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Tulevaisuus 
vastaan haasteena

Ottaessani tehtävän vastaan kir
joittaa muutamia ajatuksia Virtain 
Joulu -lehteen, haeskelin joitakin 
lehden aiempia numeroita suurella 
mielenkiinnolla. Virtain Joulu -leh
tien sivuilta nousee esille virtalais
ta elämänmuodon kuvausta moni
muotoisena useiden vuosikymme
nien ajalta. Kirjoituksista, runoista, 
kertomuksista ja valokuvista välit
tyy ihmisen koko elämän kirjo iloi
neen ja suruineen. Voimakkaana 
nousee esille virtalaisten voimakas 
kulttuuri-ja harrastustoiminta. Tu
levaisuudenusko, tahtomisen ja te
kemisen meininki, usko parempiin 
päiviin vyöryy silmien eteen väke
vänä virtana. Tämä kuvaa vahvaa 
itsetuntoa, uskoa omiin kykyihin 
vaikuttaa tulevaisuuden rakentami
seen. Ajatukset ja tahto ovat saa
neet myös konkreettisen muodon. 
Yhdessä on rakennettu, yhdessä 
iloittu saavutuksista, palj on on saatu 
aikaan yhteiseksi hyväksi. Periksi 
ei olla haluttu antaa vaikeuksien
kaan kohdatessa. Näin toivoisi ole
van myös tänä aikana. Menneiden 
sukupolvien työ ja näyttämä suun
ta velvoittaa meitä tämän päivän 
virtalaisia.

Millaisena nyt olisi tulevaisuus 
nähtävä? Mitkä oksivat olisivat 
oikeat tavat toimia ? Jeesuksen syn
tymä merkitsi ihmiskunnalle järi

syttävää muutosta. Maailma ei ol
lut enää entinen. Aikakausi vaihtui 
uuteen. Nytkin olemme uusien - 
suorastaan järisyttävien muutosten 
edessä. Meidän on ehkä vaikea ym
märtää ja tajuta, mistä kaikesta, mi
ten syvällisistä asioista on kyse. Eu
rooppa ja Suomi sen mukana on il
meisesti saamassa uuden muodon. 
Vaikutukset tulevat ulottumaan jo
kaiseen kuntaan ja kaupunkiin, aina 
yksilötasolle saakka. Olemme siir
tyneet monessa mielessä avoimeen 
maailmaan ja avoimeen Euroop
paan. Taistelu elintasosta ja elinti
lasta kiihtyy. Sana isänmaa on saa
massa uuden sisällön. Saako siitä 
enää edes entisessä tarkoituksessa 
puhua? Tulevaisuus ei näytä kovin 
helpolta. Meitä ei tulla päästämään 
vähällä. Lähellekään entistä raha
määrää palvelujen ylläpitämiseen 
nykyisessä laajuudessa ei ole enää 
käytössä. Vastuu muutoinkin pe
ruspalvelujen tuottamisessa ja jär
jestämisessä siirtyy entistä selvem
min paikallistasolle. Valtion ohjauk
sen tuntuva vähentäminen antaa 
myös uusia mahdollisuuksia. Ne 
olisi osattava meidän käyttää oikein 
hyväksi. Nyt olisi kaikki hyvät voi
mat ja ajatukset tarpeen kaupungin 
ja kaupunkilaisten elämisen perus
teiden vahvistamiseksi. Se on mei
dän kaikkien yhteinen tehtävä. Kat-

\ sellessani Virtain elämänmenoa täl

tä paikalta, olen vakuuttunut, että 
meissä virtalaisissa löytyy edelleen 
peräksiantamattomuutta, kehittämi
sen tahtoa ja voimaa. Meidän on 
sittenkin nähtävä tukevaisuus avoi
mena, uusia mahdollisuuksia tar
joavana. Näin se on ollut tähänkin 
asti. Huomattavasti tiukemmasta ti
lanteesta on noustu tähän päivään 
vaikeudet voittaen, Moni asia tulee 
muuttumaan erittäin perusteelli
sesti. Nytkin tarvitaan samaa ennak
koluulottomuutta ja valppautta 
käyttää tarjoutuvat tilaisuudet hy
väksi, mitä on ollut nähtävissä 
virtolaisissa menneinä vuosikym
meninä.

Haluan tämän lehden välityksellä 
kiittää kaikkia virtalaisia omasta ja 
perheeni puolesta erittäin ystävälli
sestä ja lämpimästä vastaanotosta, 
mitä olemme saaneet tuntea aset
tuessamme virtalaisiksi. Ystävyys- 
ja tuttavuussuhteet lujittuvat tule
vien vuosien aikana, niin uskon ja 
toivon. Haluan toivottaa kaikille 
virtalaisille voimia ja kestävyyttä 
tulevaan vuoteen niin kuin koko elä
mään.

