalla jätease- malla. Keskuskaatopaikalle joutuvan jätteen määrää vähennetään hyötyjätteiden syntypistelajittelulla. Jäteasemilla otetaan vastaan paperia, pahvia, metalliromua, lasia ja muovia. Ongelmajätteet kootaan kerran vuodessa.

Kuluttajien ympäristövastuuta korostettiin Ekomessuilla. Suomessa on otettu käyttöön vuoden 1991 aikana viralli
nen ympäristömerkki. Ympäristömerkki on takeena kuluttajalle siitä, että merkittyjen tuotteiden valmistuksessa, käytössä ja hylkäyksessä ei ympäristöä rasiteta samassa määrin kuin vanhanaikaisten tuotteiden ollessa kysymyksessä. Ekomessuilla oli esillä ekotuotteita kuten fosfaattivapaita pesuaineita ja kloorivapaita kodinpuhistusaineita.Sunnuntaina 15-9-1991 oli messuilla leikkimielinen kan
sanedustajien ympäristövisa, joka kokosi paljon yleisöä. Vaasan, Keski-Suomen ja Pohjois-Hämeen kansanedustajien joukkueet kilpailivat ympäristötiedoissa ja käden taidoissa (lintupöntön teko).Ekomessujen retkeilykohteina olivat Virtain arvokkaimmista luontokohteista Kotalan Kituskoski ja Vehmaskoski, joiden kalataloudellinen kunnostus alkanee 1993, Kurjenjär- 
ven lintutorni ja opastepiste, Vehmasjärven Mäntylänlah- 
den luonto-opastuspiste ja lintutorni ja Herraskoski (luontopolku ja lintutorni).38



JälkiviisausSuomen ensimmäiset Ekomessut 13.-15.9-1991 onnistuivat teknisesti hyvin, vaikka valmisteluaikaa jäi vain runsaat puoli vuotta. Messuilla vieraili kaikkiaan 3564 ihmistä. Väkeä olisi toivonut messuille enemmän, mutta suomalaisia näyttää olevan kovin vaikeata saada liikkeelle kesälomakauden ulkopuolella. Messuista aiheutui noin 150.000 markan tappio. Tappion syitä olivat yleisön niukkuuden lisäksi järjestäjien kokemattomuus. Messujen järjestäjät Virtain kaupunki ja Virtain Luonnonsuojeluyhdistys ovat lopputulokseen kuitenkin tyytyväisiä, sillä Virrat sai runsaasti valtakunnallista huomiota

osakseen. Yleinen käsitys luonnonkauniista ja puhtaasta Vir- taista järvineen ja metsineen voimistui. Virrat on saanut etulyöntiaseman valtakunnallisten Ekomessujen pysyvänä järjes- tämispaikkana.Mikäli Ekomessut järjestetään vuonna 1993 seuraavan kerran, ne kannattaa pitää kesäaikana. Messujen valmisteluun ja markkinointiin pitää varata aikaa ainakin puolitoista vuotta. Väkeä kokoavia oheistapahtumia on hyvä saada paikkakunnalle samaan aikaan. Yrittäjien markkinoiden peruuntuminen juuri messujen alla oli ikävä yllätys.
PÄIVI PIIPPO-ANT1LA

ERITYISKOULUN KUULUMISIA

Mukautetun opetuksen taidonnäytteitä.



Harjaantumisluokan oppilaita mustikassa.

Ennen hajallaan toiminut erityiskoulu pääsi viimein muuttamaan saman katon alle uuteen siipirakennukseen Keskustan ala-asteen yhteyteen. Monelle virtolaisellekin koulu lienee lähes tuntematon, joten pieni esittely on varmasti paikallaan.Virroille perustettiin apukoulu 1970. Koulu toimi ala- asteen yhteydessä ja ensimmäinen opettaja oli Ritva Hihkiö. Pian alettiin nimeä pitää liian leimaavana ja nimi muutettiin 1971 Virtain Opintien kouluksi. Samana vuonna koulu sai toisen opettajan.Nykyinen koulun johtajaopettaja Heimo Ekola on tullut virkaansa 1977. Toisena vakituisena opettajana on Irma Sihtola, joka on aloittanut virassaan 1981. Koulussa on toiminut vuodesta -89 kolmas opetusryhmä, jonka opettajana on Erkki Nummela.Opintien koulussa on tällä hetkellä 21 oppilasta. Koulun opetussuunnitelma on mukautettu peruskoulun yleisopetus-

suunnitelmasta, jotta se paremmin vastaisi oppilaiden oppimisedellytyksiä. Monilla oppilailla on oppimisvaikeuksia ja he ovat tavallisessa peruskoulussa joutuneet toimimaan kykyjensä äärirajoilla. Kun koulumenestys on silti ollut vain kohtalainen tai jopa huono, se on vaikuttanut heidän itsetuntoonsa ja uskoonsa omiin kykyihin ja jopa koulunkäyntimotivaatioon- kin. Mukautetun opetuksen yhtenä painopisteenä onkin oppilaan itsetunnon vahvistaminen ja omien kykyjen löytäminen ja niistä iloitseminen. Pienet opetusryhmät mahdollistavat yksilöllisen opetuksen ja pikaisen tuen saamisen niin, että turhautumiset olisivat mahdollisimman vähäisiä. Lisäksi joillakin oppilailla on henkilökohtaisia koulunkäyntiavustajia tukemassa opiskelusta selviämistä.Opintien koulun oppilaat ovat sijoittuneet hyvin ammatilliseen jatkokoulutukseen. Usein erityiskoulusiirtoa pidetään lähes rangaistuksena, mutta monelle oppilaalle se mahdollistaa
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valoisamman tulevaisuuden niin oman kehityksen kuin ammatillisen koulutuksenkin kannalta.Opintien koulun yhteydessä toimii harjaantumisluokka, joka on tarkoitettu kehitysvammaisille. Virroilla kehitysvammaisten opetusta on ollut aloittamassa Erkki Nummela vuonna 1977. Silloinen opetusyksikkö oli Ylisen keskuslaitoksen alainen. Alkuun opetus tapahtui Ainalan tiloissa, josta muutettiin Opisto-talolle 1982. Opettajien asuntolassa koulu toimi 1986-1991- Peruskoulun yhteyteen harjaantumisopetus siirtyi 1985, ja silloin se siirrettiin hallinnollisesti Opintien koulun yhteyteen. Vaikka joku voisi nimestä niin päätellä, koulussa ei opetella harjan valmistusta vaan siellä harjoitellaan jokapäiväisessä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Opetukseen kuuluu joillakin nielemisen ja pureskelun harjoittelemista, ja joku osaa jo lukea ja käyttää taskulaskinta ja tietokonetta. Nykyisin luokassa on kahdeksan oppilasta, opettaja ja kolme koulunkäyntiavustajaa. Aikuisten määrä tuntuu ehkä suurelta, mutta kun oppilaiden ikä vaihtelee kuudesta kolmeentois- ta ja kaikki ovat kyvyiltään erilaisia, kaikkien aikuisten apua tarvitaan.Opetuksen pääpaino on taidollisella puolella. Tuskin kenelläkään on epäselvää, kumpi on tärkeämpää se, että osaa värittää siististi perhosen vai se että selviää itse WC-käynnistään. Äidinkielessä keskitytään oppilaan itseilmaisun kehittämiseen joko puhetta tai viittomia käyttäen mutta lukemista ja kirjoitusta opetellaan, kun kyvyt siihen riittävät. Matematiikassa useimmat vielä harjoittelevat koon, muodon ja määrän käsitteitä, mutta jotkut laskevat yhteen- ja vähennyslaskua kymmenluvuillakin. Ympäristöön ja kulttuuriin tutustutaan keskusteluin, retkin ja askarteluin. Liikunnassa ulkoillaan, vahvistetaan ja kehitellään liikuntataitoja. Oppilaiden suursuosiossa on uinti, jota olemme saaneet harrastaa viikoittain terveyskeskuksen suopeuden turvin. Erityiskoulu osallistuu ala- asteen tapahtumiin kykyjensä mukaan erilaisissa teemapäivissä.Omiakin tapahtumia toki on. Viikko aloitetaan yhteisellä aamunavauksella ja ohjelmaan kuuluu nykyisin jokajouluinen pikkujoulujuhla, jossa kaikki pääsevät esittämään ilmaisutai- tojaan. Urheiluakaan ei ole unohdettu; siitä on osoituksena

