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JARI ALA-LAHTI

”HÄN ON
KRISTUS,
HERRA”

Joulun sanoma murtaa tiensä si- 
simpäämme. Pimeimmän vuodena
jan sydämeen pääsee hoitava valo. 
Ihmiselämän toivottomuuteen syn
tyy toivon kipinä. Ihmissielu alkaa 
elää todeksi evankeliumin arvoja, 
rauhaa, yhteyttä, rakkautta.

Joulun sanomassa on voimaa. Ih
minen on heikko. Ihmisen tekee 
vahvaksi vaikeuksien keskellä usko 
ylösnousemukseen, kristustapahtu- 
maan. Uskonelämän ydintapahtu- 
maan, jonka perusta on luotu jou
lun tapahtumassa.

Joulun sanoma, joulu, on rukous 
itsessään. Koko olemuksemme ru
koilee, toivoo. Ihmissydän hiljentyy 
ja kuuntelee. Jumala itse katsoo 
maailmaan ja ihmiseen.

Joulu tulee aina uudelleen. Aina 
erilaisena. Me muutumme. Emme 
seuraa kirkkovuoden kulkua, ad- 
venttiaikaa ja joulua, ulkopuolisina 
tarkkailijoina. Me elämme joulun. 
Me olemme osa joulua. Sukupol
vien yli viemme joulun perinteitä. 
Me aikuiset tuomme lapsillemme 
jotain vuosien takaa omasta lapsuu
destamme. Niitä turvallisiksi koke
miamme asioita, joita tahdomme 
lastemmekin tuntevan ja vievän 
eteenpäin seuraavalle sukupolvelle, 
omille lapsilleen. Toistuvana juhla
na ja perustaltaan muuttumattoma
na joulu luo sielun perusturvalli
suutta, jota ihminen, lapsi meidän 
sisällämme, etsii.

Me tunnemme kosketuksen koko 
olemuksessamme. Sydämessämme, 
kielessämme, mielessämme. Tun
nemme läheisyyden lämmön, rou
dan ja pakkasen kylmyyden, näem
me tähtien kaukaisen valon ja kuu
sen ja ikkunoiden kynttilöiden lie
kin lepatuksen.

Sinne minne ihminen kulkee, 
hän vie joulun mukanaan. Joulun 
evankeliumilla ei ole kynnyksiä. 
Joulun sanoma kulkee vankilan 
muurien sisälle. Aavalle merelle lai
van kannella. Toisille mantereille. 
Avaruuteenkin.

Joulun Herra on Kristus. Jumalan 
pelastava teko Kristuksessa ei häviä 
historiaan. Jumalan armotekoon us
komisen ei tarvitse tuottaa munkki- 
lupauksia ja maailmasta vetäytymis
tä, vaan usko antaa voiman ja lataa 
arkipäivän elämiseen veljen, sisaren 
— lähimmäisen rinnalla.
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JOULUN ODOTUSTA

Joulu, joulu kohta saa.
Ovella se kolkuttaa.
Kuusi sisään kannettiin, 
sille hapsut annettiin.
Enkelit ja tontut saa 
koristaa nyt ikkunaa. 
Jouluruokaa laitetaan, 
säveliä soitellaan.
Voi, pukki nyt jo sisään tuul 
Taas pikkuveli piiloutuu. 
Lapset sekä vanhukset 
lahjat saavat pienoiset.
Pukkia näin kiitetään 
ja rauhan juhlaa vietetään. 

TUOMAS NUMMINEN 11 v.

JOULURUNO

Pakkanen paukkuu nurkissa.
Tontut jo kurkkii ikkunoissa.
Äiti piparit ja herkut pöytään laittaa. 
Yritän niitä vähän maistaa, mutta HUI. 
Kuumuutta ne hohkaa.
Sen taisin minä kokonaan unohtaa. 

NIINA MEHTOLA liv.

JOULU

Kynttilät, lämmin olo, oma pesäkolo. 
Ikkunalla hyasintit, kädessä pieni lahja. 
Uusi puhdas pörrömatto.
On puhtaaksi hangattu hyllyt ja katto. 
Mummin kainalossa on hyvä olla.
Hiiri nurkassa istuu ja syö piparia. 
Kunpa äiti ei huomaisi.
Kinkku on valmis, äiti huutaa.
Isä tulee sisälle ja kysyy: Onko ruokaa? 
Aikaa hyvän mielen on joulu.
Ala ei pitkään aikaan vielä koulu. 
Joulutähti ja kynttilän valo.
On onnellinen tämä talo.

MARJUKKA LAITINEN liv.

JOULUNAJAN TAPAHTUMIA VIRTAIN SEURAKUNNASSA:

Ke 9-12. klo 12

Pe 11.12. klo 18

Su 13.12. klo 10

klo 19

To 17.12. klo 13

Pe 18.12. klo 19 
Ti 22.12. klo 17

Vanhusten joulujuhla Virtain kir
kossa ja tarjoilu srk-talossa.
Lasten kauneimmat joululaulut 
Virtain kirkossa .
Perhekirkko ja varhaisnuorten ja 
pyhäkoululaisten joulujuhla 
Virtain kirkossa ja srk-talossa. 
Kauneimmat joululaulut Virtain 
kirkossa.
Sotaveteraanien ja -invalidien 
joulujuhla srk-talossa.
Nuorten joulujuhla srk-talossa. 
Yksinäisten joulujuhla srk-talossa.

Jouluaattona 24.12. aattohartaudet
klo 15-30 Killinkosken kirkossa
klo 16.00 Uuden hautausmaan kappelissa
klo 17 00 Virtain kirkossa
klo 17.00 Liedenpohjan kirkossa

Jouluaamuna 23 12. joulukirkot 
klo 7.00 Virtain kirkossa 
klo 9.00 Killinkosken kirkossa 
klo 9-00 Liedenpohjan kirkossa

Tapaninpäivänä 26.12. jumalanpalvelukset
klo 10.00 Virtain kirkossa
klo 13 00 Kurjenkylän rukoushuoneella

Virtain seurakunta kiittää kuluneesta vuodesta kaikkia seurakuntalaisia ja 
muita yhteistyökumppaneita sekä toivottaa kaikille virtolaisille 

rauhaisaa joulunaikaa ja Jumalan siunaamaa uutta vuotta!
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HANNELE LYYTIKÄINEN-KÄPPI

Valo on meiltä piilotettu
kuinka varuillaan onkaan siivetön avaruudessa 
nimettömänä putoamista pelkää

ja silti lentämään on päästävä

On otettava kirja käteen
porauduttava toisenlaiseen todellisuuteen
jätettävä oma ahtautensa 

pian
nähtävä kuinka kipu pelastaa 

kuoleva ihmisyksilö lausuu kuolemattoman ajatuksen 
elämästä
on katsottava variksen silmiin kuin omaan kohtaloonsa 
liian lähelle
miten se räpistelee verkossa
tietäen tai tietämättään lopustaan,
tiedon siirto, vaativa operaatio näillä menetelmillä 

tällä tekniikalla
kynä tai keihäs kädessä 

aina oman itsensä vaatimusten vankina

M.eri on musta kuin suru
ja on jo liian myöhäistä
eksyneen mennä kotiin

auringon jättää hyvästit siniselle maalle
kai minä jään tähän
ikävöimään hukattua päivää
kiveksi muutun
sileäksi kuin muna

äänettömäksi kuin ajatus

Paikkoihin kiintyy vasta myöhemmällä iällä 
löytää palan itseään

rantalepästä, punkista siinä 
humalan käpertyvästä kärkästä seinällä 
kuin tutusta tuntemuksesta sisällään 
elämä lipuu kylmästi tuijottaen ohi 
nuorempana riittää
kun uskoo löytävänsä vielä enemmän 

vielä parempaa
ja luulee voivansa palata milloin haluaa

Uni valvottaa meitä
koko elämämme 

eikä sitä edes tiedä
vasta herätessään äänettömään kutsuun 
kuin jonkun säikäyttämänä

näkee
niinkuin koskettaisi vahingossa 
öistä veden pintaa 
mustaa kultaista vanaa 
ja huomaisi: olen vesi 
olen ilma

olen olemisen hermo
joka vain värähtää kerran ennen kuolemaa
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EERO KESKI-LUSA

KOTISEUTU VIRRAT
Viimeiset vuodet ovat olleet kunnis
sa suurten muutosten aikaa. Olem
me joutuneet hyvin konkreettisesti 
näkemään minkälaisen myllerryk
sen markkinavoimat ovat saaneet ai
kaan, ei yksistään kuntakentällä, 
vaan myös yksityiset ihmiset ja elin
keinoelämä ovat joutuneet koke
maan sen karvaasti.

Sopeutuminen markkinatalou
den ankariin lakeihin on hävittänyt 
mm. Virroilla satoja työpaikkoja te
ollisuudesta, palveluelinkeinoista 
sekä maa- ja metsätaloudesta.

Rahan hinta on pysytellyt koh
tuuttoman korkealla estäen nor
maalin elämänmenon kiertokulun, 
investoinnit sekä rakennustoimin
nan lähes kokonaan. Aika on taval
laan pysähtynyt odottavalle kannal
le. Tulevaisuutta ei pystytä ennusta
maan eikä konkretisoimaan.

Tästä kaikesta huolimatta emme 
voi vaipua apatiaan. Virtolaisten on 
edelleen uskottava omiin mahdolli
suuksiinsa rakentaa kotikaupunki
amme pelkäämättä tuntemattomia 
mörköjä ja luotettava vuosikymme
niä rakennetun pohjan kestävyyteen 
tulevaisuudessakin.

Virtain kunnalliset ja yksityisten 
tuottamat peruspalvelut ovat hyvät. 
Tiestöllisesti kaupunki on hyvin 
saavutettavissa päätieverkon viimei
sen osan, Ähtärin maantien valmis
tuttua. Samoin kaupungin sisäinen 
tieverkko on kohtuullisessa kunnos
sa. Puhelin- ja televerkko on valta
kunnan keskitasoa parempi. Asu
misviihtyvyys on kasvanut niin kes
kustaajamassa kuin haja-asutusalu- 
eillakin, joita viime vuosina on saa
tettu voimakkaalla kaupungin tuel
la järjestetyn vesihuollon piiriin.

Ympäristön hoito ja suojelu on 
niinikään nostamassa koko kaupun
gin alueen asumisviihtyvyyttä. Sii
hen tulee kiinnittää Virtain tapai
sessa, vesistörikkaassa kunnassa eri
tyistä huomiota.

Virtain peruselinkeinoista maa-ja 
metsätalous tulee supistumisesta 
huolimatta olemaan tulevaisuudes
sakin kaupungin elinkeinoelämän 
ja pääomatuotannon selkäranka.

Sen säilyttämistä on edistettävä ja 
vahvistettava erilaisin tukielinkei- 
noin jatkossakin.

Teollisuus on monipuolista ja 
työvaltaista. Sen hyvinvointia ja li
säämistä kaupungin on pidettävä 
yhtenä tärkeimmistä painopistealu
eistaan työpaikkapoistuman hillit
semiseksi. Kaunis, moni-ilmeinen 
ja vesistörikas maisemamateriaali on 
Virtain matkailuvaltti ja erityisesti 
sen maatiloilla on potentiaalisia 
mahdollisuuksia kohtuullisin kus
tannuksin kasvattaa maatilamatkai
lusta virtolainen tavaramerkki, mitä 
se osin jo onkin. Mökkilomailulla, 
veneily- ja kalastusmatkailulla on 
edellytykset saattaa Virrat tunne
tuksi nykyistä paremmin yhdenty
vän Euroopan luontomatkailua har
rastavien keskuuteen, mistä koke
muksia on jo olemassa.

Monipuoliset palveluyritykset ja 
kauppapalvelut ovat kehittyneet ja 
kasvaneet palvelemaan laajempaa
kin väestöpohjaa. Kaupungin 
markkinointia olisikin pystyttävä te
hostamaan yhteistyössä palvelujen 
tuottajien kanssa entistä voimak
kaammin .

Tampereen yliopiston tutkimusa
seman hyödyntäminen alueellisena 
koulutuskeskuksena on Virtain ima
goa korostava tekijä, joten sen ja 
kaupungin välinen laajempi yhteis
työ kasvattaisi Virtain vetovoimaa 
aluekeskuksena.

Edellä olen ylimalkaisesti piirtä
nyt kuvaa tämän päivän Virtaista, 
joka ei kuitenkaan ole vielä lähes
kään valmis kasvualusta väestölleen. 
Sen olemassaolon turvaamiseksi tar
vitaan paljon työtä ja uutta impuls
sia, johon kuntalaisilla oli uuden 
valtuuston valinnassa mahdollisuus 
vaikuttaa, ja virtolaiset vaikuttivat- 
kin uudistamalla valtuustoaan lähes 
puolella valtuutetuista.

Etsiminen ja toivo ovat meissä 
ominaisuuksia, jotka ovat yleisen 
toimeliaisuuden, kehityksen ja kas
vun peruselementtejä. Näiden viet
tien avulla kehitetään myös kun
tayhteisöä. Yritetään löytää entistä 
tehokkaampia tapoja ja keinoja ole

vaisen säilyttämiseksi ja rakennusai
neksia paremman huomisen luomi
seksi.

Toivon, että uusi valtuusto löytää 
hyvän yhteistyön vallitessa parem
mat kehityksen avaimet. Uuden 
valtuuston myötä joka tapauksessa 
siirrytään uuteen kunnalliskulttuu- 
riin. Valtio höllentää valvovaa otet
taan kunnista antamalla niille uu
den valtionosuusjärjestelmän kautta 
taloudellisen budjettivallan ja vas
tuun tuottaa lainsäätämät peruspal
velut kuntalaisille tehokkaimmalla 
tavalla. Se, mikä luotettavuusasema 
valtiovallalla on valtionosuuksien 
jakoperusteita määriteltäessä pelot
taa, mutta askel parempaan kun- 
nalliskulttuuriin on otettu.

Siirtyessäni kaupunginjohtajan 
virasta sivustaseuraajan osaan, ha
luan tässä yhteydessä kiittää vielä 
kaikkia virtolaisia, yksityisiä, yrityk
siä ja yhteisöjä luottamuksesta ja 
hyvästä yhteistyöstä sekä toivottaa 
Teille omasta ja perheeni puolesta

RAUHALLISTA JOULUA SEKÄ 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA.

Kaupunginjohtaja Eero Keski-Lusan 
viimeinen työpäivä Virroilla oli täyttä 
menoa aamusta iltaan. Kamera kaulassa 
kintereillä seurasi mm. Jyrki Käppi. 
Kooste päivän tapahtumista seuraavalla 
aukeamalla:
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Korppukahvi maistui 
vielä suussa kun työt 
kutsuivat.
— Herra kaupungin
johtaja palokunta vai 
miina tarkastukseen!

Anteeksi, tämä oli 
erehdys, eläkkeelle ei 
päästetä ilman lääkärin 
todistusta! Lohdutuk
seksi pehmolelu ja sit
ten tarkastukseen.

Lähtötarkastus on lä
päisty ja päästy päivä
kotiin Koivurinteen las. 
ten vieraaksi.

9 ■JTT',
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Virastoaika on loppu
nut ja iltajuhla voi al
kaa. Perinnekylään vie
tiin vanhalla 
Fordilla. . .

"Viimeinen valssi" 
kaupunginjohtajana. 
Eero Keski-Lusa vei 
tanssin pyörteisiin vai
monsa Leilan.

Kohti tulevaisuutta 
mennään! Erä tikkiä 
sujuu luontevasti "Tat
janan” soittaessa bala
laikkaa taustalla. Tule
vaisuus tuo Virroille 
pakolaisiakin. . . Keitu- 
rinpuiston vanhainkoti 
oli tämänkertainen py
sähdyspaikka .



JYRKI KAPPI

Tuntematon esihistoriamme

Rautakauden tappikirveitä. Valokuva Museovirasto, Jorma Leppäaho 1956.

Virtain varhaisin historia on vielä 
hämärän peitossa. Tiedot esihistori
astamme perustuvat lähinnä irto- 
löytöihin, arkeologisia kaivauksia 
on Virroilla tehty vain kaksi, Jääh- 
dyspohjassa ja Härköskylässä. Ihmi
sen jälkiä on Virroilta löydetty kivi
kaudesta uuden ajan alkuun. En
simmäiset asukkaat tulivat paikka
kunnalle melko nopeasti jääkauden 
jälkeen noin 9000-7000 vuotta sit
ten. Virrat on kivikaudella ollut lä
hellä meren rantaa ja antanut otolli
sen elinympäristön sen ajan ihmisil
le. Merkit ihmisistä vähenevät tul
taessa pronssikaudelle 4000 vuotta 
sitten, ja alueemme on siitä lähtien 
ollut eränkävijöiden ja lappalaisten 
satunnaisesti asuttama, kunnes 
1500-luvulla alkaa erämaiden kiin
teä asuttaminen.

Virtain ensimmäiset asukkaat 
Liedenpohjassa

Jääkauden päätyttyä sulamisvedet ja 
mannerjää olivat painaneet maam
me veden alle. Veden pinta oli 
kymmenentuhatta vuotta sitten 
Vaasan tienoilla n. 100 metriä kor
keammalla kuin nyt. Itämeren al
kuaikoina Näsijärven vesistö laski 
Liedenpohjan ja Alavuden kautta 
Pohjanlahteen. Maan kohoaminen 
oli voimakkainta siellä missä se oli 
eniten vajonnut mannerjään pai
nosta eli Pohjanlahdella. Maan ko
hotessa vesireitti Pohjanlahteen 
tukkeutui, ja Näsijärven vesistö löy
si uuden purkautumisreitin Pyyni- 
kinharjusta Tammerkosken kohdal
ta Kokemäenjokeen pronssikauden 
alkupuolella.

Virroilta on paikannettu toista
kymmentä kivikautista asuinpaik
kaa. Suurin osa niistä sijaitsee Lie
denpohjassa Tulijoen ja Ala- 
Liedenpohjan välisellä alueella.

Irtolöytöjen perusteella ne on 
ajoitettu esikeraamiselle kivikaudel
le, ajalle jolloin ei vielä osattu val
mistaa saviastioita. Esikeraaminen 
ns. Suomusjärven kulttuuri vaikutti 
Suomessa n. 7300-4500 eKr. Suo
musjärven kulttuurin ihmiset olivat 
metsästäjiä, joiden tärkein saalise
läin on ollut hirvi. Hirvi alkoi kui
tenkin 6000 vuotta sitten vähetä 
metsistämme ja tärkeimmäksi riis
taeläimeksi tuli hylje. Suomusjär
ven kulttuurin asuinpaikat olivat 
poikkeuksetta silloisen merenran-
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nan tuntumassa, nykykartassa 100 
metrin korkeuskäyrän paikkeilla.

Kivikauden ilmasto oli huomat
tavasti lämpimämpi kuin nykyään. 
Vuodenajat olivat kesä, syksy ja ke
vät vastaten nykyistä Keski-Euroo- 
pan ilmastoa. Tuolta lämpimältä 
ajanjaksolta on Virroilla jäänteenä 
metsälehmus ja maalöytöinä voi 
usein tavata pähkinäpensaan hedel
miä. Esimerkiksi Kurun tietä teh
täessä löytyi maansiirtotöiden yh
teydessä useita satoja pähkinöitä n. 
4 metrin syvyydestä suolta.

Liedenpohjan asuinpaikkojen si
jainti viittaa siihen, että kyseiset ki
vikautiset asuinpaikat liittyvät ai
kaan, jolloin Virroilta oli suora yh
teys Pohjanlahteen. Sitä ei kuiten
kaan tiedetä, onko Liedenpohja ol
lut merenlahti vai laskujoen alku.

Suomusjärven kulttuurin ihmis
ten työkalut olivat kivestä karkeasti 
tehtyjä esineitä. Kiven lisäksi työ
kalujen raaka-aineina on ollut puu 
ja luu, näistä ei ole kuitenkaan jää
nyt jäljelle mitään. Vain kiviesineet 
kertovat tuon ajan ihmisistä. Lie
denpohjasta voi useimmiten löytää 
irtolöytöinä kvartsin kappaleita, joi
ta on syntynyt kivityökaluja tehtäes
sä.

Myöhemmän kivikauden, kam- 
pakeraamisen kulttuurin (4200- 
2000 eKr) löytöjä on tehty Virroilta 
kaksi. Toinen on Siekkisjärven ran
nalta löydetty kivitaltta, joka muo
tonsa perusteella viittaa kampake- 
raamiseen kulttuuriin ja toinen on 
Jäähdyspohjasta löydetty kampake- 
raaminen saviastia, joka on näytteil
lä Kansallismuseossa.

Kivikaudesta pronssikauteen

Kivikauden loppuvaiheessa Suo
messa vallitsi ns. vasarakirveskult- 
tuuri ja Kiukaisten kulttuuri. Nä
mä kulttuurit saivat selviä vaikuttei
ta Balttiasta ja kulttuurien esineis
tössä on havaittavissa jo eurooppa
laisen pronssikauden vaikutus.

Vasarakirveskulttuuri sai nimensä 
veneen muotoisista vasarakirveistä, 
joita Virroiltakin on löydetty yksi. 
Kiukaisten kulttuuri (2000-1200 
eKr) oli siirtymävaihe pronssikau
teen. Kivi oli vielä tärkein raaka- 
aine, mutta rinnalla esiintyi pieniä 
pronssiesineitä.