TAPANI LEPPÄNEN 
kaupunginjohtaj a
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HANNU HAUKKALA 
Virtain srk:n kappalainen

J ouluhuomioita
S Olen kuullut, kuinka jollekin 
joulumieli tulee siitä, että saa laulaa 
kirkossa Hoosiannan ja Enkeli tai
vaan.

$ Eräs tuttu kertoi ideasta, jonka 
mukaan hän aikoo laajentaa perhe
juhlan myös ihmisiä yhdistäväksi 
juhlaksi. Hän kutsuu jonkun yksi
näisen naapurinsa kotiinsa syö
mään kinkkua jouluaattona.

$ Kuulin, kuinka joulupukki toi
votti Kristuksen hyvää syntymä
päivää.

sf? Yllättävän moni jaksaa juhlia jou
lua kirkossa vielä joulupäivän 
aamunakin, vaikka on uuvuttanut

itsensä adventtiajan riennoissa ja 
liian suuriksi paisuneissa joulun 
valmisteluissa.

$ Joku on optimisti: yleinen yhteis
kunnallinen tilanne, niukkuuden 
jakaminen, on myönteinen koke
mus. Kiitollisuus lahjoista siirtyy 
iankaikkisten ja myös ajallisten lah
jojen antajalle, Jumalalle.

sf? Huomaan jälleen, että virran 21 
kuudes säkeistö antaa minulle loh
dullisen ja toivorikkaan näkökul
man jouluun. Jeesuksen ensimmäi
nen peti olkineen ja tallin hajuineen 
kertoo Jumalan rakkaudesta koko 
ihmiskuntaa kohtaan. Ylelliset puit

teet eivät ole kaikki kaikessa vaan 
pääasiana on Jumalan Pojan ihmi
seksi tuleminen. Jos Jumala antaa 
vastasyntyneen poikansa nukahtaa 
pahnoille, niin silloin armon täytyy 
kumartua kaikille ihmisille riippu
matta uskon vahvuudesta tai puit
teiden laadusta.

J ouluilo, j oulurauha j a j oulun tun
nelma voivat syntyä edellämaini
tuista pienistä ja vaatimattomista 
aineksista. Ehkä jo siitä, että yh
dessä hyräillään:

"Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi 
ainoon Poikansa."

Joulunajan jumalanpalveluksia Virtain kirkossa:
Sunnuntaisin jumalanpalvelukset klo 10 Virtain kirkossa. 

Torstaina 23.12. klo 8.30 Lasten joulukirkko Virtain kirkossa. 

Jouluaaton hartaudet 24.12. klo 15.30 Killinkosken kirkossa,
klo 16.00 uuden hautausmaan kappelissa,
klo 17.00 Virtain kirkossa,
klo 17.00 Liedenpohjan kirkossa.
klo 7.00 Virtain kirkossa,
klo 9.00 Killinkosken kirkossa,
klo 9.00 Liedenpohjan kirkossa

jumalanpalvelukset 
klo 10.00 Virtain kirkossa ja

Kurjenkylän rukoushuoneella.

tuomasmessu Virtain kirkossa ja 
sen jälkeen teetarjoilu srk-talossa. 

jumalanpalvelus Virtain kirkossa.

Joulukirkot 25.12.

Tapaninpäivänä 26.12.

klo 13.00

Uudenvuodenaattona 31.12. klo 21.00

Uudenvuodenpäivänä 1.1. klo 10.00

Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia:

Ke 8.12. klo 19.00 
Pe 10.12. klo 18.00 
Su 12.12. klo 19.00 
Su 12.12. klo 19.00

Lasten kauneimmat hengelliset joululaulut Killinkosken kirkossa. 
Lasten kauneimmat hengelliset joululaulut Virtain kirkossa. 
Kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa.
kauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossa.

VIRTAIN SEURAKUNTA TOIVOTTAA VIRTAIN JOULUN LUKIJOILLE 
JOULUN RAUHAA JA SIUNAUSTA VUODELLE 1994!
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JAAKKO HINK

Joulukertomus v. 1898
Nyt se alkoi lähestyä se kauvan 

odotettu Joulu, jota minä toverien 
kuulin usein kaipaavan. Ja keskus
televan että kun tulis se Joulu että 
pääsis lomalle sinne kotiseutuille 
ystäviään tervehtämään.Minä olin 
vaan hyvin rauhallinen kuin ei mi
nulla ollut tarkoitusta lähteälomalle.