tänä syksynä toista kertaa pidetyt yleisurheilukilpailut. Oppilaat ovat ehdotelleet yläasteen tapaan järjestettävää perhejuhlaa tapakasvatukseen liittyen.Tiloja koululla on aika hyvin: Opintien koululla jokaista opetusryhmää kohti luokka, harjaantumisluokalla luokka ja opetuskeittiö. Lisäksi opetusta on annettu opettajanhuoneessa, aulassa, opetusvälinevarastossa sekä terapiatilassa.Väineitäkin kouluun on saatu mukavasti. Meillä on jopa kaksi tietokonetta, jotka ovat saaneet suuren suosion oppilaiden keskuudessa. Ulospäin näyttävintä on tietenkin hieno pihamme, joka jaksaa aina innostaa ja houkutella harjaantumisluokan oppilaita liikkumiseen ja ulkoiluun ja tuntuvat sinne muutkin oppilaat mielellään suuntaavan.Nyt kun opetusryhmät toimivat näin lähekkäin, on yhä helpompi kehittää opetusta monipuolisempaan ja yhteiskunnan haasteisiin vastaavaan suuntaan.
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JERE LAHTI Virtain Ht

Oppimassa uutta kulttuuria 
ja jääkiekkoa Kiovassa
Keskiviikko tammikuun toinen päivä 1991- Matka alkoi linja- autolla Parkanoon, jossa nousimme Riihimäelle menevään junaan. Sieltä matka sitten jatkui ”Tolstoi”-pikajunalla Moskovaan.Seuraavana aamuna saavuimmekin Moskovaan, eräälle sen yhdeksästä rautatieasemasta. Heti junasta noustuamme saimme esimakua neuvostoliittolaisesta vieraanvaraisuudesta. Asemalaiturilla oli vastassa kukkien kera tulkkimme ja oppaamme Vladimir Romanovin lisäksi kiovalaisen urheilukou- lun jääkiekkovalmentaja ja koulun vanhempainneuvoston puheenjohtaja. Raskaille varusteillemme ja muille matkatavaroille hoidettiin kuljetus linja-autoon, joilla matkasimme Sputnik-hotelliin "nauttimaan” aamupalaa. Tämän jälkeen lähdimme kiertoajelulle, jonka jälkeen palasimme hotelliin "syömään" lounasta.Taas oli edessä pitkä junamatka. Onneksi junamatka oli tunnin jyhyempi kuin edellinen, joka kesti n. 13 tuntia eli koko kymmenen päivän pituisen matkan aikana vietimme junassa yli 50 tuntia.Perillä Kiovassa oli kello 05.00. Siitä huolimatta asemalla oli paljon ihmisiä. Näiden ihmisten joukossa oli meidän vastaanottokomiteamme, joka jakoi meille taas kukkia. Ja, koska olimme lähteneet matkalle pelataksemme jääkiekkoa, valmen- nusjohtomme sopi ensimmäisen ottelun jo samalle päivälle. Silloin saimme myös kuulla, että emme päässeetkään kultaisen kiekon turnaukseen, koska olimme liian vanhoja. Eikä sillä niin väliä ollutkaan, pääasia, että saimme pelata.Ensimmäinen peli edessä. Vastassa Ljdinka, joka on yksi Kiovan kolmesta urheilukoulusta. Ottelun aluksi jaoimme vii- rimme. Sen jälkeen kajahti ilmoille Maamme laulu. Käännyimme kohti Suomen lippua, joka lepäsi hallin katossa vierellään Neuvostoliiton ja Ukrainan liput. Ja kun vielä tämän jälkeen soitettiin Ukrainan kansallislaulu, niin se teki peliin suuren maaottelun tuntua. Itse pelissä olimme vielä selvästi väsyneitä matkasta. Ja vaikka vastustajamme olivatkin pienempiä kuin me, niin heidän luistelunsa ja mailankäsittelytekniikkansa oli

upeaa. Johtuen suuresta harjoittelun määrästä, sillä heillä on mahdollisuus harjoitella jäällä yhdeksän kuukautta vuodessa, kun meillä vastaava aika on 2-3 kuukautta luonnonjäällä ilmoista riippuen. Joten niinpä hävisimmekin ensimmäisen erän 2-0. Ja kun toinen eräkään ei kulkenut paljoakaan paremmin, tilanne toisen erän jälkeen oli 5-2. Ne jäivät myös loppunumeroiksi.Seuraavana aamuna kävimme katsomassa yleiskuvaa Kiovasta, pienellä bussiajelulla. Päivän peli pelattiin taas iltapäivällä. Vastassa oli saman koulun joukkue, mutta tällä kertaa he olivat vahvistuneet, mukana oli vanhempia ja entistä parempia kiekkoilijoita. Tällä kertaa myös me olimme vahvempia takana oli matkaväsymys ja jännitys. Lähdimme sisuuntuneina taistelemaan ottelun voitosta. Ja nyt myös edellisen ottelun surkeahko tuomarilinja oli korjattu, nimittäin kentällä oli tuomitsemassa virtolainen Jussi Autio. Niinpä voitimme ensimmäisen erän 2-1. Otteemme löystyi toisen erän alussa ja kiovalaiset tekivät kolme maalia. Jatkoimme kuitenkin taistelua ja tasoitimme tilanteeksi 4-4. Kolmannen erän alussa Ljdinka jatkoi vahvasti ja teki kaksi maalia. Tilanne näytti huonolta, kaksi minuuttia jäljellä ja taululla lukemat 6-4. Mutta kavensimme silloin maalilla. Kun peliaikaa oli jäljellä 64 sekuntia valmennusporras Esa Kopra ja Arto Tanhua ottivat maalivahdin pois ja kuudennen kenttäpelaajan kaukaloon. Ja niin aloitus hyökkäyspäässä, voitto siitä ja suora laukaus maaliin. Ja loppunumeroiksi 6-6.Tammikuun kuudes. Ennen peliä saimme kuulla, että Neuvostoliitossa juhlitaan tänään jouluaattoa. Niinpä "lahjoitimme" vastustajillemme kaksi maalia 26 sekunnissa. Tämä joukkue oli muuttunut taas lähes kokonaan. Joulusta huolimatta otimme lahjamme pian takaisin ja ensimmäisen erän jälkeen tilanne oli meidän hyväksi 4-3. Toisessa erässä paransimme vielä otettamme ja voitimme sen 2-0. Jälleen kolmannessa erässä lopetimme pelaamisen. Seuraavan kerran kun havahduimme taas pelaamaan, tilanne olikin niin että isännät johtivat 7-6. Onneksi ylsimme jälleen tasoitukseen ja tappiol-42