Pronssikauden muistoina meidän 
ajallemme ovat röykkiöhaudat ja la-

pinrauniot. Nämä haudat ovat joko 
etelästä tulleiden eränkävijöiden 
viimeisiä leposijoja tai useimmiten 
alueella asuneiden lappalaisten 
hautoja. Pronssikaudella tapahtui 
merkittävä muutos vainajien hau
taamisessa. Kivikauden vainajat oli 
haudattu hautakuoppiin ilman 
maanpäällisiä merkkejä, pronssi
kaudella hautojen yhteyteen raken
nettiin kivistä kehikkoja ja kasoja. 
Hautaustapa oli aluksi ruumishau
taus, mutta muuttui polttohau
taukseksi pronssikauden loppupuo
lella jatkuen läpi koko rautakau
den, kunnes kristinuskon ensivai- 
kutteet toivat Euoopasta ruumis- 
hautauksen .
Hautarauniot vesistöjen ääressä

Röykkiöhaudat ja pienemmät la- 
pinrauniot tunnetaan kaikkialta 
Suomen järvialueilta. Virroilta la- 
pinraunioita on paikallistettu yli 
kaksikymmentä kappaletta. Näistä 
on tutkittu Ruoveden puolelta Tar- 
janneveden Nuijaniemen raunio, 
josta löytyneen keramiikan perus
teella hauta on ajoitettu ajanlas
kumme alkuun varhaiselle rauta
kaudelle.

Hautaamisen yhteydessä vainajil
le annettiin Manalan matkaa varten 
hauta-anteja: mm. evästä, ruukku 
ja vainajan henkilökohtaisia esinei
tä. Näiden esineiden perusteella

Kivikauden turvekodan rekonstruktio 
Saarijärven Kivikauden kylästä. Kivi
kauden lämmin ilmasto ei vaatinut ras
kaita rakennuksia.
kaivausten yhteydessä pyritään 
määrittelemään haudan ikä. Yleen
sä lapinraunioiden sisältä ei löydy 
kuitenkaan muuta kuin tuhkaa ja 
palaneita luita.

Suurin hauta-alue Virroilla on 
Otaniemessä, jossa sijaitsee yksi 
suuri röykkiöhauta ja viisi pienem
pää lapinrauniota. Otaniemen vie
ressä olevassa Routtusaaressa on ol-

Hirvi oli esikeraamisen ajan tärkein saa
liseläin. Hirventalja pingotettuna. Re
konstruktio Saarijärven Kivikauden ky
lästä.

lut myös röykkiöhauta, mutta se on 
tuhottu kokonaan. Lisäksi hautoja 
sijaitsee Monoskylän suunnassa ja 
Vaskiveden rannoilla.
Tuntematon rautakausi 
Virtain vesistöjen vanhat hautaröyk- 
kiöt voidaan ajoittaa joko pronssi
kaudelle tai rautakaudelle. Rauta
kausi alkoi Suomessa ajanlaskumme 
alussa ja jatkui kristinuskon tuloon, 
historiallisen ajan alkamiseen.

Rautakauden haudoista on Vir
roilla tutkittu ainoastaan Härkösky- 
lästä löytynyt kahden miehen polt- 
tohauta. Miehet ovat kohdanneet 
tiensä pään noin 700 vuotta jKr. 
Hauta on ajoitettu sieltä löytynei
den tikarilehtisten keihäänkärkien 
ja ruotokeihään eli angon perusteel
la.

Virtain rautakauden haudat ovat 
Härköskylän hautaa lukuunotta
matta tutkimatta. Virrat on ollut 
erämaata, jonka vesistöjä pitkin 
metsästäjät ovat kulkeneet. Eräkult- 
tuurin levitessä etelästä alueella asu
neet lappalaiset joutuivat vetäyty
mään uudelle ajalle tultaessa poh
joiseen. Lapinrauniot ja muutamat 
paikannimet kuten Toriseva ovat 
jäänteitä lappalaisten kulttuurista.

Rautakauden lopulta 1100- 
luvulta 1500-luvulle Virrat on ollut 
pirkkalaisten, hämäläisten ja sata
kuntalaisten erämaa-aluetta, kun
nes ensimmäiset pysyvät erätilat on 
perustettu Virroille.

Virtain esihistoria on vielä hämä
rän peitossa. Mielenkiintoisin tutki
musalue arkeologeille on varmasti 
Liedenpohjan kivikautinen asuina
lue sekä vesistöjemme muutamat 
suuret röykkiöhaudat. Toistaiseksi 
kuitenkin nämä muinaisjäänteet pi
tävät tietonsa Virtain esihistoriasta 
sisällään ja odottavat rauhoitettuina 
tutkijoita.
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KAARINA MULTAMÄKI

JOULURUNO

Kun lomasta pitkien pimeiden 
vain hetkeksi pilkistää 
valo päivän kuin varkain ja tienoiden 
on peitteenä hanki ja jää. . .

niin armas joulu jo saapuu luo 
tätä arkea kirkastamaan, 
se tuttu vieraamme myötään tuo 
tuhat muistoa tullessaan.

Ne muistot niin kauaksi kuljettaa 
yli menneiden vuosien 
ja suovat mun tuntea tunnelmaa 
taas lapsuuden joulujen. . .

Kotimökki varressa korpitien 
liki hankeen hautautui, 
puut vanhat, korkeat yli sen 
kuin suojaten kumartui.

Miten kuusi tuoksui, kun leikittiin 
kera siskojen ympäri sen, 
ja kun pukin tuloa odotettiin, 
oli jännitys hirmuinen!

Isän turvaisan lämmön mä lähelläin 
kuin tuntea vieläkin vois, 
niin tuttua, rakasta, hetkittäin 
unohdan: hän nukkui jo pois!

Miten, äiti. joulun sellaisen 
osasittekin valmistaa!
Käy luoksenne ajatus kiitollinen, 
kun mielessä kajahtaa

saman jouluvirren säveleet, 
jotka lapsena korviin soi, 
sitä auvoa eivät aartehet 
kai mitkään korvata voi!

Sen jälkeenkin toivoin ja tavoitin 
mä taivasta päälle maan, 
mut löytää sen, aikaa jo huomasin 
vain lapseksi muuttuessaan!

MITÄ JOULU ON

Joulua ovat
kaikki nämä 

ruuat, kynttilät 
piparkakkutalot 
kirjava lahjapaperi
laatikoista pengotut taitteisiinsa rypistyneet 
tonttuliinat

—vuodesta toiseen toistuvat kuviot—
Hellan jälkilämmössä puuro,

valkoinen ja jouluinen 
hengittää kuin elävä ihminen. . .
Pöydällä tuoksuu hyasintin haalea puna
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HENNA JÄRVINEN 11 v.

JOULU MUMMOLASSA

Istun autossa. Puut vilisivät sil
missä. Enää ei ollut kuin parikym
mentä kilometriä vanhaa hiekkatie
tä. Me olisimme mummolassa koko 
joulunajan uuteen vuoteen asti. 
Nyt näkyi jo mummolan aitta ja 
sauna. Mummo heilutti portailla. 
Hyppäsin autosta heti, kun isä hil
jensi.

(?CU/JLl.aZ a.

Koiramme Mix, joka oli ollut ko
ko matkan ajan ihan rauhallinen, 
menetti täydellisesti malttinsa. Se 
hyppi ja haukkui niin kauan, kun
nes päästin sen ulos. Se painui lä
heiseen metsään. Menimme sisään.

Hetken päästä vaari tuli tupaan 
kaksi lumista ja väsynyttä koiraa 
kintereillään. Hän oli ollut koiransa 
kanssa metsässä etsimässä joulu
kuusta, kun Mix oli rynnännyt 
haukkuen paikalle. Vaari oli heti ar
vannut, että me olimme tulleet. Il
lalla, kun menin nukkumaan, ajat
telut jännityksellä huomista joulu
aattoa.

Aamulla heräsin, kun mummo 
kolisteli keittiössä. Nousin ylös ja 
puin villapaidan ja samettihousut 
ylleni. Kaikki muutkin olivat he
ränneet. Mummo ja äiti laittoivat 
ruokia ja salaatteja. Huoneissa leijui 
ihania ruuan tuoksuja. ”Pia, tule 
auttamaan minua kuusenkoristelus- 
sa”, isä huusi tuvasta! Kun saim

me kuusen koristeltua, kysyin isäl
tä, missä vaari on. Isä ei tiennyt. 
Lähdin ulos etsimään häntä.

Vaari oli laittanut hienon kaura- 
lyhteen linnuille. Menin navettaan. 
Se oli koristeltu hienoksi ja lehmät 
olivat saaneet ylimääräisen heinäan- 
noksen ja lisäksi kuusenoksia napos
teltavaksi. Menimme vaarin kanssa 
sisään. Autoin mummoa siivoami
sessa. Kun koko talo oli siivottu, 
menin yläkertaan, missä oli väliai
kainen huoneeni ja heittäydyin sän
kyyn ja nukahdin. Parin tunnin ku
luttua heräsin ja lähdin alakertaan. 
Pian menimme syömään. Olin ihan 
täynnä syötyäni kolme lautasellista 
laatikoita, kinkkua sekä erilaisia sa
laatteja. Rosolli oli ollut parasta.

Sitten saimme avata paketit. Mi
nä sain eniten lahjoja. Paras niistä 
oli iso kanihäkki, sillä olin saamassa 
kääpiökanin. Olin käynyt katsomas

sa yhtä kania eläinkaupassa monta 
kertaa, mutta sitten se oli suureksi 
surukseni myyty. Nyt minun käs
kettiin pukea ja niin lähdimme 
kaikki navettaan. Ihmettelin, mitä 
me navetassa teemme. Mutta voi ih
me! Pienessä karsina-aitauksessa 
pomppi suloinen eläinkaupan kani. 
Että minä olin onnellinen. Otin ka
nin mukaan sisälle ja se sai pomppia 
vapaana sen aikaa, kun laitoin sen 
häkkiin puruja sekä heiniä. Muut 
lahjat olivat minulle pelkkää ilmaa.

Lahjojen jaon jälkeen lähdimme 
joulukirkkoon. Kirkosta tullessam
me katselimme kirkkaita tähtiä. 
Kun menimme sisään, löysimme 
molemmat koirat haukkumasta ka- 
nihäkin vierestä. Haukuin koirat 
niin perusteellisesti, että ne olivat 
noloja vielä seuraavanakin päivänä. 
Olin väsynyt ja menin nukkumaan. 
Sängyssä maatessani mietin tämän 
ikimuistoisen päivän tapahtumia.
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ANTTI KOIRANEN 
kulttuurintutkimusaseman johtaja

Kulttuurintutkimusaseman
kuulumisia

Kuten edellisessä Virtain 
Joulussa kirjoitin, Tampe
reen yliopiston Virtain kult
tuurintutkimusasema aloitti 
toimintansa syyskuussa 1991. 
Nyt, kun reilu vuosi on tuos
ta kulunut, on syytä tutkail
la, mitä kaikkea asemalla on 
tapahtunut.

Etenkin ulkomaisten vieraiden 
kommentit Virtain luonnonkau
neudesta ovat olleet ylistäviä ja 
eräässä tilaisuudessa ehdotettiinkin, 
että järjestö pitäisi kaikki tulevat 
kokouksensa Virroilla. Tuleeko näin 
käymään, sen aika näyttää. Myös 
yliopiston Puhallinorkesteri on pitä
nyt useita viikonloppuharjoituksia 
tutkimusasemalla. Tämän tyyppistä

kokoontumispaikka, vaan sinne 
ovat tervetulleita kaikki, jotka 
kokous- ja koulutustiloja tarvitse
vat. Esimerkiksi viime vuonna jär
jestettiin Häme-konferenssi, jonka 
organisoi Hämeen Heimoliitto. 
Myös Hämeen läänin taidetoimi
kunta, Kaupunkiliitto, Työvoima
hallinnon henkilökuntaliiton Tam
pereen piiri, Hämeen huiput, 
Pohjois-Pirkanmaan koulutoimen
johtajat ja rehtorit, sekä Veikkaus 
ovat pitäneet tilaisuuksiaan Virroil
la.

Virtain kaupunki on ollut tutki
musaseman tiloissa useaan ottee
seen, mm. yhteistyöneuvotteluissa 
tulevan Nuorison matkailukeskuk
sen toiminnasta. Keväällä saimme 
esitellä aseman tiloja ja toimintaa 
myös virtolaisille koululaisryhmille.

Tiloihin on käynyt tutustumassa 
myös lukuisia yksittäisiä ryhmiä tu
levaa käyttöä silmällä pitäen.

Ensimmäinen toimintavuosi osoitti, 
että tälle Tampereen yliopiston en
simmäiselle ja ainoalle tutkimusase
malle yliopiston eri yksiköillä on 
monenlaista tarvetta ja käyttöä. Ti
loja käyttivät mm. seuraavat yksi
köt: Aluetieteen laitos, Filologian 
laitos II, Hallintovirasto, Henkilös
tökoulutusyksikkö, Kansanperin
teen laitos, Kansanterveystieteen 
laitos, Kasvatustieteiden tiedekun
ta, Kliinisen lääketieteen laitos, 
Kunnallistieteiden laitos, Käännös
tieteen laitos, Matemaattisten tie
teiden laitos (Filosofia), Näytteli
jäntyön laitos, Politiikan tutkimuk
sen laitos, Sosiaalipolitiikan laitos, 
Sosiologian ja sosiaalipsykologian 
laitos, Suomen kielen ja yleisen kie
litieteen laitos, Taideaineiden lai
tos, Tiedotusopin laitos, Täyden
nyskoulutuskeskus, Tietokonekes
kus, Yhteiskuntatieteellinen nais- 
tutkimusyksikkö, Yhteiskuntatie
teellinen tiedekunta, Yhteiskunta
tieteiden tutkimuslaitos, Yliopisto- 
radio ja Yliopiston hallitus. Useat 
näistä tilaisuuksista olivat kansain
välisiä (mm. syöpätutkijoiden on- 
kologian seminaari, kielentutkijoi
den tempus ja aspekti -seminaari), 
joten Virrat tullee myös tämän avul
la tunnetummaksi kansainvälisesti.

kulttuurikäyttöä toivoisi lisääkin, ja 
se toki paremmin onnistuisi, jos 
asemalla olisi piano. Tähänastiset 
määrärahat eivät siihen ole riittä
neet.

Kokoustilat tarkoitettu 
kaikille

Kulttuurintutkimusasema ei suin
kaan ole vain yliopiston yksiköiden

Avoimen korkeakoulun 
kurssipaikka

Koulutussektorilla tutkimusaseman 
tiloissa on tarjottu virtolaisille mah
dollisuus laajentaa tietojaan avoi
men korkeakoulun kurssien muo
dossa (sosiaalipolitiikka keväällä ja 
tiedotusoppi syksyllä 1992). Lisäksi 
keväällä 1992 aloitettiin luentosarja 
kenttätutkimuksesta, tämäkin yh-
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teistyössä Virtain kansalaisopiston 
kanssa. Kesäksi oli suunniteltu ja 
valmisteltu useitakin kesäyliopisto- 
kursseja, mutta ne eivät nyt oikein 
ottaneet tuulta purjeisiinsa, koska 
ilmoittautuneiden osallistujien 
määrä jäi kussakin kurssissa alle mi- 
nimirajan. Ensi vuosi tuonee kui
tenkin uudet mahdollisuudet.

Erilaisia tutkimusprojekteja on 
suunnitteilla Virroilla. Aktiivisim
min tällä hetkellä suunnitellaan laa
jaa, monitieteistä kylätutkimushan- 
ketta, jossa olisivat mukana ainakin 
kielen-, kulttuurin- ja historiantut
kijat.

Taidetta kuukausi
kerrallaan

Kulttuurintutkimusaseman pie
nemmässä luentosalissa on ollut ke

väästä lähtien näytteillä eri taiteili
joiden töitä noin kuukauden kerral
laan. Varsinaista, säännöllisesti auki 
olevaa näyttelytoimintaa emme pys
ty järjestämään, mutta töitä ovat 
tervetulleita katsomaan kaikki, joita 
taide kiinnostaa. Puhelinsoitolla 
(56 222) selviää, onko luentosali va
rattuna. Uusia töitä otamme mielel
lämme näytettäväksi.

Kulttuurintutkimusaseman hen
kilöstöresurssit ovat toistaiseksi hy
vin vähäiset, mikä osaltaan on ra
joittanut toimintaa. Mahdollisuuk
sien mukaan on kuitenkin tehty 
myös omaa tutkimusta, mm. virto- 
laisten säveltäjien tuotannon ke- 
ruuprojekti, koulutussuunnittelu ja 
ympäristön koulutustarpeen kar
toittaminen.

Lisäksi tutkimusasemalla vierailee 
yksittäisiä tutkijoita omia projekte- 
jaan toteuttamassa (mm. meneil
lään oleva tutkimus Virtain harras
tajateatteritoiminnasta).

Tutkimusaseman tiloja on käytet
ty myös muuhun toimintaan, mm. 
häätilaisuuksien järjestämiseen.

Toivotamme kaikille virtolaisille 
ja Virtain Joulun lukijoille hyvää 
joulua ja onnekasta uutta vuotta. 
Tulkaa tutustumaan.

Näkymä llerraskosken alajuoksulta joskus 1920-luvulla. Oikealla Herraskosken mylly. (Kuva: Virtain Kotiseutuarkisto)
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Ferdy’s Skerdy

(Edessä vas.) Sami ja Mika, sekä (takavas.) Veli-Matti ja Pasi toivovat oman levyn lisäävän keikkahommia.
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HANNELE LYYTIKÄINEN-KÄPPI

Virtolainen Ferdy’s Skerdy on paitsi 
kaupungin ainoa toimiva bändi 
myös merkittävän tunnustuksen 
saanut kokoonpano koko Pohjois- 
Hämeessä. Bändi on voittanut tänä 
vuonna alueella järjestetyn kilpai
lun arvosanoilla ’ 'melko valmis 
bändi”. Pääpalkinto mätkähti vir- 
tolaisille ja melko mukavassa muo
dossakin, Ferdyt pääsivät tekemään 
singlen valitsemistaan kahdesta bii
sistä. Valituiksi tuli Put the punch 
ja Please... nimiset kipaleet ja nyt 
on ensimmäinen levytys jo takana, 
ja eteenpäin pitäisi päästä.

Keitä nämä Ferdyt sitten ovat? 
Neljä virtolaista nuorta miestä iäl
tään kahdenkymmenen molemmin 
puolin ja kaikilla kamala into päästä 
vähän laajemminkin kiertämään 
soittamisen merkeissä. Osa pojista 
soitti pari vuotta sitten Order- 
nimisessä bändissä. Pasi Syrjänen 
soittaa kitaraa ja laulaa, Veli-Matti 
Moksunen samoin, Mika Pohja soit
taa bassoa ja Sami Mäntysalmi rum
puja. Ferdy’s Skerdy on soittanut 
yhdessä muutaman vuoden, kaikilla 
pojilla on kuitenkin takana pidem
pikin soittoputki.

Bändikisaan osallistui kymmen
kunta bändiä kahdeksan kunnan 
alueelta, ja palkintoraatiin kuului 
läänintaiteilija Matti Ruipon lisäksi 
turkulaisia muusikoita. Kuntien 
nuorisotoimet ovat aktiivijärjestäji- 
nä tapahtumassa, joka oli muuten

laatuaan ensimmäinen. Toivotta
vasti ei kuitenkaan viimeinen.

"Meidät arvioitiin melko val
miiksi bändiksi. Esiintymistä ja toi
mivaa yhteensoittoa kehuttiin ja 
rentoa asennetta”, Ferdyt kertovat. 
Pojat tekevät kappaleensa itse, 
yleensä Pasi säveltää ja Veli-Matti 
sanoittaa. Sovitukset tehdään sitten 
ydessä. Sanoitukset kuten Ferdyjen 
musiikki yleensäkin, on vaihtelevaa 
sävyiltään ja sisällöltään. Biiseissä si
vutaan yhtälailla arkipäivän asioita 
kuin "elämänfilosofisia” kysymyk
siäkin.

Monimuotoisuus tärkeintä

Veli-Matti luonnehtii bändin mu
siikkia monipuoliseksi rock’n rollik
si, johon Pasi lisää, että tiettyä hea- 
vypainotteisuutta löytyy myös. Jos
kus bändiä on väitetty Peer Gyntin 
tyyliseksi. Pojat eivät itse kuiten
kaan täysin allekirjoita väitettä. Mo
nimuotoisuus on tärkeää, se että on 
lähdetty alusta asti tekemään itse.

"Heti alettiin vääntämään omaa, 
uudenlaista, sellaista joka ei ole 
kaavoihin kangistunutta. Biiseissä 
pitää olla yllättäviä käänteitä ja 
mahtavia rytmin vaihtoja, niin että 
homma pysyy kuitenkin kasassa”, 
Pasi ja Veli-Matti kuvailevat.

Makuasioista ei kannata kiistellä, 
mutta Pasi on varma siitä, että soit
totaitoa ei kukaan voi tulla väittä
mään huonoksi. Homma toimii hä

nen mielestään myös yhteen kiitet
tävästi. Ainoa puute on keikkojen 
vähäisyys, johon levytyksen toivo
taan tuovan muutosta.

Virtain kaupungin nuorisotointa 
pojat kehuvat, treenikämppä teolli
suusalueella sijaitsevassa varastossa 
on kaupungilta ja ilman vuokraa. 
Myös rahallista tukea on jonkin ver
ran tullut kaupungilta. Harjoittelu
tiloihin pojat tuntuvat olevan tyyty
väisiä, huolimatta jyrkästä portai
kosta, jota pitkin raskaiden soitto- 
kamojen rahtaamisen ei luulisi ole
van aivan yksinkertaista!

Pienellä paikkakunnalla bändeil
lä on omat omituiset ongelmansa, 
joista ei väkirikkaissa kaupungeissa 
tiedetä. Keikoille saattaa tulla pari 
tyyppiä, jos niitä keikkoja nyt 
yleensä pystytään järjestämään. On
han Ferdyt esiintyneet Virroilla... 
esimerkiksi sunnuntaina keskellä 
päivää! Nuoriso kun yleensä lähtee 
liikkeelle kymmeneltä illalla. Pojat 
pitävät järkevästi kuitenkin koti
kaupungin puolia toteamalla, että 
isommissa paikoissa on sitten bän- 
ditarjontakin vilkkaampaa.