Sitten tuli sen ilta että oli tilaisuus 
pyytää lomaa ja minä satuin ole
maan ulkona kaupungilla ja sillä 
aikaa oli osa tovereista jo pyytänyt 
lomalle ja kun tulin kotia niin tove
rit alkoi esittää että he ovat pyytä
neet lomalle. Minä sanoin että aiko
mukseni on sellainen että en lähde 
ollenkaan lomalle jos vaan poiskin 
olla saan.

Toverit ei tätä uskoneet vaan sa
noivat että kyllä siinä nyt sellaisia 
juttelet. Mutta ensimmäinen mies 
olet lähtemään. Sitten toverit tahtoi 
minulta aina tietää että joko minä 
olen pyytänyt lomalle kun ei ne 
meinannut sitä uskoa että en minä 
mene lomalle.

Mutta oli niitä toisijakin sellaisia 
toveria jotka ei luvanneet lähteä lo
malle. Ja me päätimme viettää täälä 
joulua.

Nyt tuli se päivä jolloin pojat al
koi valmistaa itsiänsä matkalle har
joitukset loppui jo puoleenpäivään 
ja sitten komennuskunnan pääl
likkö muistutti poikia että loma- 
reisulla esiintyä reippaana ja olla 
kohtelias kaikille Ihmisille ja muis
taa aina sitä pukua jota kantaa. Ja 
meille jotka jäimme tänne niin hän 
esitti kaikellaista huvitusta kehoitti 
käymään luistelemassa ja ulkona 
kaupungilla ja esiintyä reippaana ja 
käyttäytyä myöskin hyvin täälä 
lomaaijalla. Komennuskunnan 
päällikkö itse sanoi matkustavansa 
lomalle vain viideksi vuorokau
deksi. Sitten jätti hän meidät hy
västi ja toivotti meille kaikille iloista 
ja onnellista joulua.

Sitten iltapäivällä H. A. U. Leski
nen piti koulua että kuinka pitää 
käyttäytyä matkalla ja myöskin koti
paikalla että pitää olla kaikille koh

telias ja eikä sekaantua tappeluun 
eikä rähinään eikä matkalla nauttia 
liikaa väkeviä juomia.

Nyt alkoi toverit valmistaa itse
ään matkalle toiset lähtivät illalla 
toiset vasta seuraavana aamuna 
kuinka kunkin matka passasi. Siinä 
olikin tovereilla työtä ja touhua 
lankattiin saappaita ja harjattiin 
vaatteita kiillotettiin vyöt ja vieläpä 
lakin tähdet.

Me jotka tänne jäimme jätimme 
toverit hyvästi ja toivotimme heille 
onnea matkalle ja myöskin onnel
lista ja hauskaa joulua.

Mielestämme tuntui ensiksi vä
hän oudolta kuin jäimme tänne kun 
meni miehetniin vähiin. Mutta kyllä 
se sitten taas alkoi mennä kuin 
aljettiin tekemään Joulu siivoja ja 
aljettiin hankimaan joulu kuusta. 
H. aliupseeri alkoi esittää että kuka 
lähtee hakemaan joulu kuusta met
sästä kun torilla ovat niin kalliita ja 
pieniä. Nyt eräs tovereista lähti ha
kemaan kuusta ja osuikin löytää 
oikeen tuhtin ja kauniin.

Sitten aljettiin laittaa kuusta kun
toon ja se koristettiin hyvin kau
niiksi ja kynttilöitä tällättiin joksi
kin joka oksaan. Ja ilmaintupa sii
hen omeniakin oikeen runsaasti ja 
vieläpä konvehtiäkin ja sitten se oli 
täydessä kukoistuksessaan.

Sitten tuli illallisen aika. ja H. Ali
upseeri vei meidän komennossa 
ruokasaliin joka oli laitettu oikeen 
juhla kuntoon kynttilät valaisi pöy
dissä lakanat oli myös pöytiin levi
tetty js siellä kävi nyt pataljoonan 
komentaja meitä tervehtämässä ja 
toivotti iloista ja onnellista joulua 
sitten rukouksen luettua aljettiin 
syömään ja siinä olikin ruokaa syödä 
ja jättää. Siinä oli kriisryyni puuroa 
ja potaati hyytelöä läskiä ranskan 
pullaa ja pannukakoa ja puolipulloa 
olutta. Ei niitä kaikkia voinut ker
ralla syödä vaan täytyi osan tuoda 
mukanaan huoneisiin jossa ne syö
tiin sitten kun jaksettiin.