ta vältyttiin. Illalla saimme tutustua kiovalaisten perhe- elämään, joka poikkesikin aikalailla omastamme.Seuraavana aamuna oli jälleen vuoro lähteä tutustumaan Kiovaan. Kävimme luostarissa, josta jäi parhaiten mieleen maanalaiset hautakammiot ja se, että suurimmalla osasta luostarin munkeista oli karate koulutus. Iltapäivällä oli vuorossa taas peli. Vastassa sama joukkue kuin eilen vahvistettuna Kiovan Sokolin ykkösketjulla, joka on Ukrainan parhaimmistoa. Ensimmäinen erä kulki kuitenkin tasaisissa merkeissä ja päättyi 1-1. Taistelu jatkui toisessa erässä, jonka kiovalaiset voittivat 2-1. Tasoitimme heti kolmannen erän alussa. Siirryimme jopa johtoon alivoimalla. Sen jälkeen Sokolin ykkösketju jyräsi vahvasti ja teki väkisin kolme maalia ja voittonumerot 6-4. Illalla oli vielä lähes yhtä kova koitos nimittäin "pääsimme” seuraamaan täysimittaista kolmetuntista balettia. Mutta kyllähän me sekin selvitettiin.Seuraavana päivänä saimme todella vakuuttavan näytön neuvostoliittolaisen jääkiekon nykytilasta, eikä se meistä katsottuna ainakaan niin huonolta näytä kuin miltä tuntuu. Nimittäin Kiovan Sokolin ykkösjoukkue antoi meille "isän kädestä”, värikkäiden vaiheiden jälkeen he pystyivät voittamaan meidät peräti 22-2. Kerrottakoon sen verran, että Sokolin joukkue pystyi pelaamaan lähes koko ottelun ilman maalivahtia! Ainokaiset maalit teimmekin tyhjään verkkoon.Seuraavana aamuna teimme jälleen kiertoajelun ja tutustuimme mm. Neuvostoliiton sotakalustoon. Iltapäivällä oli viimeinen peli samaa joukkuetta vastaan, jolle ensimmäisessä pelissä hävisimme 5-2. Joten nyt oli näytön paikka. Ja kyllähän mekin osaamme. Tilanne ensimmäisen erän jälkeen 3-1 meidän hyväksi. Toisen erän voitimme 2-0. Ja tällä kertaa ote säilyi myös viimeisessä erässä. Voitimme sen erän 4-0. Ja koko ottelun näytöstyyliin 9-1-

Sitten olikin vuorossa päätösjuhla. Aamulla herättyämme lähdimme Ljdinkan urheilukoulun tiloihin jättämään jäähyväiset. Ruokailun jälkeen lahjoitimme ystävillemme mailamme, jotka varmasti menivät tarpeeseen.Kotimatka alkoi vielä samana iltana. Lähdimme junalla kohti Moskovaa. Ja olimme perillä seuraavana aamuna. Moskovassa kävimme kiertoajelulla. Ja tutustuimme lähemmin Kremlin muurien sisäpuolelle.Illalla nousimme junaan ja viimeiseen koitokseen tai niin ainakin luulimme, kohti Suomea. Sillä yön matkustettuamme ja tullin ohitettuamme odotimme junan lähtöä. Mutta niin vain kävi, että juna jäi siihen paikkaan, sillä Luumäellä oli suistunut veturi raiteilta. Onneksi matkanjohtajamme Tapio Vaali järjesti meille linja-auton, jolla ajoimme kotiin Virroille. Raskas matka oli onnellisesti takanapäin. Näimme paljon, koimme paljon ja opimme paljon.

Jääkiekkoharrastus Virroilla
Päivämäärä 16-9-1970 piirtyy virtolaisen jääkiekkoilun historian lehdille, sillä tuolloin kokoontui pieni iskujoukko jääkiekon ystäviä tavoitteena saada jääkiekko Virtain Urheilijoiden laji valikoimaan. Tämä ryhmä muodostui seuraavista: kokoonkutsujana Paavo Hietanen ja paikalle saapuivat Lauri ja Martti Siltanen, Matti Ojala, Juhani Räkköläinen, Seppo Niemelä ja Jaakko Maijala.Turhaan tämä ryhmä ei kokoontunut, sillä 7.12.1970 valittiin Virtain Urheilijoiden ensimmäinen jääkiekkojaosto. Jääkiekkoa oli Virroilla pelattu kyllä jo aiemminkin, mutta se oli lähinnä pienen innokkaan ryhmän pioneerityötä ankeissa olosuhteissa ilman kunnollisia välineitä ja lajitietoutta.Ensimmäinen kiekkokaukalo ilmestyi Virtain keskustaan 60-luvun lopulla nykyisen Torisevantien paikkeille, josta se matkasi nykyisen Urheilukentän järven puoleiseen päähän. Tämän jälkeen kaukalo sijoitettiin nykyiselle paikalleen. Toinen kaukalo saatiin vuonna 1989-Jääkiekkotoiminta on tietysti vaatinut ympärilleen omat puuhamiehensä. VirtUn jääkiekkoilun alkupäivien voimahahmo oli Matti Ojala. Matin ansiosta miesjoukkue aloitti sarjatoimintansa, sai pelipaidat Virtain Konetarvikkeelta, kaukalolle ilmestyi pukukoppi varusteiden säilyttämistä varten ja harjoi- tustoiminta pyörähti käyntiin.Maijalan Jaakko eli kaikkien tuntema Jaska, jatkoi tämän jälkeen jääkiekkotouhun vetämistä Virroilla, siis vuosina

1972-1973- Aisaparikseen Jaska otti mukaan Markku "Putte” Sarion. Miesjoukkue pelaili vaihtelevalla menestyksellä IV- divisioonassa ja jokunen junnujoukkuekin kokeili siipiään sarjatoiminnassa. Kun Maijalan Jaskan ja Sarion Puten into laantui, ilmestyi kuvaan allekirjoittanut eli Martti Hietanen, joka toimi lajin parissa vuoteen 1983.Kaudella 83-84 VirtUn jääkiekkojaoston johtoon astui tuoretta voimaa, kun Jussi Autio aloitti toimintansa puheenjohtajana. Jussille on annettava kaikki kunnia siitä, että hän hienosti sai jääkiekkojaoston toimintaan lisää toimivaa väkeä. Tämä näkyi selvimmin siinä, että jokaiselle joukkueelle löytyi vetäjä ja taustavoimia on ilmestynyt lähes jokaiselle joukkueelle. Parin viime vuoden aikana on tehtävää hoitanut menestyksellä Kari Numminen.VirtUHT:n historian huippuhetkiä ovat kaksi Hämeen alueen pronssia: kaudelta 81-82 E-junnut ja 84-85 D-junnut ja miesjoukkueen nousu kaudeksi 88-89 Ill-divisioonaan Matti Nurmen valmentamana.Vuosittain jääkiekon parissa toimii säännöllisesti useita kymmeniä poikia lähinnä keskustasta. Esimerkiksi tällä kaudella lisenssioituja junioreja on hieman yli 70. Joukkueita sarjoissa 6 miesjoukkue mukaanlukien.
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MARKKU MÄKINEN ja ARI SAAPUNKI