Bändi haluaisi kuitenkin keikoil
le muuallekin, yleisömenestys koti
kunnassa ei tunnu todennäköiseltä, 
ellei sitten pääsisi Hiekkarannalle 
soittamaan. Kesällä Ferdyt esiintyi
vät mm. Noitarockissa. Jatkoa odo
tellaan!
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Musiikin virtauksia

Helmikuun viidentenä vieraili paik
kakunnalla kansanmusiikin ammat- 
tilaisyhtye Tallari. Konsertti pidet
tiin keskustan kouluissa, sekä ylä- 
että ala-asteella.
Kuva: Arja Horvath

Virtain Pisarakuoro vietti 15- 
vuotissyntymäpäiviään maaliskuun 
kahdeksantena päivänä juhlakon
sertin merkeissä. Pisarakuoron vetä
jänä toimii opettaja Leena Leppä
nen .
Kuva: Irene Murtomäki

Virtain Mieskuoro lauloi maalis
kuun lopulla yhteiskonsertissa 
Pohjois-Pirkanmaan Musiikkiopis
ton kanssa itsenäisyyden juhlavuo
den kunniaksi. . .
Kuva: Irene Murtomäki
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Virroilla 1992

. . .sekä keskikesällä itsenäisyyden 
juhlavuoden konsertissa Oriveden 
Mieslaulajien ja Kleraettiopiston 
sinfoniaorkesterin kanssa Sibeliuk
sen Kullervo-sinfonian.
Kuva: Irene Murtomäki

Kesän aikana Virroilla mentiin 
"Maitorekalla Eurooppaan”. Pai
kallisin voimin tehty musikaali esi
tettiin useaan kertaan Hiekkaran
nalla. Kuvassa vas. Päivi Iso- 
Hirvelä, Vuokko Kammonen ja 
Tarja Kari.
Kuva: Göran Kari

Lokakuun puolivälissä Virtain Peli
mannit juhlivat 20-vuotissoittojaan 
Kisapirtillä. Aikaisemmin syksyllä 
Pelimannit julkaisivat "virstanpyl
vään” kunniaksi myös oman kase
tin.
Kuva: Arja Horvath



KAARINA MULTAMÄKI

”Kotoinen kylyni”
En ole syntynyt saunassa, niin

kuin vanhempieni sukupolven ai
kaan vielä oli tapana, mutta hyvin 
varhaisessa iässä pääsin kylpemisen 
kanssa tuttavuutta tekemään; tutta
vuutta, joka iän myötä on muuttu
nut aina vain lämpöisemmäksi ystä
vyydeksi.

Ensimmäinen, eikä kaikilta osin 
ihan miellyttävä kokemukseni sau
nomisesta on, että makasin vatsalla
ni äidin polvilla ja silmissä kirveli 
saippua ja ”tiku”, (käry, jota syn
tyy kosteilla puilla aikaansaadusta 
löylystä). En kuitenkaan ehtinyt kil
jua, siksi napakka ote äidillä oli, 
kun hän kuurasi ja hankasi minua 
joka puolelta; tukanpesukin tuntui 
vähän tukistukselta! Puhdasta jäl
keä täytyi nopeasti syntyäkin, sillä 
isä odotteli vielä riisuutumatta pe
suni valmistumista viedäkseen mi
nut tupaan. Ympärilleni kiedottiin 
lämmitetty huopa, sillä oli talvi ja 
pakkanen. Lumi narisi isän jaloissa, 
kun hän kantoi minua hankeen tal
lattua polkua pitkin pihan ylitse. 
Huopaan jätetystä "henkireiästä” 
näin tähtien tuikkivan korkealta 
tummasta avaruudesta.

Eräs toinen tapahtuma piirtyi 
mieleen jo vähän isommasta itsestä
ni. Talvi oli silloinkin, ulkona pi
meä ja saunaa valaisi vain lyhdyn 
himmeä liekki, joka lepätti ovesta 
käyvässä ilmavirrassa. Koko perhe 
istui lauteilla, ensin isä ja äiti, sitten 
vanhemmat sisareni, joista jokaisel
la oli oma nimikkopaikkansa. Minä 
olin karannut lauteitten rapulle, 
osaksi kuumuutta pakoon, osaksi is
tuinpaikan ahtauden takia. Sieltä 
kyyristellessäni katselin, miten lau
teilla olevien varjot saivat seinähir
sissä uhkaavan näköisiä muotoja ja 
kiuas sihisi kuin vihainen eläin, kun 
isä heitti kipolla löylyä sen kuu
muutta hohtaville kiville. Lämpö 
kohosikin varmasti huippuluke
miin, sillä siskot juoksivat kirkuen 
ulos ja kierittelivät vilvoitellakseen 
lumihangessa. Minä en uskaltanut 
kuin oviaukolta kurkistelemaan ja 
ihailemaan heidän urheuttaan.

Sauna, josta nämä kaukaiset 
muistoni ovat kotoisin, oli pieni, sa
vun mustuttama rakennus. Sen sei
nät olivat sammalein tilkittyä hirt
tä, katto päreistä ja käytännöllisistä 
syistä se sijaitsi pihan uloimmassa 
kulmassa, lähellä vedenottopaik
kaa. Riuuista tehty lehmihaan aita 
kiinnittyi sen nurkkiin niin, että 
kaksi seinää oli paljaana kuusikoista 
karjan tallaamaa ahoa kohti. Maa 
pihan puolella oli pehmeää ruohoa 
kasvavaa kosteikkoa, joka kesäisin 
kukki keltaisenaan leinikkejä ja ma
talan ikkunan alle oli pesiytynyt 
akileija nokkosten sekaan. Talvella 
tuisku tukki polun tuvasta saunalle 
ja saunasta kaivolle, niin että se oli 
joka viikonlopuksi aukaistava uu
delleen. Saunomispäivä oli aina 
lauantai eikä siitä poikettu muul
loin kuin juhlapyhien aattoina ja 
viljanpuinnin aikaan.

Nykyajan helppoon hygieniaan 
tottuneiden ihmisten on varmasti 
vaikea kuvitella, miten suuritöistä 
saunan lämmittäminen silloin oli! 
Padassa lämmitettävä vesi oli kan
nettava usein hyvinkin hankalan 
matkan päästä. Kylmä pesä kiu
kaan alla ei tahtonut ottaa tulta ja 
kitkerä savu pakotti puiden lisäämi
sen välillä hengittämään ulos raitis
ta ilmaa. Varmasti tästä vaivan
näöstä johtuen saunomiseen liittyi 
aina sunnuntai tunnelma; se oli jo
takin pyhää, eräänlainen riitti!

Noista ajoista ovat saunatavat ja 
saunojat muuttuneet, saunatkin 
tulleet valoisammiksi ja käytännöl- 
lisemmiksi jatkuvalämmitteisine 
kiukaineen. Vanhan ajan "sisään
lämpiävät” ovat nuorelle polvelle 
tuntemattomia. Toki savusaunoja
kin löytyy, herkullisena harvinai
suutena. Jotenkin vain tuntuu, että 
entisenlaista puhtauden tuntua ei 
niissä enää tavoita, eikä samaa läm
möstä ja läheisyydestä kumpuavaa 
ainutlaatuista hyvänolon tunnetta.

Vai voisiko ajatella, että se on ol
lut vain kuvitelmaa, muisto, jonka 
aika on viehättäväksi värjännyt!
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TARMO YLI-RAJALA

Syksy värittää 
jo haapojen latvuksia 
ja minä mietin:
Mitä on kesällä vielä 
minulle annettavaa?

1987

ÖLJYVÄRITYÖ 1988

Valo sataa maahan, 
kattaa himmeän metsän 
ja puiden oksat eksyilevät 
sälöiksi taivaalle

Älä väistä valoa,
oma varjosi on taakka lumelle, 
ja pimeyden ydin, 
silmuihin käpertynyt 
pelkää kevättä

1992

ÖLJYVÄRITYÖ 1990

Veden pinnalla 
on toiveesi kuun kuva: 
Turha astual

Haapojen mustat varjot, 
lintuja rypäinä oksilla

On vaikea uskoa todeksi 
liikkumatonta, 
vaikea saada liikkumaan 
kivenrakasta todellisuutta.

1974 1969
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Kuvat ja teksti: EIRA SILTANEN

Hevosten seurassa 
ei pitkästy

1600-luvulta peräisin olevien tietojen mukaan 
Virtain Siekkiskylässä Siekkisjärven rannalla 
sijaitseva Siekkinen on ollut kylän ensimmäi
nen asuttu tila. Kaksi viimeistä vuotta siellä 
on viihtynyt Mallatin perhe ja lähes kymme
nen hevosta.

Lisäksi naapuriin on muuttanut Seppo Malla
tin äiti. Lähes koko talonväen elämä pyörii 
hevosten ympärillä Mitä nyt äiti-Liisalla on 
oma kauneushoitola talon päädyssä ja 9-vuoti- 
as Antti puhuu mieluummin jääkiekosta.

Liisa ja Seppo Mallat ovat synty
peräisiä ruuhkasuomalaisia. Asues
saan Tuusulassa Liisalla oli jo kau
neushoitola ja Seppo toimi yrittäjä
nä. Rengasliike ja raskaskonehom- 
mat nielivät silloin ajan hyvin tark
kaan.

Elokuussa -84 perhe kaipasi ”sa- 
pattiaikaa”, jolloin okiinkin jou
luun asti Virtain Hauhuulla. Sinä 
syksynä perheen nyt 18-vuotias 
Kati-tytär menetti sydämensä lo
pullisesti hevosille. Hevonen ei ol
lut perheelle aikaisemminkaan vie
ras otus, sillä Liisa Mallatilla oli ol
lut oma ratsu jo lapsena Tuusulassa.

Seuraavana vuonna Mallatit 
muuttivat hevosineen Multialle, 
jossa he isännöivät Metsolanhovi- 
nimistä yritystä viisi vuotta.

— Sitä hoidettiin tosiaan perhe- 
hommina, sillä Sepon äiti oli kokki
na ja meiltä itseltä kului kaikki aika 
talon pyörittämiseen. Sekään ei pi
temmän päälle tuntunut mielek
käältä. Perheen tyttäret aloittelivat 
samoihin aikoihin kilparatsastus- 
taan, joten päädyimme etsimään 
maapaikkaa, jossa voisi pitää hevo
sia.

Tottuneesti Kati rauhoitti kanssaan ku
vattavaksi tempperamenttisen hollanti
laisen puoliveritammansa Candyn.
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Ystävien syy
että tulimme Virroille

— Siitä voi syyttää Leponiemen 
Erkkiä ja Oilia. He asuivat aikanaan 
naapureinämme Tuusulassa. Palat
tuaan kotiseudulleen takaisin me
kin innostuimme tulemaan tänne.

Syytös ei kuitenkaan ole kovin 
raskas, sillä Mallatit vakuuttavat 
viihtyneensä Siekkisessä erinomai
sesti. — En voisi ajatellakaan enää 
asumista ruuhka-Suomessa, Ruha
lassa kodinhoitajaksi opiskeleva Ka
ti mailat toteaa. Hän on päättänyt 
hankkia itselleen "siviiliammatin” 
huolimatta siitä, että omistaa tällä 
hetkellä kaiken aikansa hevosille ja 
ratsastusharrastukselleen. Katilla on 
hallussaan tämän vuoden SM kent- 
täratsastuksessa. — Jostakin syystä 
melkein kaikki kilparatsastajat toi
mivat myöhemmin ihan muissa am
mateissa.

Myös perheen toinen tytär, 14- 
vuotias Maiju on mukana ”hevos- 
hommissa”. Hän on toistaiseksi py
sytellyt ponin selässä kilpakentillä. 
Maiju ratsasti Pohjoismaiden mesta
riksi vuosi takaperin Tanskassa.

Liisa Mallat pitää kauneushoitolaa kotonaan. Hevoset näyttelevät silti suurta 
osaa hänenkin elämässään.

||||| * 1^1 ■f. : >
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Kesä kuluu kilpailuissa

Multialta tultaessa Mallatin tallis
sa oli viisi hevosta, tällä hetkellä nii
tä on kahdeksan. Siekkisen tilalla 
toimii ratsastuskoulu, sekä viikon
loppuisin ja kesäaikaan viikollakin 
pidetään ratsastusleirejä. — Kati 
vetää tunnit ja Maiju vie maastoon. 
Jos leiriläiset tulevat täysihoitoon, 
minä hoidan muonituspuolen, Liisa 
Mallat kertoo.

Perheen isä Seppo Mallat on ko
din monitoimimies, joka Katin mu
kaan "korjaa kaiken minkä hevoset 
rikkoo”. — Eli aina on jotakin nik
karoimista.

Kesäaikana Mallatin perheen vii
konloput kuluvat tyystin kilpailu
matkoilla. PM- ja EM-tason ratsas
tuskilpailut pidetään yleensä ulko
mailla. Usein on niin että äiti saat
taa olla vaikkapa Norjassa toisen 
tyttären kanssa ja isä samaan aikaan 
Tanskassa toisen kanssa. Hevosetkin 
vaativat pitkien ajomatkojen jäl
keen palautumisaikaa, joten mat
kaan on lähdettävä hyvissä ajoin.

Ratsastuskoulussa puolet aikuisia

Kati Mallat kertoo kilparatsastuk- 
sen olevan lähes ympärivuotista 
puuhaa.

Hevosen ja ratsastajan yhteistyö 
on tärkeää, ja ennenkuin yhteispeli 
sujuu, menee vuosia. Ratsun val
mentaminen kesän kilpailuihin ta
pahtuu kausittain. Kesän ohjelman 
jälkeen seuraa lepokausi, sitten 
treenataan peruskuntoa, sen jälkeen 
voimaa ja viimeksi ennen seuraavaa 
kilpailukesää nopeutta. Hallikilpai- 
lut alkavat jo maaliskuussa.

— Ratsastus on uskomattoman 
rankkaa kuntoilua, vaikka yleensä 
luullaan, että ei tarvitse muuta kuin 
istua hevosen selässä, Kati Mallat 
selvittää, ja pahoittelee ratsastukses
sa sattuneiden onnettomuuksien 
luomaa kuvaa harrastuksen vaaralli
suudesta.

— Onnettomuudet johtuvat 
usein ratsastajan taitamattomuu
desta ja sekä hevosen että ratsasta
jan huonosta kunnosta. Jotta hevos

ta voi hallita, se täytyy tuntea hän
nästä turpajouhiin. Niinpä vaati - 
vimmissa luokissa ei juuri vahinkoja 
tapahdukaan.

Siekkisen tilalla toimivassa ratsas
tuskoulussa oppilaista puolet on ai
kuisia. — Yleensä aikuiset pelkää
vät enemmän hevosia kuin lapset. 
Lapsi voi täysitehoisesti aloittaa rat- 
sastusopinnot silloin, kun erottaa 
vasemman ja oikean. Talutusratsas- 
tuksessa on kyllä mukana nuorem
piakin. Siitä taas on se hyöty, että 
he eivät pelkää hevosta sitten myö
hemminkään .

Innokkaita tallityttöjäkin Malla
tin hevosilla on riittänyt.

Kati Mallat on ratsastanut 8 vuot
ta. Tämänvuotisen Suomen mesta
ruuden jälkeen hänellä ei kerto
mansa mukaan toistaiseksi ole ta- 
votteita. — Kunhan vaan jatkan 
vähän vaikeammissa luokissa. Maiju 
Mallatilla on kilpailijan urallaan 
ajatuksissa lähinnä siirtyminen po
nista hevoseen.
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Teksti ja kuvat: EIRA SILTANEN

LAIVANRAKENNUKSEN 
OSAAMINEN 
ON KÄSITYÖTÄ

Tampereella Särkänniemen huvipuiston edustalla satama
paikkaansa pitävä siipirataslaiva Finlandia Queen on maan
kuulu. Ainakin kaikki virtolaiset tietävät myös röyhistää 
rintaansa sillä, että alus on Virroilla tehty. Finlandia Quee- 
nin ja monta muuta laivaa rakentanut Virto-Hitsauksen te
lakka sijaitsee Virroilla Marttisen Alasessa. Parhaillaan työn 
alla on siipirataslaiva Korkeasaaren yhdysliikenteeseen.

Virtolaissyntyinen Vesa Mäki ei 
nuorena poikana tiennyt hitsaajan 
ammattitaitoon perehtyessään, mi
tä tulevaisuus tuo tullessaan. Eikä 
vielä silloinkaan, kun Virto-Hitsaus 
Ky perustettiin kymmenen vuotta 
sitten.

Verstaalla paneuduttiin alihanki- 
tatöihin mm. puolustusvoimille. 
Siinä sivussa Vesa kaihoten seurasi,

miten naapuri rakensi venettä koti
pihassaan, eikä voinut välttyä aja
tukselta, että hänkin voisi tehdä it
selleen sellaisen.

Kun alihankintatöissä tuli hiljai
sempi aika, haave oli määrä toteut
taa Virto-Hitsauksen hallissa.

Kuitenkin vielä lähes viisi vuotta 
myöhemmin Mäen perhe oli ilman 
venettä, sillä ensimmäinen yritys

melkein ryöstettiin käsistä ja sitä 
seurasi tilaustyö toisensa jälkeen. 
Itselle vene valmistui vasta hiljat
tain, sillä Vesa Mäki kertoo teh
neensä paatin Iisakin kirkon tyyliin 
muitten alusten "jämistä”. Tosia
siassa tämäkään alus ei vielä ole Ve
san oma, vaan Virto-Hitsaus Ky:n 
omistuksessa ja esittelykäytössä.

Kuva: Foto-Riitta
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Vetouisteluvene Allin laulu on viiden kesän aikana ' 'testattu vedenpitäväksi’ ’ aina lnarinjärveltä Ahvenanmerelle asti.

"Suurin ja kaunein”
Finlandia Queen

Toistaiseksi suurin ja ylivoimaisesti 
tunnetuin Virto-Hitsauksen raken
tamista laivoista on Suomen Siipira
taslaivat Kyin omistama Finlandia 
Queen. Alus on alumiinirakentei- 
nen katamaraanityyppinen siipira
taslaiva . Se muistuttaa viime vuosi
sadan maineikkaita Missisipin ratas- 
laivoja, jotka kirjailija Mark Twain 
teki kuuluisaksi. Amerikassa ja 
Australiassa liikkuu yhä suurilla jo
kireiteillä perärattaalla varustettuja 
matkustajalaivoja, mutta Suomessa 
Finlandia Queen on toistaiseksi ai
noa.

Tällä hetkellä Virto-Hitsauksen 
hallissa tosin on työn alla uusi kaksi- 
runkoinen siipiratasalus, joka tulee 
valmistuttuaan palvelemaan Korke
asaaren yhteysliikennettä. 

Allinlaulu hännänhuippuna

Pienin Virto-Hitsauksen valmista
mista yli kahdestakymmenestä ve
neestä on vuonna 1987 tehty virto- 
laisen Tapio Ruohomäen kilpauiste- 
luvene Allinlaulu. Hieman yli 5- 
metrinen HT-mallinen alumiinive- 
ne on viiden vuoden aikana kerän
nyt itselleen lähes legendan mai
neen Suomen uisteluvesillä.

Lähiaikoina Virto-Hitsaus aikoo 
paneutua jälleen myös pienvenei- 
den tekoon, sillä lisää hallitilaa saa
tuaan Vesa Mäki miehineen lähtee 
toteuttamaan Suomen Invalidien 
Urheiluliiton "Vammaiset esille”- 
projektin suunnittelemaa vammais-

Virto-Hitsauksen toimitusjohtaja Vesa 
Mäki ei firmaa perustaessaan edes haa
veillut ryhtyvänsä ' 'laivanvarustajaksi”.

venettä. Veneen teossa kiinnitetään 
erityistä huomiota mm. pyörätuo
lin käyttäjien tarpeisiin.

Laivat alumiinia — miehet rautaa

Virto-Hitsauksen laivat on tehty 
muutamaa rautarunkoa lukuunot
tamatta alumiinista. Tällöin aluk
sesta tulee huomattavasti kevyempi, 
joten kone- ja vetohyötysuhde saa
daan suuremmaksi. Myös huolto
kustannukset saadaan pieniksi. 90- 
luvulla valmistetut alukset ovat tul
leet etupäässä huvi- ja ravintola- 
käyttöön . Veneet tehdään tilaus
työnä asiakkaan toivomusten mu
kaisesti . Telakalla on lisäksi puuse- 
pänverstas, joka mahdollistaa myös 
laivojen sisustamisen. Virto- 
Hitsauksessa pyritään mahdollisim
man täydellisiin "avaimet käteen ”- 
toimituksiin.

Vaikka runkorakentamisessa käy
tetään tietokonepohjaista suunnit
telua ja kestävyyslaskentaa, Virto- 
Hitsauksen toimitusjohtaja Vesa 
Mäki kertoo yrityksensä "osaami
sen” perustuvan taitaviin työnteki
jöihinsä.

— Tämä on alusta loppuun käsi
työtä, parhaimmat työkalut ovat 
hommansa osaavat ammattimie
het .
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LUKIOLAISTEN AFORISMEJA 
SUOMALAISUUDESTA

Suomi on isänmaani; kaikki mitä 
siihen kuuluu, saavat minut rakas
tamaan sitä.

MERVI RANTALA

Suomalaiseksi ei voi ruveta, siihen 
on synnyttävä.

TARJA ILKKA

Suomalaisuus on puhtaan vapau
den ja syvän turvallisuuden tunnet
ta.