BODY CLUB VIRRAT RY

Voimailuharrastuksen suosio kasvoi voimakkaasti -80 luvulla myös Virroilla. Alan harrastajat, mm. Ari Nieminen, Juhani ja Pentti Alankola ryhtyivät puuhaamaan voimailuun keskittyvää erikoisseuraa.Body Club ry perustettiin 1984. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Ari Nieminen, hänen jälkeensä puheenjohtajana ovat toimineet Ari Saapunki, Petri Niemi ja Markku Mäkinen.Harrastuksessa tarvittava kalusto rakennettiin itse. Seuran jäsenmäärä vaihtelee 60-100 välillä.Kilpailutoimintaan on otettu osaa vuodesta 1986, menestys on ollut hyvä. SM-tasolla ovat menestyneet Ilkka Eromäki, Tuomo Kujala, Markku Mäkinen ja Ari Saapunki. Tämän vuoden lokakuussa pidetyissä SM-kisoissa tuli hyvä mitalisaalis.

Helsingissä kisattiin penkkipunnerruksessa ja sarjan 52 kg mestaruuden vei Petri Niemi ja velipoika Rami Niemi otti hopeaa. Sarjassa 56 kg Toni Haaparanta otti mestaruuden. Kaikki kisaavat sarjassa alle 20-vuotta. Rami Niemi on 14 vuotias!Toni Haaparannan kilpailuennätykset: jalkakyykky 137,5 kg, penkkipunnerrus 88 kg, maastanosto 157,5 kg, yhteistulos 380 kg.Petri Niemen kilpailuennätykset: jalkakyykky 125 kg, penkkipunnerrus 82,5 kg, maastanosto 150 kg, yhteistulos 350 kg.Seuran harjoituspaikka on Nallelassa, Otsolankatu 3, paikka on auki joka päivä. Lisäksi on vuoroja Liikuntahallilla 3 kertaa viikossa.

Vas. Petri Niemi, oik. Toni Haaparanta.

Petri Niemi Helsingissä 12.10.1991.

Rami Niemi
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VIRTOLAISAIHEISIA TAI VIRTOLAISTEN KIRJOITTAMIA/ 
TOIMITTAMIA KIRJOJA:

Sannikka, Anne:Tämän kirjan haluaisin lukea. Suomalaisten ja unkarilaisten lukemisharrastus, mielikirjat ja kirjalliset odotukset 1987. Tampere: Tampereen yliopisto, 1990 (Virtain tutkimuksia 6).
Saanilahti, Marja:Koululaisslangi Virroilla /Marja Saanilahti, Kari Nahkola. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991- (Virtain tutkimuksia H)
Koskela, Lasse:Suomalaisia kirjailijoita Jöns Buddesta Hannu Ahoon. Helsinki: Tammi, 1990.
Koskela, Lasse:Katkotut sormet ja enkelten suru. Näkökulma F.E. Sillanpään tuotantoon. Helsinki: Otava, 1988.
Virtalaiset:Virtolaiset sotiemme veteraanit 1939-1945. 2. osa.Virrat: Virtain Sotaveteraanit ry., 1991
Hietanen, Hannu:Kylmällä tilalla. Näytelmä.Virrat: Hannu Hietanen, 1991, 28 siv., Moniste.

Virtanen, Bertta:Neljäs juhannus: Jos on aika helpottaa. Näytelmä.Virrat: Bertta Virtanen, 1991, 22 siv., Moniste.
Yli-Rajala, Tarmo:Herra meitä koitteloo. Sananparsia Jalasjärveltä.Virrat: Tarmo Yli-Rajala, 1991, 84 siv., kuv.
Kankaanpää, Matti:Ala-Härkösen suku 2.Virrat: Ala-Härkösen sukuseura, 1991, 489 siv., kuv.
VanhanVanhan Ruoveden historia 1:2 Liiteosa. Mauno Jokipii,Matti J. Kankaanpää ym.Ruovesi: Vanhan Ruoveden historiatoimikunta, 1990, 349 siv., kuv.
Saavalainen, Teuvo:Ja korjaa meri.Jyväskylä: Gummerus, 1991-
Sihvonen, Jukka:Ex ceeding the limits. Turku: Sets, 1991

UOLEVI NOJONENTeoksia:Sigmund Freudin kaamea flunssa 1968 WSOY *Virtain meijerihistoria 1971, Keskisuomalainen, J:lä Askeetti ei saa komplekseja 1972 WSOY *Tinatähti ja Anselmin aarre 1974 *Antista Anttiin 1976 AT-kirja, KokemäkiTartsan Koivula suomalaisessa leppämetsässä 1977 WSOY * Matalat aidat 1978 WSOY *Röönpöök 1979 WSOY Matkatoverit 1979 Kirjayhtymä Luumujengi 1980 WSOY Roope ja Raisa 1981 WSOY *Takku ja teltta ykkönen 1982 WSOY Kylän synty 1984, ok Hommat hanskassa Johnny 1984 WSOY Takku ja teltta kakkonen 1985 WSOY Iloiset tutkimusmatkat 1987 WSOY *Pallo sukassa 1988 WSOY *Ruudussa räntää 1990 WSOY *Vilkku ja vaarallinen varasto 1991 WSOY (tärkeimmät merkitty *:llä)Kuunnelmat:Joen rannassa 1971Elokuinen välikohtaus 1972Renate on kuollut 1987(Runoilijan vapaus ja 1992, kirj. -90) Lukuisia lasten- ja nuorten kuunnelmia ja kuunnelmasarjoja.TV-tekstit:Näytelmät: Tähkänpoimija, Mutantti, Valtaus, Elias Vaeltaja, PelimiehiäNuorten näytelmiä: Kuka uskoo haikaraa? (1/3), Neljä päivää. Dramatisointeja ja satutekstejä. Eläinpuiston elämää -90.Lehti- ja kasettitekstejä, kolumneja, pakinoita ja huumorika- setteja. Kasvatus ja koulu, artikkeli nuorisorikollisuudesta, Luova sana ja yhteiskunta, artikkeli.

Näytelmiä harrastelijateattereille: Hopialusikka, Kannatti elää, Syvällä tammen juuret, Valkovuokot, Kuntakokous. Ruukulli- nen multaa (SHTL:n ensi-iltapalk. -90)Teoksia käännetty ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi ja tsekiksi. Palkinnot:Valtionpalkinnot 1969, 75, 82 ja 88Topeliuspalkinto 1973 ja 1989Tauno Karilaan palkinto 1973Tampereen kaupungin palkinto 1975, 82, 85, 89 Hämeen läänin taidepalkinto 1989
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HELENA JARTTI

Pojat ovat poikia

Kun pikkupojille tulee riita jostakin asiasta, se selvitetään heti. Muutaman minuutin ajan riitapukarit pyörivät yhtenä kiroilevana kasana lattialla. Sitten noustaan ylös, silmä mustana ja huuli verta vuotaen, ja tullaan istumaan takaisin muiden joukkoon. Tämän pikku kahinan jälkeen ollaan taas yhtä hyviä kavereita kuin ennenkin, ei mitään kitkaa enää, asia on selvitetty. Seuraavassa hetkessä voidaan jo olla yhdessä jotakin kolmatta vastaan. Tämän poikien kesken tyypillisen suoran välienselvittelyn saa nähdä lähes viikoittain sudenpentu- poikien kokouksessa.Jos kysymyksessä ovat samanikäiset tytöt, on tapahtumien kulku aivan toinen. He eivät suinkaan selvitä asiaa tuoreeltaan ja suorasukaisesti, vaan hautovat kostoa, punovat juonia, näkivät ja juoruilevat. Mitättömästä asiasta alkunsa saanut erimielisyys voi kehittyä viikkojen, jopa kuukausien mittaiseksi syrjinnäksi ja asemasodaksi. Tytöt kiduttavat toisiaan henkisesti, ja sielun haavahan on tunnetusti hitaammin ja vaikeammin parannettava kuin musta silmä tai haljennut huuli.Poikien leikit ovat usein todella rajuja. Sivustakatselijaa alkaa aivan hirvittää, kun pojat roikkuvat toistensa kurkussa, hyppivät alas jyrkänteeltä tai miekkailevat puukepeillä. Leikin lomassa tulee riita, ja sitten taas tapellaan.Hurjilta näyttävissä leikeissä sattuu jos jonkinlaisia tapaturmia, ja saattaapa leuhkimisen syy ja riidan aihe olla jopa se, kenelle on laitettu eniten tikkejä. Mutta todella vakavia onnettomuuksia tapahtuu kuitenkin vain hyvin harvoin, joten osaavat pojat ainakin suojella itseään kiitettävästi.Eräs tuntemani henkilö on sanonut, että ne miehet, joilla on aikuisena vaikeuksia, ovat juuri niitä, jotka "eivät ole pienenä saaneet kiivetä puuhun ja pudota sieltä räkätinmuna suussa”. On siis täysin normaalia, jopa hyväksyttävää ja suositeltavaa, että pikkupoikien annetaan purkaa energiaansa hurjiin leikkeihinsä.Tietysti riehumisellakin täytyy jonkinlaiset rajat olla, liika on aina liikaa. Pienet naarmut ja mustelmat siellä täällä eivät mielestäni haittaa. Mutta kun kaverit alkavat pelätä jotakuta ainaisen riehumisen ja tappelun vuoksi, on pikkusaddam ylittänyt kohtuuden rajan.Nykyiset koulut ja päiväkodit toimivat tyttöjen ehdoilla. Ne on suunniteltu kilttien ja hiljaisten tyttölasten tarpeiden mu

kaan, ja poikien erilaiset kiinnostuksen kohteet on kokonaan unohdettu. Hoitajilla ja opettajilla riittää kyllä kiittäviä ja kannustavia sanoja hyväkäytöksisille tytöille, mutta myös yhtä paljon moitteita ja nuhteita vauhdikkaammille miehenaluille.On väärin, että poikien täytyy virkata pannulappuja ja leikkiä piirileikkejä kuten tytöt, kun heille olisi luonnollista rakennella majoja puihin ja taistella pum-sotaa niiden herruudesta. Koulussa kaikkien on luonnollisesti opiskeltava samoja asioita, mutta esim. välitunnilla pitäisi sallia myös perinteisiä poikien leikkejä.Psykiatri Jari Sinkkonen teki pari vuotta sitten tutkimuksen pikkupoikien asemasta Suomessa. Hän oli syvästi huolestunut siitä, että tasa-arvon nimissä tytöt ja pojat yritetään tehdä samanlaisiksi. Tasa-arvo miesten ja naisten välillä ei suinkaan tarkoita sitä, että heidän tulisi olla samanlaisia, vaan sitä, että heillä tulisi olla samat oikeudet työ- ym. asioissa. Tyttöjä ja poikia on turha yrittää saada leikkimään samoja leikkejä, sillä siitä kärsivät molemmat. Enemmän kuitenkin kärsivät pojat. Heidät yleensä pakotetaan tyttöjen leikkeihin, koska ne ovat aikuisten kannalta helpompia, rauhallisempia ja siistimpiä. Ja lapset pysyvät ehjempinä.On toki ujoja ja hiljaisiakin pikkupoikia samoin kuin villejä tyttöjä. Jos poika on rauhallinen, ei häntä saa eikä voikaan pakottaa riehumaan ja huutamaan villimpien tovereidensa tavoin. Heille se olisi yhtä kauheaa kuin hiljaa istuminen vallattomille. Pikkupojista kuitenkin vain harvat ovat "kilttejä” ja rauhallisia.Miksi useimmat pikkupojat sitten haluavat käyttäytyä poi- kamaisesti? Siihen tuskin kenelläkään on pätevää selitystä. Ehkä se on saanut alkunsa muinaisesta Spartasta, jossa poikien piti pienestä pitäen kehittää fyysistä kuntoaan tullakseen hyviksi sotilaiksi. Tai ehkä se pohjautuu vanhoihin suomalaisiin kasvatusasenteisiin: pojat saivat juoksennella ympäri metsiä, mutta tyttöjen piti istua kiltisti kotona ja virkata pitsiä. Tai ehkä pikkupojat on vain luotu sellaisiksi.Erkki Tanttu on huomauttanut, että kyllä pojat saavat pahaa tehdäkin, 10 markan edestä päivässä. Kalliiksihan se tulee, 3650 markkaa vuodessa — ja varjele taivas, jos poikia on vielä useampia! Mutta on se niinkin, että sinä päivänä jona sudenpentupojat istuvat hiiskahtamatta, toimitan heidät kiireesti hoitoon.46



KARI AALTO
Joulutervehdys
“Kiitos, Isäni taivainen, 

joulusta sädehtivästä.
Kiitos juhlasta Jeesuksen, 
kiitos päivästä tästä. ’' (Kotien rukouskirjasta)
Joulu tulee lamankin keskelle. Uuden Kotien rukouskirjan pieni joulurukous kohottaa mielemme kiitokseen. Purnaavan Suomen kansan olisi syytä oppia olemaan kiitollinen vähästäkin. Meidän lamamme on pientä verrattuna siihen hätätilaan, joka vallitsee osissa Eurooppaa ja kolmannessa maailmassa. Edelleenkin saa olla kiitollinen siitä, että on syntynyt suomalaiseksi.Aikoinaan Joulun Lapsi syntyi laman ja ahdingon keskelle.Hänestä kasvoi Vapahtaja, joka tuli vapauttamaan ihmiset itsekkyyden kahleista. Todellinen joulumieli saavutetaan silloin, kun ei enää olla ottamassa vaan antamassa. Joulun Lapsi voi vapauttaa meidät antamisen iloon. Kukaan ei voi antaa, ellei hän itse ensin ole saanut. Kun Joulun Lapsi antaa meille ilonsa ja rauhansa, niin mekin voimme antaa omista vähistä lahjoistamme toisillemme.Näillä kiitollisen joulumielen ajatuksilla haluan tervehtiäVirtain Joulun lukijoita. Samalla kiitän Virtain seurakunnan puolesta kaikkia yksityisiä virtolaisia ja yhteisöjä hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna ja toivotan Jumalan siunausta jokaiselle uuteen vuoteen 1992.Joulun iloa kaikille!