MIIA MAKKULA

Suomalaisuus on sisukkuutta, voit
tamatonta tahdonvoimaa murtaa 
murtamattomia muureja.

KATARIINA LEHTOVAARA

Oli hyvät tai huonot ajat, Suomella 
on aina jotain annettavaa meille 
suomalaisille: itsenäisyys.

MERVI RANTALA

Suomalaisuus on sinivalkoisen kynt
tilän sytyttämistä joka vuosi itsenäi
syyden johdosta.

JAANA KUUSIKKO

Suomalaisuus on turvallisuutta elää 
eristyneenä, kaukana sodista ja mel
lakoista .

KATARIINA LEHTOVAARA

Kuinka ihanaa onkaan potkia puis
ta pudonneita lehtiä iltapimeässä ja 
saada olla rauhassa muista välittä
mättä. Kiitos, itsenäinen Suomi!

JAANA KUUSIKKO
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KIRSTI ROKIO

Kaukokirjoittajalotan
tehtävät
Päämajassa
Kun minua pyydettiin kertomaan Lotta- 
komennuksestani Päämajassa, haluan ensin 
kunnioittaa edeltämääni sukupolvea. Se 
perusti isänmaalliset Suojeluskunta- ja Lot- 
tajärjestöt. Äitini oli Virtain Lottien ja ky
läosastojen perustajajäseniä ja toimi johto
kunnassa koko Lotta-järjestön toiminta- 
ajan . Isäni taas kuului SK:n esikuntaan. 
Hänet ylennettiin ansioistaan SK- 
vääpeliksi; arvo joka oli SK:ssa korkein, sa
moin hänet palkittiin SK:n ansiomitalein 
työstä SK:n hyväksi. Isäni kuului nimit
täin ikäluokkaan, joka ei ollut suorittanut 
asevelvollisuutta. Olen kasvanut niin isän
maallisessa ja maanpuolustuksellisessa ko
dissa, että sitä eivät ole vaaran vuosikym
menetkään pystyneet haihduttamaan ja sii
tä on riittänyt kertomista nuoremmille su
kupolvillekin . Lotta Kirsti Rokio yövuorosta tultua, parakki 7, koppi (!) 6.

Virroilla 21.5.41-1.6.41 pidettiin 
Lotta Svärd -keskusjohtokunnan 
piirikurssit, jotka päättyivät juhlal
liseen lottalupaukseen Virtain kir
kossa. Menin äitini jälkiä seuraten 
muonituskurssille, kun viestikurssia 
ei ollut ja muut kurssit eivät kiin
nostaneet.

Syksyllä 1941 lähdimme lotta 
Maija-Liisa Kososen (Heinonen) 
kanssa rintamalle. Tulin ennen jou
lua kotiin.

Tammikuussa 1942 minulle soi
tettiin, että on tullut komennus 
viestikursseille Mikkeliin. Siinä vai
heessa en sitten muuta tiennytkään 
eikä enempää tiedetty Virroilla
kaan. Matkustin junalla Mikkeliin 
ja sinne tulin yöllä 8.2.42. Junassa 
oli ystävällinen nainen ja hän opasti 
minut matkustajakoti Mikkeliin.

Se oli lottien käytössä. Uninen 
lotta murahti, ettei tänne mahdu. 
Syy siihen selvisi myöhemmin. 
Saattajani oli ystävällinen, nukuin 
loppuyön hänen kotonaan.

Aamulla hän neuvoi, mihin

suuntaan menen, jotta löydän Lä- 
hemäen kansakoulun — siellä mi
nun oli ilmoittauduttava. Löysin 
koulun ja siellä sanoivat, että tulos
sa on vielä kaksi lottaa, ja sitten 
mennään ilmoittautumaan "pää
kallon paikalle” — joten "lepo nyt 
vaan ensin”. Lotat saapuivat ja kap
teeni Ville Lotsari lähti kanssamme 
meitä ilmoittamaan. Menimme 
Päämajaan ja selvisi, että olemme 
PM RAD P komentajan everstiluut
nantti Reino Hallaman toimistossa.

Täytimme monta lomaketta, joi
hin kirjattiin vanhempien, sisarus
ten ja heidän aviopuolisoidensa ni
met . Allekirjoitin myös vaitiolovel- 
vollisuuslomakkeen ja sen ehdoton
ta noudattamista painotettiin joka 
asiassa.

Paperit menivät vänrikki Veli 
Saariselta kapteeni Ville Lotsarille ja 
häneltä everstiluutnantti Hallamal- 
le. Hän tutki paperit nopeasti ja 
osoitti sormellaan: "Te menette 
Kajaaniin, "Te Sortavalaan”. Kun 
tuli minun vuoroni hän sanoi: "Te

menette tuonne alas, Teistä tulee 
meidän tyttömme.”

Olimme kolmannessa kerrokses
sa. Luutnantti Viljo Autio soitettiin 
minua hakemaan. Hän vei minut 
PM: n valokuvaajalle valokuvatta
vaksi. Piti saada valokuva kulkulu- 
pakorttiin, Päämajan alueella liik
kumiseen ja pääsyyn VK:n (Viesti- 
keskus PM RAD P) toimistoon. Sain 
kulkuluvan valokuvineen, siihen 
leiman ja VK:n Tiedustelu 2 - 
merkinnät.

Menimme viestikeskukseen. Siel
lä oli sellaisia koneita, joita en ollut 
aikaisemmin nähnytkään. Puheli
mia oli paljon, sekä pöydillä että 
koneiden vieressä. Joku upseeri säh
kötti ja huoneessa oli ääntä, piipi
tystä ja kaikenlaisten koneiden me
teliä. Olin ihmeissäni. Nyt vasta 
luutnantti Autio ilmoitti, että ei 
täällä ole kolmen viikon viestikurs
sia, kuten saamani komennus Vir
roilla edellytti.
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Minut koulutetaan työn ohella 
kaukokirjoittajaksi. Lotta Svärdin 
piirikurssin olin suorittanut ja kau- 
kokirjoittajan kurssi suoritetaan 
myöhemmin. — Täältä ei sitten 
lähdetä mihinkään ja lomaa saa kol
me vuorokautta kuukaudessa. Tä
mä osasto on täällä Päämajassa niin 
salainen, että sen eri jaostotkaan ei
vät tarkalleen tiedä toistensa töistä.

Siksi ehdoton vaitiolo.
Henkilökuntaa ei täällä vaihdeta 

muuten kuin pataljoonamme 
komppanioiden kesken ainakaan 
sodan tässä vaiheessa. Olimme oma 
pataljoonamme, mikä Mikkelissä 
oli jakautunut eri jaoksiin ja komp
paniat olivat rintaman läheisyydes
sä.

Siitä ne työt ja viesti- ja kaukokir- 
joittamiset alkoivat. Huvittavaa on 
tälläkin hetkellä, että on vaikeata 
kertoa asioista ja nimistä, joista on 
armeijalle antanut vaitiololupauk
sen.

Vuosikymmenet ovat vierineet, 
osastomme oli vaaran vuosina pal
jon tutkittavana ja joukostamme

"Luola”. PM:n keskus Lokki Naistenvuoressa ja PM:n VP 10.
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poistuneet ovat aina vaan historian 
tutkijoiden tutkimuksen kohteena.

Töihin voitiin hälyttää 
milloin tahansa

Meillä oli erilaiset työajat kuin mat
kustajakoti Mikkeliin majoitetuilla 
lotilla. "Luolassa” Mikkelin Nais- 
tenvuoressa oli PM:n keskus Lokki 
ja PM:n VP 10. Meidän VK:mme 
päivystäjät saivat vapaasti liikkua 
mihin vuorokaudenaikaan vain. 
Meillä oli erilaiset vuorot. Töihin 
voitiin hälyyttää milloin ja mihin 
aikaan tahansa. Viestikeskus päivys
ti vuorokaudet ympäri ja työmme 
salaisuuden vuoksi joukkomme oli 
pieni. Me asuimme perheissä, joten 
meillä ei ollut matkustajakoti Mik
kelin kämppävahteja.

Kaapatut sanomat tulivat meille 
nauhalle erilaisiin koneisiimme. 
Tekstiä piti tarkoin seurata, korjata 
ja pyytää toistot lähettäjän tekemiin 
virheisiin, käytössä oli erilaiset vir- 
hemerkinnät. Nauhat piti liimata 
lomakkeelle: merkittiin kellonaika,

lähettäjä, mistä sanoma tuli ja kuka 
otti vastaan jne. Lähettäjinä olivat 
yleensä rintamien lähellä olevat 
komppaniamme, heidän viestikes- 
kuksensa.

Liima oli sota-ajan tuotetta, huo
noa. Siitä huolimatta oli kiire viedä 
sanomat eteenpäin jatkokäsittelyyn.

Muistoja Marsalkasta

Meidän VK:mme oli saman käytä
vän varrella kuin marsalkka Man
nerheimin toimisto. Yleensä mar
salkka meni toimistoonsa PM:n ra
kennuksen päässä olevasta ovesta. 
Me ja toiset kerroksissa olevat kul
jimme rakennuksen keskiovesta. 
Siinä oven kohdalla käytävässä päi
vysti klo 08.00-18.00 aliupseeri ja 
klo 18.00-08.00 upseeri ja aliupsee
ri. Portilla tarkasti vartiosotilas en
siksi kulkuluvan ja keskiöven koh
dalla päivystäjä.

Käytävässä oli vesikraana ja pe
suallas — olin klo 18 jälkeen pese
mässä alkeellista liima-astiaa, ohen
tamassa liimaa ja liiman kuivausrät- 
tiä liottamassa. Nyt Marski saapui
kin adjutantteineen keskiovesta si
sään. Kuulin miten saappaat nap
sahtivat asentoon ja kuulin ilmoi
tuksen.

Niitä ilmoituksia saivatkin tehdä 
usein, sillä saman käytävän varrella 
oli kenraali Airon ja kenraali Hein- 
richsin työhuoneet — samoin evers
ti Somerron, Pöyhösen, Nihtilän ja 
vastapäätä viestikeskustamme Paa
sosen työhuoneet. Vilkaisin taakse- 
ni ja näin Marskin astuvan eteen
päin hyvin ryhdikkäänä, adjutantit 
hiukan perässä. Tein töitäni ja tie
tenkin tervehdin. Voi mitenkä ystä- 
välisen tervehdyksen ja hymyn sain
kaan!

Mikkeliä pommitettiin usein tal
visodan aikana. Jatkosodan aikana 
oli vain muutama hälytys. Olin työ
vuorossa kun tuli hälytys: komen
nettiin Naistenvuoren kallioluo
laan. Jäin luolan edessä olevalle tu
kille istumaan, kuuntelemaan ja 
taivaalle katselemaan. Mitään en 
kuullut enkä nähnyt, mutta kyllä 
hätkähdin kun takanani sanottiin 
hiljaa: "Lotta on hyvä ja menee kal
liosuojaan, Teidän henkenne on 
meille niin kallis.” Siinä oli mar
salkka adjutantteineen takanani.



Tulipa kiire nousta tukilta, terveh
tiä ja mennä luolaan. Toiseksihan 
siinä tervehtimisessä jäin tietysti.

Mieleeni on jäänyt hyvin elävästi 
kaatuneiden päivän kenttähartaus 
Mikkelin maaseurakunnan sankari
haudalla. Lotat oli komennettu ri
viin vastapäätä kaatuneiden omai
sia.

Hartaushetken loputtua marsalk
ka tervehti kätellen omaisia ja tie
dusteli sankarivainajien kaatumis- 
paikkoja. Saman kysymyksen hän 
teki minua vastapäätä seisovalle nai
selle, ja tämä sanoi että häneltä on 
kaatunut jo kolme poikaa. Tämän 
kuultuaan marsalkasta näki, ettei 
hän jaksanut enempää. Hän huoka
si syvään ja poistui kunniaa tehden.

Kun näin vuosikymmenien jäl
keen muistan usein omalle kohdal
leni osuneet marsalkan tervehtimi
set, jopa liikkuvasta autostaan, mi
nusta tuntuu, että ne olivat isällisen 
lempeät. Ehkä hän ajatteli, että sii
nä nuori lottatyttö on osaltaan läh
tenyt maataan puolustamaan.

Kenraalit olivat työhuoneissaan 
joskus öisinkin

Sanomia tuli koneesta paljon, mut
ta piti osata ottaa juuri se oikea. 
Otin vastaan, Himasin kaavakkeelle 
ja juoksutin sen konekirjoittajalle. 
Saivat minut ylipuhuttua, kun mi
nulla taisi olla puhtain lottapuku, 
valkoinen kaulus ja hihansuut. Sa
noma piti viedä kiireesti kenraali 
Heinrichsille. Koputin oveen ja sain 
luvan mennä sisälle. Tervehdin ja 
sanoin: "Herra kenraali, tässä on 
sanoma”. Hän katsoi viestiä ja sil
loin heräsi kenraalin tiedonhalu ja 
hän katsoi tiukasti silmiin. Kyseli 
kuinka näin salainen sanoma on 
hallussani ym. ym. Olin hetken 
melkoisten kuulustelujen kohteena. 
Vastasin kysymyksiin, kenraali kiit
ti, nyökkäsi ja sain poistua.

Kenraali Airon tapasin usein käy
tävällä ja kerran olin asemasodan ai
kana mottimetsässä. Päämajoitus
mestari osasi hyvin motinteonkin, 
ja kävi tuo koko joukoltammekin. 
Siinä vaiheessa ei päässyt lomalle, 
piti käydä mottimetsässä. 2 m3 tein, 
siitä tuo hopeanvärinen kirvesmerk- 
ki.

Päämaja. Marsalkan sisäänkäynti rakennuksen päädyssä.

Virka-aikana kenraalit yleensä 
olivat huoneissaan, joskus öisinkin. 
Samoin yksi jaoksemme päälliköis
tä, eversti Aladiar Paasonen. Olin 
jälleen liimakuppini pesupuuhissa, 
kun eversti Paasonen tuli huonees
taan. Tervehdimme ja sanoin että 
VK:ssa oli pöydät ja koneet järjes
tetty uuteen järjestykseen. "Onko 
herra everstillä aikaa tulla katso
maan?” Hän tuli ja katseli koneita 
hyvin kiinnostuneena. Vilkaisi äk
kiä kelloaan, kumarsi kiitokset ja sa
noi mennessään että nyt on mar
salkka saanut odottaa minuutin.

Marskin huoneessa olivat kynät 
pituusjärjestyksessä

Sain minäkin kerran käydä marsal
kan työhuoneessa eräänä yönä. Käy
tävässä päivysti osastomme upseeri 
J. Saarinen ja aliupseeri. Taisin 
vaihteeksi viedä kirjettä kenttäpos- 
tilaatikkoon. Saarinen kysäisi, ha
luanko nähdä Marskin työhuoneen. 
”No tietysti!” Niin menimmekin 
sinne. Hämmästyin, huone oli niin 
siisti kuin siellä ei tehtäisi töitä ol
lenkaan, pöydällä ei ollut yhtään 
paperia, kynät olivat pituusjärjes
tyksessä. Siitä kuuluisasta Marskin 
huoneesta sotaa johdettiin. Ja siellä 
tehtiin raskaita ja vastuullisia pää
töksiä. Kartat olivat seinällä ja niissä 
nuppineulat osoittamassa rintama
linjojen kulkua. Oli juhlallinen het
ki saada käydä Marskin huoneessa.

Saksalaisten kanssa teimme töitä 
yhdessä joka päivä. He asioivat toi
mistossamme parikin kertaa päiväs
sä. He olivat hyvin ystävällisiä ja 
monella heistä oli valtava koti- 
ikävä. Meistä tuli monien kanssa 
hyvät kaverit ja olimme heitä ase
malla saattamassa kun maailmanso
dan tilanne kääntyi niin, että jouk
komme taistelivat heitä vastaan La
pissa. Eihän se ollut näiden poikien 
syy, mitä jatkossa seurasi — eikä se 
kaveruuteemme vaikuttanut.

Meitä oli siinä VK:ssa 10 lottaa, 
upseeri päällikkönä, sotilasvirka- 
miehiä ja aliupseereita. Sodan lop
puvaiheessa taisi olla muutama ase
velvollinen. Huvittavaa oli havaita, 
että helsinkiläiset ja hämäläiset oli
vat yhdessä, samoin savolaiset ja 
karjalaiset. Upseerit luutnanttiin as
ti, lotat, virkailijat ja sotilasvirka- 
miehet ruokailivat ravintola Suur- 
Savossa. Kapteenista ylöspäin hotel
li Kalevassa.

Lottapuku oli pyykissä 
neljä päivää

Päämajan yhteyslotan muistia ih
mettelen vielä tänä päivänä. Mikke
lissä oli valtava määrä lottia eri teh
tävissä. Täytyihän lottapukua pestä, 
kuivata ja silittää. Silloin saimme 
kulkea siviilivaatteissa 4 vuorokaut
ta, mutta jo viidentenä päivänä yh- 
teyslotta saattoi asiasta huomauttaa, 
jos ei vielä lottapuku ollut päällä. 
Itse en tällaiseen puhutteluun jou
tunut.
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Kerran minut pysähdytti kadulla 
vanhempi lotta ja kehotti seuraa
maan toimistoon. Manttelin kilves- 
tä näin, että hän oli Suur-Saimaan 
lottapiirin puheenjohtaja. Ilmoit
tauduin hänelle mainiten mistä olin 
kotoisin. Hän tiedusteli miksi 
manttelissani on nahkainen suoje- 
luskuntavyö. Vastasin että kangas- 
vyö oli käytössä kulunut rikki vuo
sien mittaan. Seuraava kysymys 
kuului, miksi ei manttelin hihassa 
ole lottapiirin kilpeä. Vastasin, että 
meidän piirillämme ei ole sellaista 
vielä olemassakaan. Uusi piirijako 
oli tehty ennen talvisotaa. Virrat oli 
siirretty Jyväskylän piiristä Pohjois- 
Satakunnan piiriin. Eikä sotien kii
reessä ehditty lottakilpiä tehdä. Lot- 
tajohtajalla ei ollut muuta kysyttä
vää — eikä huomauttamista. Sain 
poistua. Vähän minua huvitti ja 
muistan poistuneeni kadulle hyvin 
voitonriemuisena. Se oli ainoa pu
huttelu minulle sodan aikana.

Jokaisessa toimistossa piti olla lot- 
tavanhin. Ei ikänsä puolesta vaan 
muista syistä. Tämä kunnia osui 
kohdalleni. Se oli PM:n yhteyslotan 
tiedotteiden ottamista VK:mme lo- 
tille ja päinvastoin, minun piti il
moittaa yhteyslotalle VK:mme kit
tien kuittaukset ym.

Keväällä 1943 minulta leikattiin 
Mikkelin sotasairaalassa nielurisat ja 
pääsin toipumislomalle. Olin Haa
pamäellä odottamassa junaa Poris
ta. Juna saapuikin, mutta tiesin, et
tä vaunu lukitaan ja avataan vasta 
kolme tuntia myöhemmin. Pyysin 
junailijalta vaunuun pääsyä. Minun 
oli veikeata puhua, ja olin kuu
meessa. Junailija olikin ystävälli
nen, vei minut ensimmäisen luokan 
vaunuun, sanoi herättävänsä ennen 
Virtain asemaa — ja lukitsi oven. 
Siihen aikaan vaunuissa oli kolme 
luokkaa. Lottien litterat oikeuttivat 
matkustamaan kolmannessa luokas
sa. Mikkelistä huonekaverini oli 
soittanut kotiin, kertonut että olen 
kuumeessa ja tulen aamujunalla. 
Virtain asemalla vaunun toisesta 
päästä tuli yllättäen vapaaehtoisena 
polvivammaisena sotaan lähtenyt 
ainoa veljeni. Olimme olleet Haa
pamäellä samaan aikaan, mutta mi
nähän en asemaravintolassa käynyt
kään. Siellä nimittäin Erkki odotti 
Porin junan lähtöä. Virtain asemal

la oli posti Toivo Kivelä vastassa 
"häkäpönttöautollaan” . Meistä 
kummastakin tuntui aivan ihanalta 
päästä omaan kotiin äidin hoitoon.

Jos olin kotilomalla kevään tai ke
sän aikana, menin usein asemalle 
lapsuuden leikkikaveriani Mikko 
Järvistä vastaan. Ihmeellistä oli, mi
ten usein Mikko saapui lomalle. 
Mikko oli meidän muonamiehem- 
me poika ja vartuttuaan jatkoi edes
menneen isänsä töitä. Oma isäni oli 
saattanut Mikon junaan, kun Mikko 
lähti suorittamaan asevelvollisuut
taan. Se oli Mikon ensimmäinen 
junamatka. Koulutus kesti vain 
muutaman viikon ja Mikko siirret
tiin rintamalle.

Olin lomalla kun suruviesti tuli. 
Mikko oli kaatunut. Olin sankari
haudalla katsomassa keitä edellisen 
lomani jälkeen oli siunattu. Silloin 
tuli kolmipyöräinen pakettiauto 
”Pikku-Hitler” näkyviin ja lavalla 
oli kaksi arkkua. Menin katso
maan. Toisen arkun päässä oli Mi
kon nimi ja kotini osoite. Pyöräilin 
kotiin ilmoittamaan, etten tule syö
mään, menen Ruusan, Mikon äidin 
luokse. Yhdessä lähdimme ruumis
huoneelle . Naishenkilö avasi arkun 
kannen, kertoipa vielä avanneensa 
kansia, joissa oli avaamiskielto.

Aunukselainen lähetti Yrjö Seppä, 12 v.

Ruumishuone oli täynnä arkkuja 
ja haju oli hirveä. Oli menossa hei
näkuun viimeinen viikko. Koneki- 
väärisuihku kai oli osunut rintaan, 
Mikon kädet oli asetettu ristiin rin
nalle, paperia oli tarttunut kasvoi
hin, mutta kyllä me Mikon tunsim
me. Itketti. — Se lomailu kului 
Ruusan luona.

Yövuorossa ei maltettu nukkua

Maaliskuussa 1944 presidentti Svin
hufvudin siunauspäivänä 9-3. pak
kasin tavaroitani radiota kuunnel
len. Odotettiin, milloin Mikkelin 
pommitukset alkavat. Meidät siir
rettiin 7 km Mikkelistä Heikkalan 
tilan maille rakennettuun parakki- 
kylään. "Niemelän lohko”, ko
mentajana everstiluutnantti Käkö
nen. Oli kesä — ja rintamalta pe
rääntymiset olivat alkaneet. Eri 
osastomme jaokset olivat parakeis
saan, samoin VK:n parakki. Asun- 
toparakit olivat lähellä ja omat 
muonituslottamme huolehtivat 
ruokailustamme. Näin eräänä aa
muna konekirjoittamossa käydessä
ni komennustodistuksen, jolla soti
lasvirkailijamme komennettiin käy
mään veturilla Virroilla. Tiesinhän 
minä puolustusvoimain käytössä 
olevan Sorvavuoren. Ei puhunut so
tilasvirkailija minulle mitään mat
kastaan Virroille. En minä liioin pu
hunut näkemästäni. Tämä kuvaa 
hyvin osastomme vaitioloa.

Kesä eteni ja tilanne rintamilla 
huononi. Meilläkin kiristettiin tah
tia. Yövuoro oli klo 18-8. Ei tullut 
mieleenkään, että olisimme men
neet nukkumaan. Kävimme uimas
sa ja sitten makailimme maastossa 
VK:n lähellä. Työvuoroni lähetti oli 
Aunuksesta kotoisin oleva Ytjö Sep
pä. Hän vei sähkeemme ja viestim
me pyörällään eri jaoksiin. 12- 
vuotias, vakavannäköinen, kovia 
kokenut poikanen. Hän selvitti pit
kät jutut ja sitten muisti tehdä asen
non ja "Herra kapteeni”! Eräänä 
aamuna vuorosta tultuani Yrjö tuli 
luokseni ja sanoi minulle, että pyö- 
räilisi Mikkelissä. Kehoitin, mene 
vain, mutta hoida asiasi nopeasti ja 
tule syömään ja nukkumaan. Aivan 
liikutuin kun hän tuli takaisin — 
oli käynyt Mikkelissä valokuvassa. 
Sain sen omistuskirjoituksella: 
"Muistoksi Yrjöltä Rokiolle”.
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Kaukokirjoittajan jaostonauha ja kurssimerkki, piiri- Leimoja ja
kurssimerkki, lottaneula, kuntoisuusmerkki, linnoitus- kenttäpostimerkkejä.
työmaan merkki, puolustusvoimain hopeinen verenluo
vuttajan merkki, hopeinen mottikirves (—2 m5) ja
tuntolevy.

Rauhan tultua lottajärjestö 
lakkautettiin

Sota eteni ja tykkien jylinä kuului jo 
meille. Yhteydet rintamalle olivat 
huonot, sillä vetäytyminen tapahtui 
paikoin vauhdilla, ja taistelut olivat 
kovia. Puhelinyhteydet katkesivat 
yhtenään. Sähkö ei riittänyt koneil
lemme. Varavoimat otettiin käyt
töön, mutta ne oikuttelivat. Työm
me vaikeutui. Vastaanottamamme 
sanomat kertoivat menetyksistä ja 
tappioista. Everstiluutnantti Käkö
nen kävi meitä yövuorossa tervehti
mässä ja toi oikeata kahvia!

TUNTOLEVYN N:o

Arvo ja nimi:
Kp.-osoite:

AU» **«*..! Lähin omainen ti (suku!,suhde ja nimi):

Synt.aika:
Kirjoilla: fe***^**.

Kotipaikka:

Sk.piiri: '

kjsävsu K-»m,

Tuntolevyn kortti.

Meillä oli töissä kiirettä ja niin sa
laisia sanomia ja viestejä, että eipä 
nukuttanut! Rauha tuli 4.9.1944 ja 
meidän osastomme toiminta oli vä
hitellen loppunut. Miehet komen
nettiin vielä eri suuntiin. Ei siinä 
paljon juteltu. Kättä heilautettiin ja 
erottiin.

Olin jälleen kerran töissä yövuo
rossa, kun klo 22 uutiset kertoivat 
— se oli 23.11.1944 — että Lotta 
Svärd -järjestö oli lakkautettu Val
vontakomission käskyllä. Kyllähän 
meiltä kyyneleet valuivat irroittaes- 
samme puvuistamme valkoiset kau
lukset ja hihansuut, lottaneulan,

/4/.

Läh. rmaisen osoite:

kaikki jaostonauhat, kurssi- ym. 
merkit. Tunnelma oli ankea. Up
seerit ja aliupseerit tervehtivät ka
dulla kuin ennenkin, ei se merkeis
tä ollut kiinni.

Palvelin vielä melkein kolme 
kuukautta. Näin palvelin maatani 
lottana komennuksilla yhteensä yli 
5 vuotta. Päivääkään en antaisi 
pois. Palvelin maatani, kansaani ja 
armeijaa. Omalta pieneltä osaltani 
olin yhtenä lenkkinä omalla paikal
lani, kun sotien vaarat uhkasivat 
maatamme ja vapauttamme.

Kotiin pääsin lähtemään 
1.12.1944. Junanvaunussa matkus
tajat huomasivat "riisutun” lotta- 
pukuni ja puhetta riitti. Kaikki soti
laat ja siviilit vaunussa olivat lottien 
puolesta suruissaan. Sotilaat kävivät 
kättelemässä ja toivottivat hyvää 
matkaa ja harmaapää-vääpeli toi
votti Herran siunausta minulle ja 
koko maallemme. Se herkisti minut 
ja lopun matkaa ainoastaan tuijotin 
ikkunasta ulos talvista maisemaa.

Haapamäellä oli kolmen tunnin 
odotus ja Virtain asemalla ei ollut 
ketään vastassa. Ei isäkään, vaikka 
piti olla. Sähkeen olin lähettänyt. 
Tavaraa oli kertynyt paljon vuosien 
aikana. Lähdin kävelemään pitkin 
hiljaista maantietä Herraskylään. 
Äidin herätin ensin ja tuli siihen 
isäkin. Oli mukava tulla kotiin, 
mutta vanhempani katsoivat lotta- 
pukuani. Juttu ei luistanut, kyyne
leet sitäkin herkemmin.

Suomessa alkoivat uudet tuulet 
puhaltaa ja opettelu sopeutumaan 
uudenlaiseen siviilielämään. Sota 
oli ohitse.
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KOTIMAANI

Itsenäisyyden hyviä puolia ovat esi
merkiksi tasa-arvoisuus johon lap
setkin kuuluvat sekä oma oikeuden
mukainen laki, joka ei syrji ketään. 
Hyviä puolia ovat myös toisen maan 
vallan alle joutumisen vaaran pie
nuus, kun sodissa valloitetaan itse
näisistä maista yleensä vain alueita. 
Suomessa on paljon kauniita maise
mia, luonnonpuistoja ja erämaita. 
Suomi on pohjoisessa ja sen vuoksi 
talvi on pitempi kuin kesä. Suomen 
maasto on vaihteleva ja vaikka varsi
naisia vuoria ei ole, korkein tunturi 
on päälle tuhat metriä. Suomen 
talvi sisältää monia hauskoja mah
dollisuuksia joista pidän. Erityisesti 
pidän hiihdosta ja kyllä luistelukin 
sujuu.

MIKKO RÄKKÖLÄINEN 9 v.

v Suoni

Suomi on periaatteessa hyvä paikka, 
mutta käytännössä ei, talvet liian 
kylmiä, kesät liian viileitä. Vaikka 
täällä on kaikki kallista ja nyt vielä 
lama on täällä varmasti parempi 
asua kuin Afrikassa jossa on nälän
hätä useimmissa valtioissa. Täällä 
saa käydä koulua kaikki (nykyään), 
eihän kaikissa maissa voi sitäkään 
käydä. Jos Suomi liittyy EY,hyn 
niin joidenkin tuotteiden hintojen
han pitäisi laskea ja sehän on editys- 
tä se.

Esko Ahon veron kiristykset ja 
koulujen avustusten vähentäminen 
pitäisi lopettaa. Kouluissa turhan
päiväinen niuhotus pitäisi sekin lo
pettaa. Kyllähän opettajat saavat 
kieltää tekemästä jotain ja sitä kiel
toa on noudatettava, mutta kun kir
jan unohtamisestakin tulee huutoa 
se on liikaa, vaikka taitaa olla niin 
että joka maassa niin tehdään. 

TOMI RANTANEN 12 v.
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SUOMI

Lintu metsäs sirkuttaa. 
Muitakin jo laulattaa. 
Vihertää ja sinertää 
kummut sekä järvet nää. 
Havumetsät mahtavat 
Lapinmaalla upeat.
Rauha tääl' jos aina ois, 
täältä lähtis en koskaan pois 

TUOMAS NUMMINEN 11 ’

SAAN OLLA SUOMALAINEN

Suomessa on hyvä olla. ■*
Koska täällä ei ole myrskyjä.
Eikä mitään jyristyksiä.
Täällä on itsenäisyys.
Täällä on lämmin kesä.
Mutta kylmät talvet.
Suomalaiset ovat sitkeitä ja 
sisukkaita.
He eivät helposti anna periksi. 

ESA LÄHTEENMÄKI 11
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’ 'VIRTOLAINEN ON 
MONIPUOLINEN JÄSSIKKÄ’ ’

"Mistä tulivat ihmiset, jotka asuttivat Virrat- 
tyyppisen villin rajaseudun” pohtii Uolevi 
Nojonen kirjassaan Kylän synty (1984) ja jat
kaa: "Joskus tuntuu, ettei siitä sekoituksesta 
ota selvää pirukaan — alkuperäisestä virolai
sesta. Totisella naamalla se puhuu löysää 
kuin savolainen, on itseriittoinen kuin sata
kuntalainen ja hidas kuin hämäläinen, kerta
kaikkiaan monipuolinen jässikkä”

Matti A. Pitkäsen Virrat-kuvateoksessa

(1977) rohkaistaan silti uusia virolaisia. 
"Virtain osa suomalaisessa luonnonkirjassa 
on maisemiltaan monipuolinen ja tunnelmil
taan rikas. Täydellisesti se ei kiireiselle avau
du, mutta jos sitä "lukiessasi” kerran huo
maat ja koet itse kuuluvasi sen lehdille, olet 
tehnyt elämäsi löydön.”

Huonomminkin siis ihmiselle voisi käydä, 
kuin huomata jonakin päivänä olevansa viro
lainen jässikkä.

TAUNO MÄKINEN

MITÄ ON OLLA VIRTOLAINEN
Tuntui yllättävän vaikealta vastata 
kysymykseen, niin monitahoiselta 
asia vaikutti jopa näin vanhalta vir- 
tolaiselta, jonka suku on tallannut 
näitä maita jo vuodesta 1536 al
kaen .

Tuntea itsensä virtolaiseksi, vaikka 
vain toinen jalka on täällä maalla ja 
toinen etelän suurissa kaupungeis
sa, on positiivinen ja luonnollinen 
asia. Sitä ei tarvitse puolustella, ei
kä siitä saa ylpeillä, se vaan on niitä 
tosiseikkoja, jotka ovat ja jotka hy
väksyy .

Tottakai jokaista ihmistä muok- 
kaa myös elämä ja ne kokemukset, 
joita se tuo mukanaan.

Itse olen ollut parikymmentä 
vuotta aktiivisesti mukana kansain
välisessä kaupassa ja Suomen talou
selämässä. Tänä aikana olen tavan
nut niin huippurikkaita kuin köy
hiäkin .

Kaikessa tässä oravanpyörässä on 
vahvuus tunnustaa olevansa alkupe- 
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rältään maalaispoika Virroilta ja 
Suomesta. Tätä ei pidetä suinkaan 
heikkoutena vaan vahvuutena, jota 
kunnioitetaan.

Alkuperänsä hyväksyminen tuo 
myös itselle sitä itseluottamusta ja 
vahvuutta, mitä tarvitaan. Voi olla 
sisäisesti aidon ylpeä, että on maa
laispoika Virroilta Ellilän talosta.

Olla virtolainen on myös olla pe
risuomalainen niistä ajoista lähtien, 
jolloin uskonnon vaikutus tunkeu
tui maahamme.

Me pirkkahämäläiset, joita virto
lainen alkuperäisväestö edustaa, 
olemme erilaisia kuin serkkumme 
Etelä-Hämeestä. Pohjalainen vai
kutus on tätä erilaisuutta vielä teräs
tänyt.

Meillä on ikivanhoja tapoja, ehkä 
huvittaviakin mutta hyväksyttyjä. 
Minä muun muassa olen Ellilän 
Tauno, koska taloni nimi on Ellilä.

Tapa ilmeisesti perustuu vanhaan 
viisauteen, joka sanoo, että ihmiset

menevät ja tulevat mutta talo jää.
Tunnustan rakastavani tätä pitä

jää ja olen ylpeä virtolaisuudestani 
sen vuoksi, että luonto on täällä 
upean kaunis jokaisena vuodenaika
na. Luonnollisesti tämä on totta 
meille virtolaisille, mutta ymmär
tääkö sen ”hesalainen” tai pariisi
lainen, newyorkilaisesta puhumat
takaan?

Ainakin sen ymmärsi eräs ame
rikkalainen kenraali-ystäväni, maa
laispoika hänkin, joka vieraili maa
talossani . Eräänä kesäiltana hän sa
noi: ”Minä oikeastaan voisin jäädä 
sinulle pehtooriksi, niin upea paik
ka tämä on. ’ ’

Olla virtolainen tänään, jolloin 
koko maailma järkkyy, on rakentaa 
elämä juurilleen, jotka ovat turvalli
set ja vakaat kuin virtolainen kallio.

Siitä tunteesta voi olla kiitollinen 
kotipitäjälleen.



Teksti ja kuva: EIRA SILTANEN

ENAA
EN LÄHTISI 
TÄÄLTÄ MINNEKÄÄN
Tatjana Liminka vietti lapsuutensa ensimmäiset vuodet synty- 
mämaassaan Neuvostoliitossa. Hän oli jo lähes viisivuotias, 
kun viranomaiset monien, osittain traagistenkin taistelujen 
jälkeen myöntyivät äidin ja tyttären muuttoon isän luo Suo
meen . Tanja kertoo äidin ja mummun olleen välillä jopa van
gittuna yrityksistään pitää yhteyttä Suomeen.

■ ■■
S!

Tatjana Liminka tahtoo asua Suomessa 
ja Virroilla. — En voisi jättää isää ja 
pikkuveljeä.

Tänä päivänä Tatjana, kotioloissa ja 
suomalaisittain Tanja, asuu Virtain 
Vaskivedellä isän ja pikkuveljen 
kanssa ja käy Vaskiveden ala-asteen 
kuudetta luokkaa.

Viime talvena kohtalo osoitti jäl
leen kerran julmuutta Limingan 
perhettä kohtaan, sillä Tanja me
netti äitinsä auto-onnettomuudes
sa. Myös tyttö itse oli kolariautossa, 
mutta on täysin selvinnyt vammois
taan.

Tatjanan mummu tuli silloin Ve
näjältä tyttärensä perheen avuksi, ja 
aikoo pyytää jatkoa oleskelulupaan
sa.

— Enää en voisi ajatellakaan 
muuttoa täältä pois, en ainakaan 
nyt kun siellä Venäjällä on olot sel
laiset, on täällä kivampaa nyt kun 
ajattelee, Tanja juttelee. Hän on 
ikäisekseen hämmästyttävän hyvin 
selvillä asioista.

— Kyllä kummit viime talvena 
kysyivät, haluanko muuttaa sinne, 
mutta en voisi jättää isää enkä pik
kuveljeä. On siellä ihan kiva käydä 
kun tapaa serkkuja.

Venäjän puhekielen Tanja hallit
see, mutta sanoo että ei osaa sitä 
kirjoittaa. — Äidin kanssa pu
huimme venäjää ja nyt sitten mum
mun kanssa. Isä ei paljon puhu sitä 
kieltä mutta ymmärtää kyllä, jos me 
mummun kanssa joskus puhumme 
salaisuuksia, Tanja kertoilee.

Venäläisellä pukilla
on siniset vaatteet

— Kauhean paljon minulla itsel
läni ei muistikuvia Venäjältä ole, 
mutta mummu on kertonut kaiken
laista. Esimerkiksi joulua siellä vie
tetään uuden vuoden kanssa yhtei
sesti, eikä se aikaisemmin ole ollut 
mikään Jeesuksen syntymäjuhla. 
Nykyään se asia on muuttumassa. 
Joulukuusi siellä aina on niinkuin 
Suomessakin ja joulupukkikin tu
lee. Pukilla on mukanaan tytär ”zo- 
luska”, joka voi vaikkapa laulaa.

Venäläisellä joulupukilla ja tyttä- 
rellä on aina siniset vaatteet, ei kos
kaan punaiset. Joulupukki tilattiin 
aina ja siitä maksettiin, mutta tus
kin siellä nyt on sellaiseen varaa...

— Myös joulupöytä katettiin, 
mutta ruoka oli vähän erilaista kuin 
Suomessa. Ennen teatterissa näytel
tiin joulunäytelmiä, ja lapsille jaet
tiin karamelleja.

Torilla minä tykkään käydä

Tanja Liminka on joutunut vähän 
karsimaan harrastuksiaan, koska ai
ka ei ole tahtonut riittää kaikkeen. 
Nykyään hän pelaa lentopalloa ja 
käy kantelekerhossa. Myös kavereita 
on paljon, mutta välimatkat heihin 
ovat pitkiä.

— Torilla minä tykkään käydä. 
Torikauppiaat on kivoja ja samoin 
ihmiset, joita siellä tapaa, Tanja sel
vittää ja kertoo suuttuneensa isäl
leen, kun tämä ei kerran ottanut 
mukaan. Limingat käyvät viikon
loppuisin Virtain torilla myymässä 
itse kasvattamiaan perunoita ja 
muita maan tuotteita.

Tatjana Liminka ei haluaisi 
muuttaa Virroilta minnekään. Koti 
ja ihmiset siellä ovat tärkeitä. Äidin 
menetykseen on ollut "pakkoa tot
tua", kuten tyttö itse sanoo.

— Isän kanssa ei voi keskustella 
kaikesta niinkuin äidin kanssa tein, 
niinkuin nyt jostain naisten asioista, 
Tanja pohtii.

— Mutta onhan mulla joitakin 
kavereita joihin voi onneksi luottaa, 
jotka eivät kerro eteenpäin.
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MARJA KUJALA

MELKEIN
VIRTOLAINEN

Villiruusu emäntänsä Marja Kujalan sylissä, Rautalahden pirtissä Virtain ja Ruoveden 
rajamailla, on virtolaissyntyinen mustavalkoinen eurooppalainen, määritelmältään 
kuin enne maailman tilanteen kehityksestä.

Olen saanut eräässä asiassa elä
mältä paljon, vähän liikaakin, sillä 
minulla on kaksi kotikuntaa, Virrat 
ja Ruovesi. Juureni ovat lujasti pie
nellä maatilalla Rautalahdessa näi
den kahden pitäjän rajalla, kuiten
kin Ruoveden puolella. Syntynyt 
taas olen Tampereella ja tullut näil
le rannoille Tarjanne-laivalla Syrjän 
laituriin lokakuussa 1945 kolmen 
kuukauden ikäisenä.

Äitini kotitalo Lahti-Nuuttila on 
Virtain Nuuttilankylässä, kolmen 
kilometrin päässä kotoani. Nuutti
la, Simpola ja Syrjä sekä Ahola ovat 
aina olleet läheisiä sukulaispaikko- 
ja. Lämpimiä muistoja minulla on 
kylän muistakin taloista, sillä pien
viljelijäyhdistyksen toiminta oli vil
kasta . Lapsuudessani ky läiltiin 
usein, talvisin hevosella ja kesäisin 
pyörällä ennen autojen tuloa.

Virtolaisuutta muistan tuntenee
ni ainakin siitä saakka, kun juoksin 
väärän ketun perään vanhassa Vir
tain Kauppakunnassa luultavasti 
viisivuotiaana. Kettupuuhkat olivat 
tuolloin yleisiä naisten koristuksia, 
niinpä erehdyin luulemaan vierasta 
tätiä äidikseni. Kiltti virtolainen tä
ti etsi kanssani äidin muiden ketun- 
kantajien joukosta. Silloin oivalsin 
virtolaisten yleensä olevan hyviä ih
misiä .

Kansakoulun aloitin Visuvedellä, 
jonne oli matkaa kahdeksan kilo
metriä. Talvisin jäätä pääsi neljän 
kilometrin taipaleelle. Neljännellä 
luokalla ollessani sain anomuksesta 
siirron Virtain Jäähdyspohjan kou
luun, sillä sinne kunta oli järjestä
nyt autokuljetuksen. Koulukyytiin 
sain mennä isolle männylle vain ki
lometrin päähän kotoani. Ensim
mäisenä koulupäivänäni Niemisen 
Anneli sattui olemaan poissa ja is
tuin hänen pulpettiinsa. Koulu al
koi sujua ja virtolaisuuteni vahvis
tui. En muista edes olleen min
käänlaisia sopeutumisvaikeuksia. 
Koulunkäynnistä on meidän osal
tamme tullut perinne siten, että 
lapsemme opiskelevat nyt Virtain 
lukiossa.