JOULUNAJAN TILAISUUKSIA VIRTAIN SEURAKUNNASSA 1991

Su 8.12. klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut Virtain kirkossaKe 11.12. klo 11 Vanhusten joulujuhla srk-talossa To 12.12. klo 18 Päiväkerhon joulukirkko Virtain kirkossa Pe 13.12. klo 19 Nuorten joulujuhla srk-talossa Su 15.12. klo 13 Kurjenkylän joulujuhla rukoushuoneellaklo 15 Pyhäkoulujen ja varhaisnuorten
kerhojen pikkujoulujuhla srk-talossa

klo 19 Kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
Jouluaaton kirkkotilaisuudet:klo 15.30 Killinkosken kirkkoklo 16 Uuden hautausmaan kappeliklo 17 Virtain kirkkoklo 17 Liedenpohjan kirkko

Joulupäivän joulukirkot:klo 7 Virtain kirkkoklo 9 Killinkosken kirkkoklo 9 Liedenpohjan kirkko
Tapaninpäivänäklo 10 perhekirkko Virtain kirkossaklo 13 perhekirkko Kurjenkylän rukoushuoneella
Uudenvuoden aattonaklo 23 yökirkko Virtain kirkossa
Uudenvuodenpäivänäklo 10 vuoden ensimmäinen jumalanpalvelus
Muut jumalanpalvelukset sunnuntaisin klo 10 Virtain 
kirkossa.

VIRTAIN SEURAKUNTA TOIVOTTAA KAIKILLE SIUNAUSRIKASTA VAPAHTAJAN SYNTYMÄJUHLAA!
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Laatija: Heikki Niittylä 1991

hyvä
kasvu
paikka

48



VIRTAIN KAUPUNKI

TOIVOTTAA ASUKKAILLEEN 
JA VIERAILLEEN 

RAUHALLISTA JOULUA 
SEKÄ

MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTA VUOTTA 1992

Rauhallista Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta

ff KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
VIRRAT, puh. 53333

YHDYSPANKKI
VIRRAT, puh. 55154

TAP& VIRRAT
VIRRAT puh. 55 755

VIRTAIN
OSUUSPANKKI
VIRRAT, puh. 55866

*
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Toivotamme Hyvää Joulua Kotalasta.
Toimivasta ja kehittyvästä kylästä!

Kangasahon kauppa
Pentti Kangasaho Ky p. 59 141

K-kyläkauppa
Timo Kangasaho p. 59 132

Autokorjaamo Velj. Mäkinen
p. 59 119, autop. 949-337 107

Vironkosken kahvimaja
Pirkko Mäkinen p. 59 260

Uurasen kylätoimikunta
pj. Hannu Julku, p. 59 154

Kotalan Nuorisoseura r.y.
pj. Timo Kangasaho p. 59 132

Kotalan Työväenyhdistys r.y.
Pj. Kalervo Kangasaho p. 54 121

Kotalan Pienviljelijäyhdistys
pj. Jorma Korhonen p. 59 151

HOTELLI
Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

TARJANNE
34800 VIRRAT/ PUHELIN 934-55454

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

MONIPUOLISTA
RAKENNUSPALVELUA
Pientalorakentaminen, Viherrakentaminen, 

Vesistörakentaminen

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

KIINTEISTÖPALVELU KY

34800 VIRRAT 
Puh. ja fax 934-54 414 
Auto 949-623 819 ja 

949-623 817
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MARKET |j=J
™ VIRTAINTIE. PUH. 54 141. 54 142, 54 143

INKA OY
34980 KILLINKOSKI, FINLAND 

TEL. 934-50101, TELEFAX 934-50110

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta
HYVÄÄ JOULUA 

JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Rahakukkaron 
ja säästöpossun
TOSI YSTÄVÄ.

A MARKET
PIPPURI
VIRTAIN LIIKEKESKUS 
Puh.55146

KODINKONEIDEN
ERIKOISLIIKE

VIRROILLA

MUSTA PÖRSSI
PARHAAT MERKIT* SOPIVAT HINNAT

V. Iivonen & I. Kymäläinen Keskustie 5, VIRRAT, puh. 559 14
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Hyvää Joulua ja 
Uutta Vuotta

SJ Pohjola-yhtiöt
Virtaintie 33 
34800 VIRRAT 
Puh. 934-556 33

«n^Rakennusliike
JUNNIKKALA KY

Virtaintie 42
34800 Virrat »Puh. 934-557 44 

Telefax 934-557 43

VIRTAIN APTEEKKI
VIRRAT

puh. 55764, 55036

KILLINKOSKEN
SIVUAPTEEKKI

puh. 50035

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA 

JA
RAKENTAVAA UUTTA VUOTTA

Rakennussuunnittelutoimisto
MÄKINEN

34801 Virrat 
PL 23 puh.54344

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

& Yrittäjäin Fennia
Pääskyntie 6 34800 VIRRAT 
Puh. 54 921

Rauhaisaa Joulua
HAKOLAN PUUTARHALiedenpohja 934-58 183

PUUTARHALTAMME:
* hyasintit, jouiutähdet
* amaryllikset
* asetelmat, myös tilauksesta

AVOINNA AAMUSTA ILTAAN

VIRTOLAISILLE HYVÄÄ JOULUA 
JA

TURVALLISTA UUTTA VUOTTA
Sydämelliset kiitokset kaikille asiakkailleni 
kuluneesta vuodesta.

VIRTAIN KONTTORI
SAMPO

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.
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^auhMiäta jouhia Valoisaa
Lämmintä
Joulua

Virtain, Ähtärin, Alavuden, Töysän, Soinin ja Lehtimäen puolueeton paikallislehti. KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY 
RILLIN VOIMA OY

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

TOIVOTAMME 
HYVÄÄ JOULUA

Ravintola Toisvesi
Puh. 551 02

Torigrilli
Puh. 552 93

VAATETUSLIIKE

Virtaintie 34, 34800 Virrat 
Puh. 934-55388

Ms&Mr • • •

ammimemi
Hyvää Joulua ja 
turvallista 
autoiluvuotta -92

PIIRIMYYJÄ

f VV-AUTO PYI fltt» 'MW jMnM

M
AI

Virtain Automyynti Oy
PIRKANTIE 7 puh 834 58583

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

VIRAKO
Kiertotie 3, Virrat, puh. 934-54644

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

HIEKKAPUHALLAMME 
JA MAALAAMME

- Maansiirtokoneet - Säiliöt
- Traktoritja - Rautarakenteet yms.

maatalouskoneet - Henkilö-ja
- Kuorma-autot pakettiautot
' VANTEET (Puhallus ja pohjamaalaus)

Henkilö-ja pakettiauton 

Kuorma-auton

35,” /kpi 

85, - /kpi 

1 50, “/kpl- Traktorin takavanteet
^Renkaita ei tarvitse irroittaa vanteelta)

VIRTAIN
KONEMAALAUS KY

Kiertotie 7, 34800 VIRRAT Puh (934) 53 552

A

1
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VALMET-HUOLTO
SYRJÄNEN

Kiertotie, 34800 VIRRAT 

934-54 892, auto 949-422 29

HUOLTOHyvää Joulua

IRTAIN 
AUTOKORJAAMO KYV

Pirkantie 16, 34800 Virrat, puh. 934-54544

Hyvää Joulua asiakkaillemme

maatalous
MÄKINEN OY

Sampola 34800 VIRRAT 
®934-55597, 54145

HYV/U JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO 
A. KAIPIO KY

Pirkantie 16 • 34800 Virrat • Puh, 934-55362

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

Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille!

virtain "■ 
VESIlÄMP©

Aho & Härkönen
PL 69, 34801 Virrat, Kiertotie 3
Puh. 934-54869 tai 56248

VIRTAIN
KUMIKORJAAMO KT

VALMISTAMME KAIKKIA ALAN TUOTTEITA

©934-55207 (Viiluin Jjdpomo
Virrat, puh. 552 90, 555 30 

Myymälä

Kysy kauppiaaltasi tuotteitamme.

Virtain Hitsauspalvelu ky
Puutavarakuivaamot ja ovet

Kiertotie 14 
34800 VIRRAT

Puh. 934-554 88 
Autopuh. 949-632 668 
Telefax +358(9)34-531 27

Makoisaa Joulua

MAIKEISTUOTTEIDEN ERIKOISLIIKE
PALMROTH CENTER, Pirkantie 26, Virrat, puh. 53304

Iloista Joulua
PALMROTH CENTER

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 
MA—PE 10— 18, LA 10— 16, SU 12— 16

Hämeen 
^Kuljetus Oy

VIRRAT, puh. 934-532 95

Raiskinmäen puu Ky
— Höylättyä puutavaraa 
VIRRAT SEINÄJÄRVI 

Puh. 965-4715

Lomarenkaan vuoden 1989 
ykköspaikka

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

Virtain M uovityö Ky
muotteja — muovituotteita — koneis

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

TAXI KOTALA 
Tauno Mäkinen

934-59 260, 949-336 984
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• paneelit • ulkoverhouslaudat
• rakennuslistat • lattialaudat ym.

HÖYLÄÄMÖ U. VUORELA
Puh. 934-756 254, autop. 949-337 634

Vaskivesi

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
Puh. 58 836

Toivottaa asiakkailleen
ar Rauhallista Joulua JR
r A Onnellista Uutta Vuotta r A

Vaskiveden
(\ lii /7 Nuorisoseura
\ VN s- kyläläisten ja

nuorten hyväksi

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

MAATILAMATKAILU SAVILAHTI
VASKIVESI Puh. 58 822

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

MATKAILUMAATPA HAAPAMÄKI
34710 VASKIVESI, Puh. 934-58 845

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

KARJATALOUSKONEHUOLTO 
HEIKKI SYVÄLÄ

VASKIVESI Puh. 934-58 818

METSÄKONEHUOLTO Sahausliike
M. ALA-SULKAVA Ky

LIEDENPOHJA, Puh. 58 139
Savinen & kumpp.

Liedenpohja puh. 561143

Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta asiakkaillemme

RAUHALLISTA JA HYVÄÄ JOULUA

[^-KYLÄKAUPPA Baari
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja puh.561115

TEUVON-TUPA
Liedenpohja, Puh. 58 130

<Saom£,ni,£,[än

OLAVI MANNILA • LIEDENPOHJA
VIRRAT • Puh. 934-58 237

-JlamLnoLnti. Oy

Jäähdyspohja, 34800 VIRRAT, puh. 58777

Hyvää Joulua ja
SEKATAVARAKAUPPA

ERKKI JOUTSENJÄRVI
Kurjenkylä puh. 59754

Aina edullisia tarjouksia

Onnellista Uutta Vuotta 
nykyisille ja uusille asiakkaille

T:mi KORJUS
Puh. 54 309

Kirstin Galleria SEKATAVARAKAUPPA

Härkönen, 934-56 508
Tervetuloa käymään

SIMO YLÄ-SOINI
puh. 50013
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Rakentamisen kokonaissuunnittelua

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

Hyvää Joulua asiakkaillemme 
toivottaa jouluasuinen

JB-ASUSTE
Virtaintie 43

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

m METSÄLIITTO
Puh. 556 26,556 21

Puukauppa asioissa ota yhteyttä 
Metsäliiton miehiin

^Renlund
Virrat p.54630

Virrat Rantatie 7 
Puh. 55390

Sidontatyöt, hyvät kukat
Järven Kukka

ILOISTA JOULUA
Kampaamo MarianneVirrat puh. 55850

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

Rauhallista Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 
toivottaa

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

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

T\T/>f £ LASTEN ASUSTE

NUORTEN APILA®
ASUSTE VIRTAINTIE 25 VIRRAT 

Puh. 540 44

Turvallista Joulua!

^PIRKKA-HÄMEEN 
'V'LÄHIVAKUUTUS

34801 VIRRAT, PL 58, puh. 934-53500

SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄ

Virtain-
HUOLTOPALVELU KY RTV

MDIOjJVVirtaintie 29 «rmnjOTrr LEIVONTIE 1. PL 30, 34801 VIRRAT >;111,[>,,F
PUH, (934) 55829, TELEFAX (934) 55829

R.T.V KUUINKUNE- JA KYLMÄLAITEHUULTU

Kiittäen kuluneesta vuodesta ja 
Hyvää Joulua toivottaen
VIRT>

Virtaintie 35, puh. 55171

Jukka
SPVHTI A-VIRRAT *Sport

VAPAA-AJAN TUOTTEITA
Abloy ja autonavaimia

PL 79
34800 VIRRAT 934-53 1OO

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

I r V I HMriYH »TOIMISTO
J. KORHONEN KY puh. 934-55779 
Virtaintie 34 - 34800 VIRRAT

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
EDULLISET LAATUVARAOSAT
VIRTAIN &

ör VARAOSA
Viitamäki & Murtolahti puh. 934-552 64, 547 77^ 

Keskustie 5 VIRRATI
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tKOr^T)^
^Piirrän hukka- ja 
hautauspalvelu hy"
Meijerille 11. 34800 VIRRAT, puh. (934) 55917

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta
VIRTAIN LIIKENNEKOULU Oy

expert
EUROOPAN PARHAAT KAUPAT.