Muistutuksen vieraspaikkakunta- 
laisuudestani sain rippikoulussa, 
kun minua ei löytynytkään kirkon
kirjoista. Löytyihän sentään Ruove
deltä ja pääsin ripille Virtain kirkos
sa heleänä helluntaina kesäkuussa 
32 vuotta sitten. Virtain kirkosta oli
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tullut kotikirkkoni ja seurakunnasta 
kotiseurakuntani, jossa osallistuin 
seurakunnan vireään nuorisotyöhön 
silloin Sariolan vuosina 60-luvun 
alussa.

Olen ollut yksityisoppilaana Vir
tain yhteiskoulussa ja käynyt kaup
pakoulun Virroilla aikana, jolloin 
koulu oli vielä "hyyryläisenä” Vir
tain yhteiskoulussa. Virtolaiseen 
kunnalliselämään tutustuin ensi 
kerran ollessani harjoittelijana kun
nantoimistossa silloin, kun Antti 
Koskinen oli kunnanjohtajana, Iso- 
mäen Lahja kanslistina ja Mäkisen 
Pentti vielä kunnanrakennusmesta
rina. Yrityselämää opin ymmärtä
mään Haapasalon Mikon Taideta- 
komon konttoristina. Näinä työ
vuosina oli virallisestikin virtolai- 
nen.

Virtolainen mies, Kujalan Kau
no, lähtöisin Seinäjärveltä, ymmärsi 
ottaa minut aviopuolisokseen v 
1971. Olimme silloin molemmat 
Virtain seurakunnan jäseniä, ja 
kirkkoherra Juhani Leppänen vihki 
meidät kotonani Ruovedellä. 
Asuimme yksiössä Torisevantiellä. 
Äitini kuoleman jälkeen muutim
me Rautalahteen, jotta isäni ei jää
nyt sinne yksin. Niin perin juurin 
virtolaisesta miehestänikin tuli vi
rallisesti ruoveteläinen.

Kirjoittamisesta viehätyin jo teh
dessäni ensimmäisiä kouluaineita
ni . Kansankorkeakoulun käytyäni 
pyrinkin opiskelemaan tiedotusop
pia, mutta jäin jollekin varasijalle. 
Journalistin ohdakkeisen taipalee
ni aloitin Yleisradion kirjeenvaihta
jana, kunnes Riikosen Ella Sokok
sen kassajonossa kysyi, josko haluai
sin tehdä lehteäkin. Parina vuonna 
kirjoitin avustajan tapaan paikallis- 
lehteen ja tein Ellan lomituksia 
Keskisuomalaiseen. Nyt olen kym
menisen vuotta ollut Keskisuoma
laisen Virtain aluetoimittaja ja mi
nulla on ollut onnea työssä ollessani 
saada koulutusta tehtävääni. Aluet
tani on Virtain lisäksi Ruovesi ja 
Ähtäri.

1960-luvun alussa ilmestyi lähin
nä kouluille tarkoitettu lukemisto, 
jonka nimi oli Kotiseutuni Pirkka- 
lanpohja. Voin hyvin sanoa, että 
kotiseutuni on Pirkkalanpohja, en
tistä Suur-Ruovettä, johon luetaan 
kuuluvaksi myös Ähtäri ylävesien 
varrelta.

Ei liene ihme, että tunnen oleva- 
ni virtolainen, ruoveteläinen ja 
pohjoispirkanmaalainen, ehkä hive
nen enemmän kuitenkin virtolai
nen . Minun mieltäni lämmittää 
Vaskiveden hämäläisen hymyilevä 
maisema, Soininkylän kulttuuri
maisema ja monet muut perivirto- 
laiset näkymät. Ruovedellä liik
kuessani tunnen luonnollisesti sa
manlaista rakkautta tähän kotiseu
tuun . Osaan ulkoa ja jotenkin lau- 
laakin Virtain, Ruoveden ja vielä 
Visuvedenkin laulun. Ähtäri on 
tullut minulle työn mukana tär
keäksi .

Ihmiset ovat näillä kolmella paik
kakunnalla hyvin saman oloisia, tu
tun ja läheisen tuntuisia. Se, että 
joudun työni vuoksi ajoittain suh
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tautumaan arvostelevasti kotiseutu
ni ilmiöihin ja tapahtumiin, ei ole 
rakkauden puutetta seutua ja asuk
kaita kohtaan, vaan sitä, että toi
mittajalta vaaditaan myös kriitti
syyttä .

Elämme maailmassa, jossa kar
toille piirretyt rajat näyttävät aina
kin rauhan vallitessa menettävän 
merkitystään. Koko maailma on 
tekniikan ja tiedonvälityksen vuoksi 
tullut tavallaan lähemmäksi. Oman 
identiteettinsä, itsensä ymmärtämi
sen vuoksi, on hyvä kuitenkin tun
tea olevansa kotoisin jostakin. Me 
täällä olemme kotoisin vanhasta 
Ruoveden emäpitäjästä, entisaiko
jen pirkkalaisten eräsijoilta, asuim- 
mepa sitten missä kunnassa tai kau
pungissa tahansa.
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man Isoveljeä, jota sisäsuomalai- 
nenkin pitää olohuoneessaan vie
raana vailla mitään allergiaoireita) 
— sisäsuomalaisen ei Sisä-Suomessa 
tarvitse identiteettiään etsiä.

Tarpeeksi kaukana Sisä-Suomesta 
sisäsuomalaisuus on eksoottista. Si- 
säsuomalaisuus on eksoottista jo 
suomenruotsalaiselle, puhumatta
kaan sitten muiden maiden kansa
laisista . Sisäsuomalaiselle itselleen 
on "eksoottista” jättää äänensä, 
maksaa veronsa ja saada pankkito- 
sitteensa 300 kilometrin päähän 
olemassaolonsa nykyisestä keskuk
sesta .

Virtolaisuuden merkitystä on jos
kus vaikea ymmärtää muuten kuin 
edellä mainittuina, olosuhteiden 
esiin nostamina erityispiirteinä. 
Mutta omassa henkilöhistoriassaan 
virtolaisuuden tuntee kuin hengi-
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"SBMfetoi: 
nä. Koska minusta on kivaa olla 
hassu, hakeudun usein seuraan, jo
hon en "kuulu”. Siitäkin johtuen 
tavallisesta asiasta, virtolaisuudesta, 
on tullut minulle jotain usein aika 
hassua. Sen takia en edes yritä tees
kennellä, että esitykseni virtolaisuu
desta olisi jotenkin objektiivinen ja 
muiden kuin minun todellisuuttani 
vastaava.

Ystävissäni on edelleen niitä, joi
ta opiskelemaan lähtö ei ole repinyt 
Virroilta kuin viikoksi kerrallaan. 
Heille virtolaisuus on edelleen pal
jon tavallisempi osa elämää ja mi
nuutta . Itse asiassa voisi hyvin esit
tää kysymyksen: "Mitä oikeutta mi
nulla enää on edes kutsua itseäni 
virtolaiseksi?” Mutta koska en vielä 
osaa kutsua itseäni sen koommin 
turkulaiseksi kuin ”äbobo”ksi- 
kaan, olen ylpeä ollessani virtolai- 
nen. Vaikkakin sitten puoliksi ään
tämättä jäävällä v:llä.

MINNA LUUKKO
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vain etten silloin tiennyt, että työ
vuoro puistossa oli juuri vaihtunut 
aamupäivän lapsijoukoista iltapäi
vän Alkoarskoihin. Raunon makoi
sat saivat kaverikseen taskulämmin- 
tä, varastetun puhelimen ja roppa
kaupalla juttuseuraa.

Ensimmäinen viikko Virroilla oli
kin kuin Manun illallisilla. Kaupas
sa käydessä ja lännenkatua kulkiessa 
päät kääntyivät ja kohtasin kiinnos
tuneita silmäpareja. Sain ilokseni 
sellaisen käsityksen, että kaikkia oli 
tervehdittävä. Kahden viikon ku
luttua vaihdoinkin jo mielipiteitä 
tulevasta säästä paikallisten alkua
sukkaiden kanssa ja tunsin itseni 
yhteisöön “kuuluvaksi. Sitten koitti 
se päivä, jolloin uudisraivaaja oli jo 
niin tuttu näky katukuvassa, että ai
noastaan koirat heilauttivat hän
täänsä kiinnostuksen merkiksi. Tut
tavat lohduttellvat kertoen tarinaa 
hitaista hämäläisistä ja että sopeu-

jäämisopiisa täi 
>n tärktää^ulauWi

Ulkonaisesti tosivirtolaiseksi tunnen 
itseni vasta sitten, kun saapastelen 
ensimmäisissä ’ ’Palmrotheissani’ ’.

Talvinen Virrat onkin melkeinpä 
parasta mitä paikkakunnan menu 
tarjoaa. Kesä tulee kaikkialle, mut
ta lumesta saavat nauttia vain har
vat ja valitut. Mikään ei ole herkul
lisempaa kuin leikitellä ajatuksella 
haenko varastosta potkukelkan, hi- 
kilaudat vaiko puikkarit ja luikka- 
rit. Toisaalta on ikäväkseni todetta
va, että ladut ja jääkentät ovat 
useinmiten paremmassa kunnossa 
kuin talviset jalkakäytävät.

Rantapuisto ansaitsee kunnon ke
hut, aivan kuten kaupungin puisto- 
osastokin. Sääli vain, että Ranta
puiston käyttöprosentti on niin pie
ni. Lähinnähän siellä käyvät turistit, 
koiran ulkoiluttajat ja lastenvaunu
jen lykkääjät. Ulkopuolisen silmää 
hivelevät myös laitakatujen pihlaja- 
ja koivurivistöt. Odotankin innolla 
milloin pääkatu kokee kunnollisen

muutoksen, ener^ftm pqi- 
Jiemrnän autoja. Jo*sfn olen 
nntifjo omaksyväfii vuolai
lla;. änto on saatava ehdotto- 

ärkkeerattua kaupan oven
Iillä millä hyvänsä. - ’

on vaikeata jäädä passi!- ? 
yalla lojuvaksi kanavan- 

i. ‘Kans alaisopisto, urhet- 
lupoppoot iXjatiut kissanristiäiset 
pitävät itsestäämscn verran mölyä,, ' t. 

toi- -.- ertä joskus ofevansa-tkahr %
den mönkijäisen äitÄTiikuntahalli
ja muut • urheilutilaW©vatkin. sekä 
iloa lihaksille että silmille. Sääli ;
vain että lama kerkesi ennen uutta ?
kirjastotaloa ja uimihälfiä.

Vaan mitäpä siitä, että kaupun
gintalo ja valtion virastorakennuk
set näyttävät kuin Ceausescun ajan 
muistomerkeiltä, kun Virroilla asuu 
ehkä hieman hitaasti lämpiäviä, 
mutta muuten mukavia leppoisia, 
kiireettömiä ihmisiä. Toisin kuin 
"suuressa etelässä”, jossa ihmiset 
tuntuvat suorastaan pelkäävän toisi
aan, saa täällä Virroilla ystävällistä 
kohtelua niin pankeissa, posteissa 
kuin puistossakin.

"Virrat, se on niin pal kaunist 
seutuu" sanottiin meille, kun läh
dimme matkaan Aurajoen rannoil
ta. Tämä lause hymyilyttää minua 
aina ajaessani Parkanon suunnasta 
Virroille. Toisaalta lause pitää paik
kansa, kun katsoo talven pakkasesta 
höyryäviä metsälampia ja lumikuor- 
rutteisia puita. Kauneus on katso
jan silmässä.

1

SUSANNA PÖYHÖNEN
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IIRON VUONNA 1992

Vuosi 1992 loppuaan lähenee 
yö pimenee, valo vähenee 
Hiiten elettiin Virroilla, maailmalla 
siitä yritän runoa muodostella.

Lama puri myös virtolaisiin
lomautettuihin, työttömiin miehiin, naisiin 
Edessä epävarma tulevaisuus on 
työnsaanti lähes toivoton.

miten säästää kunta ja kunnanisät 
kärsiikö työmatkat ja palkanlisät?
Lapset he liikaako oppia saa 
kun tahdotaan opetkin lomauttaa?

On kaupunki hankkinut kiinteistöjä 
se järkyttänyt on yhteisöjä.
Köydenvetoa käydään puoleen ja toiseen 
vaan mikä oli syynä moiseen.

marttila seurakunnalta ostettiin
ja keskusteluun pari seikkaa nostettiin: 
Onko pappilan arvolle sopivaa 
jos siellä nuoret harrastaa.

Lomasaaresta vasta syntyikin meteli 
monen kaupantekijän kiipeli.
Turhaan virtolaiset hankintaa valittaa 
ehkä siellä seuraavan loman viettää saa.

Vaaleissa punnittiin kunnanvaltuuston 
pisteet
valittiin uusia, jäi vanhoistakin rippeet.
Jos muista ei mihin nimensä laittaa 
voi kai moraalista peistä taittaa.

Kun valtuustoon pyrkii ja pääseekin 
vois luulla se on tehtävä tärkehin 
mutta kun kaupunginjohtajaa valitaan 
mies mieluummin hirvimetsällä samoaa.

Vaihtuu valta siis kaupungin johdossa
se virka lienee yhäkin hohdossa
kun hakijoitakin riitti vielä
vaan järkeä ja onnea tarvitaan sillä tiellä.

SuMuTe taiteilijoita le h de s säkin hakee 
olis operettiteatterissa ura makee 
syynä vaatimattomuusko vai hitaus 
kun pyrkijöissä on vajaus.

Suomikin on lähes suoritustilassa 
hallitus toimii kuin huonossa pilassa 
Kuin hölmöläiset valoa säkillä kantaa 
hallitus toisella kädellä ottaa, toisella antaa.

Talouspolitiikka on päin honkia 
sais pankkien tilejäkin viranomaiset tonkia 
korot hyppivät kuin pupujussit 
ja tyhjänä on Suomen Pankin pussit.

Sitä sanotaan: kärsimys jalostaa 
ja ehkä lamasta voimakin kohoaa 
Jää turha kerskakulutus pois 
kun vain kaikille sentään leipää ois.

Kumma kun USA:ssa pressua valitaan 
ja on siihen vain kolme hakijaa 
Virtain johtajaksi kumminkin 
oli ehdokkaita parikymmentä ainakin.

Jugoslavian-kriisi meille sodan näytti 
kauhulla, tuskalla uutiset täytti.
On YK, NATOkin keinoja vailla 
kun siviilejä teurastetaan hullun lailla.

Jouluna kun lapseni pakettejaan avaa 
jostakin tuhansien kilometrien takaa 
silmät pelokkaiden, nälkäisten lasten 
mieleeni palaa ja minua ahdistaa, 
ehkä itkenkin — salaa.

PÄIVI PIIPPO-ANTILA
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Teksti ja kuvat: EIRA SILTANEN

JALKA JO
OVENRAOSSA VIRROILLA

Virtain Liedenpohjassa asuva Sirkka 
Alamäki muutti paikkakunnalle 
melkein vahingossa. Kolmisen 
vuotta sitten synnyinseudullaan 
Torniossa asunut taiteilija alkoi kai
vata muutosta elämäänsä. Muoto
kuvien maalaaminen vei ajoittain 
pitkiksikin ajoiksi tien päälle.

— Mielessä kypsyi hiljalleen hir- 
sitalohaave ja päätös muuttaa Etelä- 
Suomeen, ei vain ollut tietoa mi
hin.

— Kunnes kerran lähdin erään 
ystävän matkassa Liedenpohjaan. 
Outo paikka löytyi sentään kartalta
kin perusteellisen etsimisen jälkeen. 
Samalla reissulla tuli sitten tehdyksi 
tonttikaupat ja talokaupat, Sirkka 
Alamäki muistelee.

Ateljeemaisen talonsa Sirkka ker
too suunnitelleensa itse.

Alussa oli ABC

Sirkan kouluaikana oli toiminnassa 
ABC-piirustuskoulu, jossa sai kirje- 
kurssien muodossa opetusta piirtä
misessä. Näiltä ajoilta on lähtöisin 
purema taiteilijan uravalinnalle. 
Tosin maalaus oli pitkään vain har
rastus, sillä Sirkka ansaitsi palkkan
sa erikoisompelijana. Vieläkin hän 
ompelee itselleen kaikki vaatteet.

Myöhemmin Sirkka Alamäki ha
ki öljymaalauksen alkeet Lapin tai
dekoulun puolen vuoden kurssilta. 
Vuosien mittaan on taakse jäänyt 
useita lyhyempiä taidekursseja. 
Omia näyttelyitä on ollut toista
kymmentä.

— En enää usein ajattele, että mistä mie oon poissa, Sirkka Alamäki sanoo ja tarkoit
taa, ettei ikävöi takaisin Tornioon. Yksi Alamäen perheen jäsen on maltankoira Cara.
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Muitakin kuin taiteilijaystäviä

Taiteilijapiireissä Virroilla Sirkka 
Alamäki on otettu myönteisesti vas
taan, vai olisiko päinvastoin, sillä 
Sirkka kertoo olevansa "sellainen 
puheliaan sorttinen”, ettei ole lii
emmin pysähtynyt ihmettelemään 
hämäläistä luonnetta, vaan mennyt 
touhuihin mukaan. — Mie luulen, 
että olen jo saanut pikkuisen jalkaa 
ovenrakhon, Sirkka Alamäki sanoo 
kuultuaan, että virtolaisen "sisää
najo” kestää 15 vuotta.

— Aluksi menin puukäsitöille ja 
nyt vedän taidepiiriä Liedenpohjas
sa. Kesällä kutsuin kyläläisiä tänne 
kotiini kokeilemaan vähän taiteile
mista. Innostuneita löytyi ja piiri 
pyörii. Kyllä ihmiset olivat alussa 
vähän arkoja, mutta nyt olen saanut 
ystäviä. On marjakavereita ja muu
tenkin. En ainakaan yhtään viha
miestä tiedä!

Ei aina voi maalata

Sirkka Alamäki maalaa enimmäk
seen muotokuvia, mutta tarvittaessa 
kaikkea muutakin. Muotokuvien 
malleina ovat useimmiten lapset. 
Yleensä Sirkka tapaa mallinsa, ottaa 
hänestä rullan kuvia ja ikuistaa sit
ten kankaalle. — Muotokuva ei ole 
kopio valokuvasta, vaan kuva malli
na olevasta ihmisestä.

Taulun ollessa viittä vaille valmis 
Sirkka viimeistelee kuvan mahdolli
suuksien mukaan mallin luona. — 
Muotokuvaa tehdessä ei voi toteut
taa itseään.

Ihan yksinkertainen taidemaala
rin ammatti ei ole, sillä tulee aikoja, 
jolloin ei voi maalata. — Tammi
kuussa minulla ei koskaan ole veto 
päällä, Sirkka tunnustaa. — Se aika 
menee ajatellessa. Lisäksi olen aa
muisin vähän hidas syttymään. 
Usein aloitan työt vasta sitten kun

Sirkka Alamäki toteutti hirsitalohaa- 
veensa muuttaessaan Virroille. Hänen 
taiteellinen tuotantonsa koostuu etu
päässä lasten muotokuvista.

muut menevät nukkumaan.
”Muut” tarkoittavat tällä hetkel

lä 15-vuotiasta Tiina-tytärtä, sekä 
koiraa ja kissaa.

— Muotokuvia tehdessä ei voi 
päästää valioilleen enempää punais
ta kuin sinistäkään vaihetta. Abst
rakteissa tauluissa viestitään väreil
lä. Itse huomaan usein vasta jäl
keenpäin, että on tainnut olla tuo 
tai tuo kausi meneillään.

Yllättävän tyytyväinen virtolainen

— Olen ollut yllättävän tyytyväi
nen elämääni täällä Virroilla, Sirkka 
Alamäki toteaa. — Torniossa asuu 
poikani ja äitini. Siellä on kyllä kiva 
käydä, mutta yhtä kiva tulla pois. 
Tärkeätä on että myös Tiina-tytär 
viihtyy.

Asuinympäristönä Liedenpohja 
koetaan Alamäen perheessä hyväksi 
ja turvalliseksi. — En todellakaan 
kaipaa hälinää ympärilläni.

Sirkka Alamäen viihtyvyyteen si- 
vukylällä vaikuttavat myös hyvät 
hiihto- ja ulkoilumaastot, sillä rou
va tunnustaa pakkomielteekseen 
hiihdon ja pyöräilyn. Finlandia- 
hiihto on takana yhdeksän kertaa ja 
Virtain hiihtokin on tullut sivakoi
tua jo kahdesti. Kuntosalille Sirkka 
ei ole täällä lähtenyt, vaikka viihtyi 
Torniossa asuessaan "punttien pa
rissa” aktiivisesti 7 vuotta. — Vä
hän tulee liikaa keksineeksi niitä te
kosyitä, sillä liikunnasta tulee puh
tia työntekoon.

— Mitä vähemmän liikkuu — si
tä vähemmän maalaa.
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PERTTI TAMMINEN

Kun
Paavo Nurmi 
hymyili. . .

Urheilun kilpakentillä on vuosisa
tamme aikana käyty tuhansia 
"unohtumattomia” kamppailuja. 
Vanhat voittajat ovat kerta toisensa 
jälkeen saaneet väistyä uusien mes
tareitten tieltä, mutta useimmat 
näistäkin ovat aikanaan häipyneet 
urheiluhistorian lehdille. Niitten 
harvojen joukossa, joiden nimet 
edelleen pysyvät esillä, on Antver- 
penin olympialaisissa 1920 pinnalle 
noussut turkulaisnuorukainen Paa
vo Nurmi. 20-luvulla hänestä tuli 
juoksuratojen jättiläishahmo, jota 
Martti Jukola kuvaa seuraavasti:

— Nurmesta kirjoitettiin ja pu
huttiin 10 vuoden aikana kaikkialla 
maailmassa enemmän kuin kenestä
kään muusta urheilijasta. Miljoonat 
ihmiset halusivat nähdä hänet — 
juoksijoitten kuninkaan, jonka las
kelmallisilla hyökkäyksillä entisiä 
ennätyksiä vastaan oli aavistamaton 
vetovoima ihmisiin.

Hymyilemättä, kylmänä ja luok- 
sepääsemättömänä hän vuodesta 
toiseen tallasi jalkoihinsa kaikki en
tiset ja ylistetyt maineteot.

Harvassa näin ollen ovat ne valo
kuvat, joiden alle olisi voinut kir
joittaa: Hymyilevä Paavo. Sellainen 
kuva on nyt kuitenkin Virtain koti- 
seutuarkistossa, jonne sen on Kaisa 
Luoto lahjoittanut. Kuva ei ole 
juoksuradoilta, vaan kodikkaasti 
Mikkelin markkinoilta 1920-luvun 
alkupuolella. Ohjissa istuu Paavo 
Nurmi ja perälaudan tuntumassa 
Väinö Sipilä, sen ajan juoksijoit- 
temme parhaimmistoon kuuluva 
hänkin. Väinö oli kotoisin Pälkä

Kuvat omistaa:
Virtain Kotiseutuarkisto

neeltä, jossa myös Luodon perhe 
20-luvulla asui. Juoksuharjoitusten 
lisäksi Väinö osallistui myös nuori
son seuratoimintaan ja lauloi kuo
roissa . Iloluonteinen Pälkäneen 
poika oli yhtä pidetty kaukaisilla 
kilpakentillä kuin kotiseudullaan- 
kin. Niinpä voikin arvailla, että 
oheinen asetelmakuva on syntynyt 
Väinön aloitteesta, ja Paavoa hy
myilyttää oma osansa kärryjen kus- 
kinpenkillä. Väinö Sipilän paras 
saavutus oli 4. sija Pariisin olympia
laisissa 10.000 m:llä.

Nurmi ei sen sijaan harrastanut 
muuta kuin juoksu-urheilua; skaala 
oli laaja: 1500 metristä maratoniin. 
Tuloksena oli 25 maailmaennätystä 
sekä 9 kultamitalia ja 3 hopeista

kolmissa olympiakisoissa, mutta hy
mykin hävisi ja kasvonpiirteet kove
nivat .

Toinenkin mielenkiintoinen va
lokuva 20-luvun liikuntaharrastuk
sista löytyi Kaisa Luodon kokoel
masta: Pälkäneen lottia lähdössä 
kuntolenkille toimintatalon, Nui
jan, edustalta. Lenkkivarustuksiin 
kuului reppu, jossa oli 3 kg:n paino 
ja sopiva päämäärä oli Vehoniemen 
harju, jonne oli matkaa 10 km. 
Vuonna 1930 Pälkäneeltä Virroille 
muuttanut Kaisa Luoto on kuvassa 
eturivissä neljäs oikealta. Hyvät 
harrastukset jatkuivat Virroilla ja 
niistä yhtenä tärkeimmistä oli lotta- 
työ.
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JARMO KARIKALLIO

PERHONEN

Perhonen lentää kukasta kukkaan 
ja makeaa mettä etsii.
Pian se löytää soman kukan 
läheltä marjapensaan.
Jälleen se lentoon lehahtaa 
ja katoaa pois.

JOHANNA AALTO 10 v.

HEINÄSIRKKA

Heinäsirkka loikki kerran pellolla, 
hän ei tehnyt mitään kellolla. 
Iltasella rupesi hän nukkumaan, 
aamulla taas ryhtyi käki kukkumaan.

JANNE KERÄNEN 10 v.

KALASAALIS RANNALLA

Puli kevät ja jäät suli 
Järvestä kalan pää 
esiin tuli
Pannalle kalamies saapui.
Onki olalla vaappui.

Kädessä kassi lanteella puukko 
Pellolta kaivoi matonsa 
tuo kalamies.
Kalliolle maata pisti, 
madon koukkuun listi 
ja onkensa veteen viritti.

Näin tuo kalamies 
saaliinsa rannalle keräs.
Sit’ keräs kamppeensa 
ja kotiin lähti.
Illalla kalat paistoi, 
kissakin niitä maistoi.

ANTTI SYRJÄ 11 v.



PAULA ALA-HÄRKÖNEN

ALA-HÄRKÖSEN SUKU KOKOONTUI

Sankarihaudalle seppeleitä laskemassa Leo Puskala ja Aapo Ala-Härkönen.

Viime heinäkuussa kokoontui kol
misen sataa suvun jäsentä Ala- 
Härkösen sukuseuran järjestämille 
sukujuhlille Ikaalisiin. Eri nimisiä ja 
eri puolilta tulleita juhlijoita yhdisti 
polveutuminen 1500-luvulla Juval
ta Virroille tulleesta Heikki Antin- 
pojasta, joka vuonna 1571 perusti 
Virtain Härköseen suvun kantati
lan.

Ala-Härkösen sukuseura on toi
minut jo vuodesta 1975, ja juhlia ja 
tapaamisia on kertynyt näiden vuo
sien aikana toistakymmentä.

Tämän vuoden sukujuhlien jär
jestelyvastuu oli Ikaalisissa asuvilla 
suvun jäsenillä. Sukujuhlien teema 
rakentui valtakunnallisen Juuret 
Suomessa -tapahtuman ympärille ja

ulkosuomalaisia olikin saapunut 
juuriaan etsimään Yhdysvalloista, 
Kanadasta ja Pohjoismaista.

Juhla alkoi hartaustilaisuudella 
Ikaalisten kirkossa, jota seurasi 
muistotilaisuus sankarihaudalla ja 
muistohetki sukuhaudalla.

Varsinainen sukujuhla vietettiin 
Ikaalisten kauppaoppilaitoksella ja 
juhlan esiintyjät sekä puheiden pi
täjät olivat kaikki omasta suvusta. 
Ohessa oli myös mahdollisuus tu
tustua suvun jäsenten harrastetöi- 
hin, sukuseuran valokuviin ja histo
riikkiin.

SPR:n pääsihteeri Markku Niska
la korosti juurien tuntemisen mer
kitystä; sen rikastuttavaa ja turvalli
suutta luovaa vaikutusta.

— Saamme olla iloisia siitä, että 
olemme löytäneet toisemme. Kun 
ajattelemme itseämme ja toisaalta 
niitä, jotka joutuvat pakenemaan 
raakuutta ja vainoa omasta maas
taan ja kadottavat yhteyden lähei- 
siinsä, niin eikö tämä ole ylellisyyt
tä, hän muistutti.

Ala-Härkösen sukuseura on juh
lien ja tapaamisten järjestämisen 
ohella julkaissut kaksi Matti Kan
kaanpään toimittamaa sukukirjaa, 
ja julkaisee vuosittain ilmestyvää su- 
kujulkaisua. Oma sukumerkki on 
kehitelty ja uutuutena on julisteko- 
koinen sukutaulu eri sukuhaaroi- 
neen.
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EIRA SILTANEN

”Uitos
ollaan

"Pomoilla oli sellainen valta, että kun he joulun tienoissa lä
hetettiin hakkaamaan tukkia, niin he keväällä lähtivät uitta
maan sahoille. Ei ollut pomon elämässä kuin kaksi osaa, hak
kuuta ja uita”.

Otteita metsätyönjohtaja Vento Virtalan (synt. 8.6.1893 
Virtain Toisveden kylässä) vuonna 1961 julkaistusta kirjasta 
"Uitos ollaan”, jossa hän pomon näkökulmasta kertoo muis
telmia vanhanajan uittotöistä 50-60 vuotta takaperin.

Takamaille nähtiin menevänkin 
jo jouluna hevosia, sillä yhtiöt tun
kivat tukinostonsa kauaksi saloille, 
joihinka ei ollut minkäänlaista tie
tä, että olisi päässyt kesällä kul- 
keen.

Vehulta ja Tuhkion nevojen ta
kaa otettiin suuria ja komeita tuk
kia, jotka olivat yli metrin paksuja 
kannoiltaan. Talvisin ajossa oli 100- 
150 hevosta ja tekomiehiä vieläkin 
enempi. Silloin jo pelkäsi moni 
vanhus, että kyllä metsät loppuu.

Osa miehistä asui havumajassa 
koko talven. Eleissä oli paljon sel
laisia, jotka tulivat joululta ja jat
koivat keväällä uitolle.

Uitto alkoi Kivijärvestä, joka on 
Ähtärin pitäjän Niemisreitin alku
pään järvi.

Juhannuksen tienoilla lähestyt
tiin Virtain vesiä. "Pomo puhui: 
Kyllä me nyt menemme nukku
maan ensi yöksi ja niin jaksetaan 
paremmin lopussa. Meille jää kaksi 
päivää ja yksi yö, viedä tämä uitto 
päätökseen Toisveteen. Vedetään 
lauttan suu ensin kiinni ja vedetään 
pontos eteen, niin on kaikki kun
nossa aamua varten. ’ ’

Aamulla töihin vain kovalla tou
hulla, lautta irti ja ankkuri järveen. 
Matkaa ei ollut kuin vajaa km, että 
yhdellä heitolla pääsi Vierikon ran
taan. Nyt alkoi Enokoski ja sitten 
oli 13:ta järvi, se kaivattu Toisvesi.

Kaarre, Sievinen, Rintanen ja 
Hietanen menivät litkoilla alas ja 
laittoivat vastuun kuntoon ja pian 
oli lautta akalla. Tästä kun sai las
kea, niin paljon, kun vain sai mah
tumaan, että kyllä se on huomenna 
perillä ja pojat ovat voitosta iloisia, 
kun he ovat saaneet taas kerran 
lauttan tuotua alas. On siinä tarvin
nut käyttää tavattoman paljon 
miesvoimaa. Tukit oli isoja ja kos
ket kivisiä ja perkaamattomia ja työ
välineet olivat aivan alkuperäisiä. 
Kaikissa paikoissa tarvittiin sitä uit- 
tomiestä. Ahkeruus oli miehillä it
sellään, eikä silloin veleput menes
tyneetkään uittotöissä.

Toisvesi otti vastaan niin hyvin, 
että illalla oli kaikki laskettu. Yöksi 
jäi vain joen siivoaminen ja lauttan 
siirto sivuun pois toisten tieltä, ja 
laitettiin kaksinkertainen poomi 
lauttan ympärille, että kestää isom
mallakin järvellä. Kova soutaminen 
siinä oli, kun 100 poomia kiersi

lauttan ympärille soutamalla, mut
ta aamuun oli kaikki tehty. Hieta
nen, Sievinen, Päiviö, Rintanen ja 
Koskinen lähtivät jatkamaan mat
kaa Muroleeseen asti. On syksy, en
nenkuin sieltä palataan. Toiset läh
tivät kotipuoleen, lupasivat vähän 
huilata, ennenkuin alkavat toisiin 
töihin. Kun oikein kädestä pitäen 
hyvästi sanoo, pitääkin olla oikein 
uittomies, että ei siinä itke.

"Näkemiin pojat, ensi kesänä ta
vataan”, sanoi pomo.

Kun nyt jäi vain kuusi miestä ja oli 
tehtävä oikein hyvä majallinen pon
tos, meni siinä aikaa 5-6 päivää, en
nenkuin pääsi lähtemään Toisvedel
le, joka on kuuluisa Runoilijan tien 
pääte. Sinne oli tehtävä luja ja kes
tävä pontos. Mutta on tekijätkin 
monia kymmeniä ponttoita teh
neet, että kyllä kävi päinsä. Hieta
nen ja Sievinen nio toista puolta. 
Ilmonen ja Rintanen toista, Koski
nen ja Virtala pehmitti vittoja ja 
veistivät kiiloja. Isoon ponttooseen 
tarvittiin n. 25 paria kiiloja. On sii
nä veistämistä. 50 paria hyvin peh
mitettyjä vittoja ja 2 nie tukkia 
kummallekin sivulle. Pönttöön pi
tuus on hyvä lähes 20 m. Leukatu- 
kit ovat oikein 2 0,5 tuuman kairal
la kiinni kummastakin päästä. Lu
jat tapit reikiin, että pysyi kiinni. 
Tukkeja on halottava lomiin, että 
tulee tasainen permanto. Vielä 
miehille maja ja hevosille talli. 
Miesten majaan 3 kahden hengen 
sänkyä ja pöytä. Majan eteen kivistä 
valkean tila. Ensimmäisen parin 
toiseen tukkiin lyötiin 2 pollaria 
metrin välimatkoille, joitten välissä 
kulki varppi vorokille. Huom! Ai
van kuin Niemisselälläkin tehtiin. 
Tämän täytyi kestää Toisveden ja 
Näsijärven myrskyt ja Herraskosken 
ja Murolekosken laskut. Matkalle 
lähti 6 miestä ja hevonen.

Pönttöön teko on käynyt hyvin ja 
multipenkit kävi Hietanen tarkasta
massa, että pitää lämpösensä. Hän 
nimittäin putosi järveen, kun kanki 
luiskahti. Sitä sanoivat vanhat mie
het, että tarkastettu on multipen- 
kitkin. Majan takana on vesiklosetti 
(huom! Peränne) ja kaikki on kun
nossa. Kahvipannu on porukan ja 
kaikki ruoka-astiat tuo kukin niin 
hyvät kuin itse haluaa. Kahvit ja 
perunat ovat porukan.

Ilmonen meni hakemaan hevo-
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sen kotikylästään ja hän pitää siitä 
huolen. Nyt on kuusi päivää kulu
nut ja huomenna lähdetään illalla. 
Ei Toisvedelle juuri uskalla päivällä 
lähteäkään. On aikaa hakea oljet 
sänkyyn ja peitot ja tyynyt, ei kaksia 
lakanoita. Ponttoolla on niin armo
ton kuri, että jos mies ei herää tuu
rilleen töihin, kun kerran on sorkat 
sängystä ylös nostettu, niin varpin 
mutka jalkaan ja pää ponttoolla vo- 
rokille. Ja hevonen vetää miehen 
ponttoolle.

Ei sitä tarvitse olla monasti niin 
kohtelias. Se on sanottu ensikerta
laisille etukäteen, että tietävät mi
ten kohteliaita täällä ollaan. Työ- 
tuurit ovat: ensin ankkurin passaus, 
sitten hevosen ajo, vörhollin teko, 
ankkurin heitto ja ankkurin soutu. 
2 on aina kerralla töissä, paitsi karil
la on aina vapaatuurilaiset ja salmi- 
paikoissa ollaan kaikki yhtäaikaa. 
Kari- ja salmimiehille on aina kei

Kuvan omistaa: Martta Tanhua

tettävä kahvit siksi kun he tulevat 
ponttoolle.

Pannuun on pantava aineita, että 
kahvi on hyvää, taikka se on itsellä 
edessä seuraavalla kertaa, ei ole 
muuta kuin lämmintä vettä, jossa 
on keitetty kananmunia. Jos tulee 
ponttoolle vieraita, niin aina saavat 
kahvia. Se on laki. Vieraat osaavat 
olla kiitollisia. He ovatkin ranta- 
asukkaita. Tavallisesti tehdään 
matkaa yöllä, kun on tyyni. Päiväl
lä huilataan, kun käy tuulet.

Nyt Rintanen keittää lähtökahvit 
ja kun ne on juotu Toisveden ran
nalla, Enonkosken niemessä ja to
dettu, että on kaikki mitä matkalla 
tarvitsee olla mukana. Matkalla tar
vitsee olla kirveestä sahaan asti. Nyt 
souti Virtala ensimmäisen heiton ja 
Sievinen heitti ankkurin. Pomoa ei 
ole, hän on kuudes mies. Ilmonen 
ajaa hevosta ja Koskinen tekee vöö- 
rin, ja juttelee: ”Ei tahalo tulla oi
kein hyvä, mutta pian se kummin
kin purjetaan.

Ja nyt lähti joukko piskuinen yli 
Toisveden aina eteenpäin. Oikealle 
puolelle jää Lahdenkylä, joka on 
kuin korkialla hyllyllä järveltä päin 
katsottuna. Sieltä on kotoisin Sievi
nen. Vasemmalla pitkän lahden 
perässä on Ohtolan talo. Isomainen 
ja komia rakennuksinen. Edempä
nä on Viitalan talo. Viitalaiset tuli
vat vetää nuottaa lauttan tilalle. 
Siitä saa hyvin kaloja.

Kun on yö mennä nuhjattu, ol
laan Ikkalan kylässä. Komia kylä, 
isoja taloja. Pikkupaikoista ovat ko
toisin Ilmonen ja Rintanen. Nie
menmaan rantaan otetaan päiväksi 
kiinni ja sitten vasta alkaa iso Tois
vesi . Sen yli meno on onnenkaup
paa. Pohjoisesta on matkaa aivan 
aukeeta 18 km, kyllä se heikuttaa 
pöntöstä niin, että kahvi sekaan
tuu . Leveyttä on yli mennä noin 7- 
8 km: Ikkalan kylästä Herraselle. 
Kun on päivä kuljettu, mennään

taas yöllä Ilomäen niemen suojaan 
ja siitä yli taas seuraavana yönä. 
Kirjoittaja oli kerran vuosia sitten 
myrskyssä ja se vei lauttan kiville 
Koivulahteen ja hajoitti kaikki.

Osa miehistä oli 3 vrk kalliosepän 
saunassa. Hevonen oli vietävä met
sään. Noin viikko meni ylimääräis
tä aikaa, mutta kyllä sitä silloin oli
kin . Muroleeseen mennessä sai vii
pyä 2-3 kk ja viivyttiinkin, kun oli 
huonot tuurit. Silloin sanottiin, et
tä kun haavanlehti heiluu, niin ol
laan puussa kiinni. Piti olla aivan 
tyyni, kun mentiin . Kyllä meillä oli 
hyvät tuurit ja hyvin päästiin Herra
selle . Kyllä pojat olivat mielissään. 
Hietasen Manu lähti heti kotoa ha
kemaan oman kahvikuppinsa ja 
peittonsa. Meille sattui, että kun 
laskettiin liikoja Herraskoskea alas, 
niin meistä otettiin valokuvia. Pian 
oli lehdessä kuvia otsikolla: 
"Litkain laskua Virtain Herraskos- 
kessa. ” Kuvaaminen oli harvinaista 
siihen aikaan. Seuraava oli Keiturin 
salmi. Vastatuulella aika kiusalli
nen . Täällä tekee kiusaa vastaantu
levat laivatkin. Ne kun kapeessa 
salmessa ajavat sekaan ja lykkäävät 
takaisin päin. Edessä on Härkösen 
selkä, oikealla on Härkösen talot ja 
vasemmalla on Kalettoman lahti ja 
Virtain kirkko ja kirkonkylä. Edessä 
on Toltain salmi. Ja aina vain on 
Runoilijan tietä kohti Tamperetta. 
Sinne mekin ehkä pääsemme ennen 
pimeetä syksyä niitten puitten kans
sa, jotka keväällä Kivijärven sydän
maalta irti otettiin. Nyt on vasem
malla kuuluisa Sipilän talo. Se on 
kuuluisa hyvästä hallitusväestä. 
Kuuluisana pettuaikana minä sain 
sieltä ruisleipää. Silloin heitin pet
tuleivät järveen ja niitä oli 9 kpl. 
Kun ne oli oikein naavoittuneet, 
olivat ne komeita. Ne olivat kuin 
lampaan karitsat siellä tukkien vä
lissä uimassa. Ja aina eteenpäin 
Vaskiveden selkiä, jossa on oikein 
kauniit maisemat. Ja Mänttän salmi 
ja rannalla on Leveelahden talot, 
josta on kotoisin Pirkko Korkee, 
kuuluisa hiihtäjä. Ja niin aina 
eteenpäin, saaria, salmia lahtineen 
Visuvedelle asti, jossa on kauniita 
paikkoja Tampereelle asti pitkin 
rannikoita. Siellä on Riemu, josta 
sanontatapa: ”Toppas kuin Hätä- 
läisen ankkuri riemunlastukkaa- 
seen. ’ ’
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Herraskosken kanavan valmistuttua 
vuonna 1907, siirryttiin puutavaran 
uitossa Herraskoskesta kanavaan. 
”Nipunlasku” oli vielä 1950-luvulla 
lähes viikottainen tapahtuma 
kanavaliikenteessä.

Kuvat omistaa: Irja Siltanen
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PERTTU SUOMINEN 
Pohjois-Pirkanmaan 
musiikkiopiston rehtori

MUSIIKKIOPISTON
TAPAHTUMIA

Pohjois-Pirkanmaan musiikkiopisto 
juhlii kuluvana lukuvuonna kaksi- 
kymmenvuotista taivaltaan. Varsi
naiset juhlallisuudet ajoittuvat 
maaliskuulle. Maanantaina 22.3. 
-93 on Ähtärissä juhlamatinea ja 
torstaina 25-3. vastaavanlainen ta
pahtuma Ruovedellä.

Saman viikon perjantaina 26.3- 
järjestää musiikkiopisto sellotaiteili
ja Hannu Kiiskin sellokonsertin. 
Sunnuntaina 28.3- on varsinainen 
pääjuhla, jonne musiikkiopisto kut
suu esiintyjiksi vanhoja oppilaita ja 
opettajia.

Juhlapuheen pitää kunnallisneu
vos Matti Maijala ja musiikkiopiston 
taivalta saapuu muistelemaan enti
nen kaupunginjohtaja ja musiikki
opiston pitkäaikainen puheenjohta
ja Eero Keski-Lusa.

Juhlakonsertti alkaa klo 13. On
nittelujen vastaanotto sekä kahvitus 
alkavat tuntia aikaisemmin.