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

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta
VIRTAIN VILLA KY ja 

LANKAMYYMÄLÄ
Puh. 934-55 164, 54 164

FOTO-RIITTA
Virtaintie 35 • Virrat • puh. 54249

KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co
Myllytie 6 34800 VIRRAT puh. 934-55978

KONEKORJAAMO Myllykuja, 34800 Virrat 
Puh. 934-53053

JORMA HEINONEN lv» ek

Jumalan siunaamaa Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta toivottaa

VIRTAIN HELLUNTAISEURAKUNTA Meijeritie 9, puh. 55 219
u-Qjievä

ALUSVAATELIIKE 
Keskustie 6 Puh. 934-5331 /
34800 Pirrat

Hauskaa Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

I HUOLTO
R.ÄNTILÄ $*55550

/»H \ /" Y'
Ri w BEE3B3F

Sairaalatie 4, 34800 VIRRAT

Q!P
kotiteollisuus suomi

crit>

RAUHALLISTA JOULUA

Virtain käsityökeskus
Rantatie 3 puh. 934-55817

Toivotamme asiakkaillemme 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

KOTIOMPELIMO 
Riitta Salmenautio 

OSTO- ja MYYNTISHOP 
Seppo Salmenautio

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme Kuvauksellista Joulua

V I RTA I N

VALOKUVAUSLIIKE
VARPUSTIE 4, PUH. 934 - 55106

METSÄÄN, PUUTARHAAN, VESILLE JA VAPAA-AIKAAN Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
•MAAKUNNAN PARHAITEN VARUSTETTU ERIKOISLIIKE

Virtain Moottorisaha Ky
SALININTIE 2, 34800 VIRRAT, PUH. 934-55461, TELEFAX 934-53280

Hierontapalvelu J. Palanne
Puh. 55093 työ

Torisevantie 2 A 8, Puh. 55093 työ, 57254 koti
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Yrittäjäntie 6, 34800 VIRRAT, Puh. 55888, 53337

Hyvää Joulua

VIRTAIN PUUNJALOSTUS
Velj. Virtanen

Puh.55323

Rakentajan erikoisliike

IIEurovirrat Kv
Ahjolantie 1, 34800 Virrat, puh. 934-53355

34800 VIRRAT Puh.934-55881 Z

Pt Raiskintie 5, 34800 VIRRAT
iti Puh. 934-532 23, 552 51

l 1^* Telefax 934-544 37

Rak.tsto Pentti Roiski & Co

<1^VIRTAIN
VH VARTIOAPU KY

Puh. 934-55751,

Tsmi PIR TA
Killinkoski (934) 50066

K-KAUPPA NEUVOO JA PALVELEE

Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta asiakkaillemme

HALPA-AITTA
Killinkoski

Puh. 50132

V\\\///V virtain SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN hyväksymä

gHä valomainos ky
34800 VIRRAT © 934-55693

UUDET VALOMAINOKSET*NEONHUOLTOA«ASENNUKSIA 
•SIIRTOJA»UUSITUILLE OSILLE 1,5 VUODEN TAKUU

PERUSKORJATUILLE MAINOKSILLE 2 VUODEN TAKUU

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta
Parturi Terttu Rantanen

PUH. 54830

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen ( h | Jouluterveisin

HATAN
W PUUTARHAPALVELU

HÄTÄ Kanava, puh. 53063

(

(

ILOISTA JOULUA
hYh) ja

S. --H X TARMOKASTAH 11 TULE VAA
VUOTTA!

Virtain 4H-yhdistys

W «PUKqULfi
VIRRAT, 34870 Visuvesi, S 934 • 756 233

TÄYDELLISTÄ RAKENNUSPALVELUA 
SUUNNITELMISTA — AVAIMET KÄTEEN.

RAKENNUSLIIKE
JARMO KOIVISTO Ky

Kurjenkylä, puh. 949-237 340, 934-59 528

Pub. 934-765 432 Visuvesi

KEHITTYVÄ KYLÄKAUPPA
MYÖS RAKENNUSTARVIKKEITA

KURJENMÄEN KAUPPA OY
Kurjenkylä, puh. 934-59 502
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* *
Rauhallista Joulua ja 

Turvallista Uutta Vuotta

euro-honka
* f * HIRSITALOT

34930 Liedenpohja - Virrat, puh. 934-58212, fax. 934-58287

KESKELLÄ LOMASUOMEA
VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA
momflLC

H Vainionpää-yhtiöt
^Ä^PUHELIN (934) 56 560 

VIRTAIN PERINNEKYLÄ

VIRTAIN SEURA 
toivottaa kaikille 

Rauhallista Joulua 
Onnellista Uutta Vuotta

2^ Rauhallista Joulua ja .
Onnea Uudelle Vuodelle

toivottaa rx

OKSANEN puh. 54304
PEKKANEN puh. 765131 
AUTOPUH. 949/630299
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HANNU HÄME

JOULUAATTO

Huuhkavuoren huipulla juuri, jonne on jyrkin ja liukkain mäki, asui tonttujen valtias suuri, herttainen ukki, senhän jo näki. Ahkerin käsin hän lahjat kääri, nokkelin liikkein apuna hääri Tonttulan nuori ja vilkas väki.Vaikeni sitten vuotettu aatto, hohtava hanki maaemon peitti. Hämärän tullen tontut ja taatto painavat pussit selkäänsä heitti. Matkasi halki tiettömän salon paisteessa pienten tähtien valon tonttuihmisten kirjava saatto.Millaista kyytiä lahjat saikaan! yhden voima ei antaisi sitä. Yhteishengessä on toki taikaa senhän jo tuntee länsi ja itä. Yhteisvoimasta kuullut sä lienet, koskapa tiesi tontutkin pienet, hoin jo, näetkös, seuraa Aikaa.— Huhheliheijaa, vekarat luikkaa, tuolla on eessä mökit ja talot. Ihanan kirkkaasti yöhön tuikkaa hiljaisten kylien jouluvalot.Tontut jo hiipien kiertää nurkkaa, ikkunan takana salaa kurkkaa, siellä on sisällä juhlat jalot.

Pian saa pirttikin tontut ja ukin, äitinsä helmaan lapsoset puikki. Hopearihma kuin seitit lukin kietoi kuusta ja kynttilät tuikki. Toivoen taloon joulua hyvää, kopeloi ukki pussia syvää, sieltäpä saa taas lahjansa kukin.Hyvästä tulleen kiitoksen myötä tontut sulkivat kiireellä uksen; täytyihän ehtiä ennen yötä ovelle jokaisen asumuksen.Niin meni ilta iloa suoden, kullekin mieluisat kääröt tuoden, täyttäen toivon ja odotuksen.Olalla tyhjät säkkinsä kantain hyssytti tontut taas kotitiellä. Kaukana rajalla taivaan rantain Huuhkajatunturi seisoi siellä. Kohtapa eessä on kotivuori, kotona kultainen tonttumuori juhlapuuroa ei toki kiellä.— Hauskaa joulua! tontut huusi äitimuorille, antaen suuta.Olihan heilläkin joulukuusi, kulunut luuta, mutta ei muuta. Piirissä pyörien tontut huhki sinisten tossujen pohjat puhki, kunnes jo vaaleni päivä uusi.
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