Saman viikon aikana musiikki
opiston oppilaat ja opettajat tekevät 
vierailuja musisoinnin merkeissä 
pankeissa, liikelaitoksissa, työpai
koilla jne. Ilmaisen työpaikkakon- 
sertin vaikkapa lounastauolla voi ti
lata musiikkiopistosta.

TALVINEN PUU

Talvi tullut on, 
puuni yksin on, 
kylmä sillä on, 
miettii onneton

Onko talvi 
huono juttu? 
minulle se 
on nyt tuttu.

ANNA ANTILA liv.

PUU TALVELLA

On puu tuo kaunis ja vapaa. Kes
kellä synkkää metsää. Ihmiset sitä 
vain vihaa moottorisahoineen. Ih
miset sen kaataa haluaa. On puu 
nyt aivan peloissaan. Kun ihmiset 
sitä lähestyy. Silloin huomaa puun 
ja kaataa aikoo, mutta metsänvarti
ja paikalle saapuu. Puu oli luon
nonpuiston alueella. Talviseen 
metsään taas rauha palaa.

RISTO YLÄ-J ARKKO Uv.
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Virstanpylväitä ja muita tapahtumia 
Virroilla 1992
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-a- Virtain Reserviupseerikerhon 40- 
vuotisjuhla pidettiin toukokuun kol
mantena päivänä keskustan ala- 
asteella .
Kuva: Jarkko Ruohola

4 Vaskiveden koulun toiminnassa tuli 
täyteen 100 vuotta. Korkeata ikää 
juhlittiin kevätlukukauden päättymi
sen yhteydessä.
Kuva: Irene Murtomäki

A. Myöhemmin syksyllä julkistettiin Vil
ho Ala-Nojosen kokoama Vaskiveden 
koulun historiikki. Kuvassa vas. kou
lun pitkäaikainen opettaja Mauri Ko
jola sekä entinen oppilas Vilho Ala- 
Nojonen.
Kuva: Irene Murtomäki

Koronkylän Koro-kirkkoveneen val
mistumisesta tuli kuluneeksi 90 vuot
ta. Sen kunniaksi Patalanmajan Nuo
risoseura julkaisi perinnepiirissä kokoa
mansa tiedot lehdeksi. "Hankapcu- 
kalo”-lehti julkistettiin kirkkovene- 
juhlassa 7.6.
Kuva: Eira Siltanen
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*
”Apu tulee ylhäältä” — Pohjois- 
Hämeen hengellinen suurtapahtuma 
pidettiin Virtain liikuntahallilla kesä
kuun 6-7 päivinä. Tilaisuudessa puhui 
mm. Raamattuopiston johtaja Pauli 
Karppinen. Järjestämisestä vastasi Vir
tain Helluntaiseurakunta.
Kuva: Kosti Kellomäki

4 Pirkanmaan Marttapiiriliiton Emäntä- 
päiviä vietettiin Virroilla lokakuun lo
pulla .
Kuva: Irene Murtomäki

W Vilenin Leipomo Virroilla täytti 40 
vuotta loka-marraskuun vaihteessa. 
Onnittelut otti vastaan leipomon ny
kyinen omistaja Pertti Vilen vaimonsa 
Pirjon kanssa. Onnitteluvuorossa Vir
tain kaupungin edustajat Leena Lep
pänen, Matti Maijala ja Tuomo Sirne- 
lä.
Kuva: Arja Horvath

■a- ♦ Maataloustuottajain Virtain Yhdistyk
sen 75-vuotisjuhlaa ja maatalousväen 
kirkkopyhää vietettiin marraskuun en
simmäisenä päivänä. Kuvassa virtolai- 
sisännistöä kunniakirjoineen.
Kuva: Arja Horvath

■a- Sotainvalidien Veljesliiton Virtain 
Osasto ry. juhli 50-vuotiasta toimin
taansa isänpäivänä. Killinkosken ja 
Virtain hautausmaille tehtyjen kunni
akäyntien jälkeen pääjuhlaa vietettiin 
keskustan ala-asteella. Osaston nykyi
nen puheenjohtaja Pauli Tomunen 
toivotti juhlavieraat tervetulleiksi. 
Kuva: Irene Murtomäki
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VIRTAIN KAUPUNKI
TOIVOTTAA ASUKKAILLEEN 

JA VIERAILLEEN 
RAUHALLISTA JOULUA 

SEKÄ
MENESTYKSELLISTÄ 

UUTTA VUOTTA 1993

VIRTAIN SEURAKUNTA

toivottaa lukijoille

JOULUN RAUHAA 
ja

SIUNAUSRIKASTA
UUTTA VUOTTA 

1993

Rauhallista Joulua toivoo lelliiU=Jr©l^lL^S~ir
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Valoisaa
Lämmintä
Joulua

3 Rauhallista Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle 

toivottaa

KIINTEISTÖHUOLTO
E. OKSANEN & E. PEKKANEN

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY 
RILLIN VOIMA OY

AUTOPUH: 949-630299 
KOTIPUH: 54 304, 765131

MONIPUOLISTA
RAKENNUSPALVELUA
Pientalorakentaminen, Viherrakentaminen, 

Vesistörakentaminen

YRITYSVIDEOT 
ESITTEET, RADIOMAINOKSET 

JA KAIKKI AV-PALVELUT

VIRTAIN 
KIINTEISTÖPALVELU KY

34800 VIRRAT 
Puh. (934) 54 414 
Fax. (934) 53 884 
Auto 949 623 819

VIRTAIN SEUDUN KAUPPAOPPILAITOS

AV-LINJA
Sipiläntie 1, 34800 VIRRAT 

(934) 55 571

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

TARJANNE
34800 VIRRAT/ PUHELIN 934-55454

HOTELLI

o

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Ravintola Toisvesi
Puh. 55102

Torigrilli
Puh. 55 293
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VESIPETO

Pihan ja 
perustuksen 
kuivatus- 
järjestelmät

_ jät &
^£$07 VIRTAIN 

PERINNEKYLÄ

PERINNETTÄ 
JA

NYKYAIKAA
Ttyvää joutua ja 
onndtista uutta vuotta 
toivottaaVIRTAIN LOMA OY

LINJA-AUTOLIIKENNE

YKSPETÄJÄ OY
VIRRAT PUH. 55 348 

55 448

SUORITAMME TILAUSAJOA 
LINJA-AUTOLLA

Hyvää Joulua ja 
Uutta Vuotta

POHJOLA-YHTIÖT
Virtaintie 33 
34800 VIRRAT 
Puh. 934-556 33

TOIVOTAMME 
HYVÄÄ JOULUA

UBk SUOMENSELÄN
»SANOMAT

PUOLUEETON PAIKALLISLEHTI

VAATETUSLIIKE

Virtain, Ähtärin, Alavuden, Töysän, Soinin ja Lehtimäen puolueeton paikallislehti. Virtaintie 34, 34800 Virrat 
Puh. 934-55388

Ms&Mr • • •

ammimemi

VIRTOLAISILLE HYVÄÄ JOULUA 
JA

TURVALLISTA UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KONTTORI

VIRTAIN APTEEKKI
VIRRAT

puh. 55764, 55036

KILLINKOSKEN
SIVUAPTEEKKI

puh. 50035
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Rauhaisaa JouluaHAKOLAN PUUTARHA Laskettelua jo 11 vuotta /
PUKKIVUOREN RINNE

Liedenpohja 934-58 183 Auki: ti-pe 11-20 / '
la - su 11-20 ------ -—--------

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

Tapaninpäivästä uuteen vuoteen 11-20 y/Th

Pukinkonttiin Pukkivuoren 
kausikortti NyJj
HYVÄÄ JOULUA JA Q/

AVOINNA AAMUSTA ILTAAN TURVALLISTA VUOTTA 1993! KLLkvF7
VIRRAT Puh. (934)54 374

Hyvää Joulua Virtain ®

■K market Rantaterassi *
Avoinna talviaikana : 
pe- la alk. klo 18.00-

^TERASSIN UUDEN VUODEN 
* VALVOJAISET

31.12, klo 18.00-2.00
34800 VIRRAT puh. (934) 53 253 

telefax (934)55 553

* *

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOO LV A

JA
RAKENTAVAA UUTTA VUOTTA

Hyvää Joulua 
ja

Onnea Vuodelle 1993RakennussuunnittelutoimistoMÄKINEN
34801 Virrat

PL 23 puh.54344

VIRTAIN PANKKIPOSTI
Puh. (934) 53 430

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Rahakukkaron
ia säästöpossun (A < J) Jy
TOSI YSTÄVÄ. \

| YKSILÖLLISET LAHJAT 1
| SUORAAN VALMISTAJALTA |

A MARKET
9 PIPPURI

I PUH.(934)56570 1 1I PERINNEKYLÄ |T| AVOINNA 10-18 I 9 VIRRAT II 1

VIRTAIN LIIKEKESKUS
Puh. 55146
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HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

& Yrittäjäin Fennia
Pääskyntie 6, 34800 VIRRAT 
Puh. 54 921

KESKELLÄ LOMASUOMEA

VIRROILLA 
VIIHTYISÄ RAVINTOLA

MIRGnPILG*

PUHELIN (934) 56 560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

Hyvää Joulua Asiakkaillemme!

Keskustie 6, 34800 Virrat, p. (934) 54 011

Rauhallista Joulua
HINAUKSET • KOLARIKORJAUKSET • TUULILASIT

JE&SAARIMAEN
KORJAAMO virrati------------ '1

934 54898 
934 50098 
949 362298

GOLDWELLH
PARTURI-KAMPAAMO

eeljoo-tulfla
om. Erja Koivula

Ma-Pe 9-17, La 9-14, puh. 53 811

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

NeliAPILA»NUORTEN»»» »»»*»^
ASUSTE VIRTAINTIE 32, VIRRAT 

Puh. 54 044

PEPEN
PAKARI Puh. 54601 
PIRKANTIE, 34800 VIRRAT

Hyvää Joulua Asiakkaillemme

34800 VIRRAT, PUH. (934) 55 705

MUSTA PÖRSSI
KODINKONE
34800 VIRRAT PUH. (934) 54270

Hyvää Joulua

^4jÄiakkonen
Kontiontie 8 • 34800 VIRRAT • PUH. (934) 55 765

HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi

Keskustie 6, 34800 Virrat, puh. 55 537

Eurovirrat Ky
Ahjolantie 1,34800 Virrat, puh. (934) 53 355

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

LI\V I IIMIISK K IMISK
J. KORHONEN KY, puh. (934) 55 779 
Virtaintie 34 - 34800 VIRRAT

RAVINTOLA

(nartinkartiu
Virrat Puhelin (934) 55 129

9-Jyvää jouhi a ja 
onneJTista uutta vuotta !I
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
AUTO-TRAKTORIKORJAAMO

KIERTOTIE 1, 34800 VIRRAT PUH. (934) 55 088

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 1993 

virtolaisille!

KAUPUNGINKIRJASTON VÄKI

• MAAKUNNAN PARHAITEN VARUSTETTU 
ERIKOISLIIKE

Virtain Moottorisaha Ky
SALININTIE 2, 34800 VIRRAT, PUH. 934-5546I, TELEFAX 934-53280

Jfyuää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Virtain Villa Ky 
Puh. 55164-54 164

VIRTAIN FYSIOTERAPIA
SRehband - tukien myynti

Lääkintävoimistelija MATTI VÄISÄNEN 
Lääkintävoimistelija RAIJA LEPISTÖ 

Osuuspankkitalo, VIRTAINTIE 40, VIRRAT, PUH. 54 703

PIENKONEHUOLTO
AUTOKORJAAMO 
Lehmusto & Setälä 

Virrat, Sampola

Puh. (934) 53 550
Kiittäen kuluneesta vuodesta ja 

Hyvää Joulua toivottaen

CXhtrX+vrJi 34801 VIRRATPaJlJiUtjlJ Puh. (934) 53 890

HYDRAULIIKAN JA KIINNITTÄMISEN
ERIKOISLIIKE [ 1

)---------

VIRHYDRO OY^
TERVASTIE 1 VIRRAT

i (934) flt T
54111 ÄilU 11

k____

'J Jyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
Virtain Lanka ja Kangas Ky 
Virtaintie 35, puh. 53 733

parturi- rt 11 r»
KAMPAAMO Tl 1 L rr
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 

toivottaa asiakkailleen
Aila Tasanen

kaleva
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta! 
KARJALAN PUKU OY 

Pirkantie 13 
(934)53 424

epurran hukka- ja 
hautauspalvelu hyr
Meijeritie 14, 34800 VIRRAT, puh. (934)55917

Puutteentie 17 Puhelin
34800 VIRRAT (934)54 699

Hyvää Joulua ja
menestystä vuodelle 1993 toivottaa

Virtain Luontaistuote
TULIKUKKA

Puh. (934) 53 610

Hyvää Joulua asiakkaillemme

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme Kuvauksellista Joulua

l© V 1 RTA I N

VALOKUVAUSLIIKE
VARPUSTIE 4, PUH. 934 - 55106

VALMISTAMME KAIKKIA ALAN TUOTTEITA

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

(Viiruin. Jidponiö
Virrat, puh. 55 290, 55 530 

Myymälä
Kysy kauppiaaltasi tuotteitamme.
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Tervetuloa pelaamaan ja viihtymään

BILJARDI-PUBiin...
• Snooker, pool ja pub-tikka
• Keskiolut oikeudet.....
• Avoinna: ti-to 12-22, pe, la 12-24, 

su 12-20 (maanantaina suljettu)

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

AMELE S.
Virtaintie 35, p. 53 633 <

MATKA-ASIOISSA
^S^'VIRTAIN

MATKATOIMISTO
Virtaintie 36, Virrat, puh. (934) 55 524

HYVÄÄ JOULUA LEHDEN LUKIJOILLE!

FINNOIL
Virtaintie 36, Virrat, puh. (934) 55 524

ILOISTA JOULUA ASIAKKAILLEMME
ILO ON SOPIVAT KENGÄT

(g) KÖIKfl-MfMPflfl
Virtaintie 42, Virrat, p. (934) 54 678

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

VIRTHIN
quraraia^^
Kiertotie 8, 34800 Virrat, puh. (934) 55 944

Hyvää Joulua
taide- ja käsityötalo
oila salomaa
perinnekylä virrat (934) 56 576

HYVÄÄ JOULUA

f, MAANRAKENNUS
ouko Anttila

VIRRAT (934) 55 910

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN METSÄNHOITOYHDISTYS

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

VIRTAIN RATSASTUSTALLI
Perinnekylä, puh. 56 550

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

WIHURI OY

AARNIO

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

KIERTOTIE 6, 34800 VIRRAT, PUH. (934) 54 526

Mtf

eminä
-ä L ahjatavaraliike

Keskustie 6 E
34800 VIRRAT Puh. (934) 53 212

0r'Ä<ro
U"a <S «/■ 

St'na
Ho,**.■*,"

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

VALMET-HUOLTO
SYRJÄNEN

Kiertotie, 34800 VIRRAT 

934-54 892, auto 949-422 29

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
^^3 EDULLISET LAATUVARAOSAT

SSS VIRTAIN
n VARAOSA K J

VIITAMÄKI & MURTOLAHTI 
VIRRAT (934) 55 264, 54 777
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K,
Hyvää Joulua

IRTAIN
HUOLTO

AUTOKORJAAMO KY
Pirkantie 16, 34800 Virrat, puh. (934) 54 544

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO 
A. KAIPIO KYil

Pirkantie 16 • 34800 Virrat • Puh. 934-55362

SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄ

________________ __________ X„ _ „

HUOLTOPALVELU KY tili
IIDIOjiTV

^i|;l.l.iuin<ir LEIVONTIE 1. PL 30. 34801 VIRRAT ^;|i|,|U,r 
PUH (934) 55829, TELEFAX (934) 55829

R.T.V KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTO

Rauhallista Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 
toivottaa

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

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

SUUNNI TTFLU M LO k/
Virtaintie 17, PL 36, 34800 VIRRAT 
Puh. 934-54585, 54586, telefax 54210

Hyvää Joulua asiakkaillemme 
toivottaa jouluasuinen

JB-ASUSTE
Virtaintie 43

Kiittäen kuluneesta vuodesta ja 
Hyvää Joulua toivottaen
VIRT^
Virtaintie 35, puh. 55171

kenkä

Jukka
SPORTIAVIRRAT -Sport

VAPAA-AJAN TUOTTEITA
Abloy ja autonavaimia

PL 79
34800 VIRRAT 934-53 1OO

HUOLTO (Äo
. lW.hlll W.W* j IM111 i1 ? Vl11

Sairaalatie 4, 34800 VIRRAT

Y

34800 VIRRAT 
Puh. 934-55466

Turvallista Joulua!

^PIRKKA-HÄMEEN
'❖'LÄHIVAKUUTUS

34801 VIRRAT, PL 58, puh. 934-53500

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

KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co

Myllytie 6 34800 VIRRAT puh. 934-55978

Ä virtain sähkötarkastuskeskuksen hyväksymä

valomainos ky
34BDO VIRRAT ® 934-55699

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

PERUSKORJATUILLE MAINOKSILLE 2 VUODEN TAKUU

FOTO-RIITTA
Virtaintie 35 • Virrat • puh. 54249
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Hyvää Joulua
VIRTAIN PUUNJALOSTUS

Velj. Virtanen
Puh. 55323

Rakentajan erikoisliike

Raiskinmäen puu Ky
— Höylättyä puutavaraa
VIRRAT SEINÄJÄRVI

Puh. 965-4715

Virtain Hitsauspalvelu ky
Puutavarakuivaamot ja ovet

Virtain M uovityö Ky
— muotteja — muovituotteita — koneis

tuksia — EPS-pakkauksia
SF 34740 KORO Puh. 934-59869Kiertotie 14 Puh. (934) 55 488

34800 VIRRAT Autopuh. 949 632 668
Telefax +358(9)34 53127

Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta asiakkaillemme

HALPA-AITTA
Killinkoski

Puh. 50132

Tsmi PIR TA
Killinkoski (934) 50066

K-KAUPPA NEUVOO JA PALVELEE

Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

KOTIOMPELIMO
Riitta Salmenautio

OSTO- ja MYYNTISHOP
Seppo Salmenautio

VIRTAIN
(M) VARTIOAPU KY

Puh. 934-55751,

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen 
Jouluterveisin

tS? HATAN
PUUTARHAPALVELU

HATA Kanava, puh. 53063

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

MATKAILUMAALLA HAAPAMÄKI
34710 VASKIVESI, Puh. 934-58 845

SEKATAVARAKAUPPASIMO YLÄ-SOINI
puh. 50013OLAVI MANNILA • LIEDENPOHJA

VIRRAT • Puh. 934-58 237

TÄYDELLISTÄ RAKENNUSPALVELUA 
SUUNNITELMISTA - AVAIMET KÄTEEN.

RAKENNUSLIIKE
JARMO KOIVISTO Ky

Kurjenkylä, puh. 949 237 340, (934) 59 550, 55 502, 59 528

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta toivottaa

^4oai(t oiikhfigäÖJi kotiin

n: n™mm
' Virrat p. 55 260 Alavus p. 511 1441

cXLOftflKfSKUS

U «Pukkila
VIRRAT, 34870 Visuvesi, S 934 - 756 233

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta VuottaParturi Terttu Rantanen

PUH. 54830
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/Ä V/R TAIN
KUM/KORMAMO KY------------------  @ 934-55207 -------------------

__ ILOISTA JOULUA(XlfH)S—j!—onJNlllista 
(häh) uutta Vuotta i' Virtain 4H-yhdistysTelefax 934-53373

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
nykyisille ja uusille asiakkaille

AUTOKORJAAMO
T:mi KORJUS

Puh. 54 309

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

TUIJA salomaaVNVU 1 U _// VIRTAINTIE 36
\ ..... ■ 34800 VIRRAT

puh. (934) 54 020

Virtain käsityökeskus

Jumalan siunaamaa Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta toivottaa

VIRTAIN HELLUNTAISEURAKUNTAMeijeritie 9, puh. 55 219

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN LIIKENNEKOULU Oy

Hämeen ^Kuljetus Oy
VIRRAT, puh. 934-532 95

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Yrittäjäntie 6, 34800 VIRRAT, puh. 55 888, 53 337

^RenlundVirrat p. 54630
VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA

Puh. 58 836

Toivottaa asiakkailleen
Rauhallista Joulua

r Onnellista Uutta Vuotta y

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

MAATILAMATKAILU SAVILAHTI
VASKIVESI Puh. 58 822

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

KARJATALOUSKONEHUOLTO 
HEIKKI SYVÄLÄ

VASKIVESI Puh. 934-58 818

RAUHALLISTA JA HYVÄÄ JOULUA
Baari

TEUVON-TUPA
Liedenpohja, Puh. 58 130

METSÄKONEHUOLTO

M. ALA-SULKAVA Ky
LIEDENPOHJA, Puh. 58 139

Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille!

virtain /TA

vesilämpö W
Aho & Härkönen

. PL 69, 34801 Virrat, Kiertotie 31» Puh. 934-54869 tai 56248
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Miksi en voisi elää 
vuodenaikojen myötä, 
uneksia talviyöt, 
herätä kevään aurinkoon 
ja nähdä vieläkö on lunta?

TARMO YLI-RAJALA -87
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WOVEN BY INKA FINLAND A.D.1S92

Tule jouluostoksille!

TEHTAANMYYMÄLÄ

MUUMI-TUOTTEITA:
* olkaimia
* vöitä
* kudottuja etikettejä
* nauhoja
* lapasenpidikkeitä

MUITA TUOTTEITA:
* edullisia olkaimia
* lankoja
* lahjapakkauksia 

ompelijoille
* lippunaruja
* kuormansidonta laitteita
* hinausköysiä
* kokoontaitettavia Trice- 

tuoleja
* ym.

Avoinna 
ma suljettu 
ti-pe 9 -17 
la 9-14 
34980 KILLINKOSKI