Sitten kun tultiin illalliselta niin 
sytytettiin kuusessa kynttilät pala

maan ja sitten jakoi H. Aliupseeri 
meille komennuskunnan päällikön 
antamat lahjat ja minäkin sain kan
sanvalistusseuran kalenterin ja laa
tikon paperossia.

Siinä kuusen ympärillä sitten ta
rinoitiin ja poltettiin niitä lahja 
paperossia ja H. Aliupseeri lausi 
muutamia hauskoja runoja illan- 
kuluksi. Ja niin kului ilta hyvin haus
kasti että joutui jo levolle menon 
aika toverit alkoi asettua levolle ja 
minä muutin olentoni karitaaniin. 
Sillä silloin olin komennettu ko
mennuskunnan päivystäjäksi. Mut
ta pian se meni yö minultakin kuin 
ajattelin että en ole tällaisessa toi
messa joulua viettänyt ennen.

Sitten minä rupesin ja kirjoitin 
kotia että hauskalta tääläkin joulu 
näyttää. Sitten tuli aamu ja minä 
rupesi toveria herättelemään ylös 
että lähdetään sajulle sitten vein 
minä komennon ruokasaliin jossa 
aamiainen oli samanlainen kuin 
muinakin aamuina. Mutta päivälli
nen taas oli samanlainen kuin aatto 
iltanakin että sitä oli tuoda muka
naan taas huoneeseenkin.

Ja niin se meni joulun pyhät ja 
ruvettiin orottaan uutta joulua ja 
sitten taas sytytettiin kuusessa ole
vat kynttilät palamaan ja taaskin H. 
Aliupseeri jakoi meillen omenia ja 
paperossia. Siinä taas maistelimme 
ruokasalista tuotuja sapuskoita ja 
polttelimme paperossia ja jutte- 
limme kaikenlaisia tarinoita ja odo
tettiin sitä uutta ja vasta alkavaa 
vuotta.

Kävipä vielä itse komennuskun
nan päällikkö meitä tervehtämässä 
ja toivotti meillen Onnellista Uutta 
vuotta ja niin kului koko loma aika 
hyvin hauskasti eikä koskaan ole 
mieleen muistunu että kyllä olis 
pitänyt pyytää lomalle. Sillä eihän 
minun mielenikään tehnyt kunen 
ole tottunut yhdessä paikassa Jou
lua viettämään.

Kun 13 vuoden vanha olin kun 
mamman kotoa lähdin ja siitä asti 
olen vieraissa paikoissa jouluni viet
tänyt. Niin oli se hauskaa nähdä 
kuinka näin isossa talossa Joulua 
vietetään.

Talteen ottanut ja Virtain Joululle toimitta
nut: Olavi Heittola Vaskivedeltä.
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RUUT SOIDINMÄKI

Elämän runo

Kenelle pitää todistaa - 
kenelle näyttää osaavansa?
Kuka pyytää olemaan liian hyvä, 
liian varma, liikaa ottava?
Keneen pitää uskoa, 
etsiä yhteys pimeässäkin?

Ei kenellekään tarvitse todistaa, 
ei esittää paperilla taitojaan, 
ei tuomareiden eteen marssia.

Sillä
ei ole tuomareita, 
ei oikeita valitsijoita, 
ei missään ketään parasta.

Vain
tavallisia ihmisiä, 
samanlaisia erilaisuudessaan, 
yhtä erehtyväisiä kaikki, 
huojuvat myrskyssä

kuten minä ja sinä.

Miksi siis kysyt, 
mitä minä osaan, 
mihin minä yllän,
mitä minä saavutan?

Olen jo saavuttanut sen.
Elämän.

Z '» Ja se riittää.

/ \

KAARINA MULTAMÄKI

Jouluna 
isän haudalla
Kuin liekkimerenä aaltoillen 
kotikirkon ympäröi 
valot tuhannet, jouluvirsien 
sävel holveissa väräjöi...

Tutun temppelin juurella talvi maan 
oli lumin jo peitellyt 
ja kulkijan kosketti anturaan 
tie routainen, jäätynyt.

Isä, haudalles vilua värjöttäin 
minä kynttilän sytytin, 
se tuulessa häilyi ja hetkeks jäin 
sitä katsoen muistoihin...

Ja silloin liekissä kynttilän 
tutun katseesi tunnistin - 
olit luonani taas ajan häipyvän, 
kuin ennen sun omistin!

Minut peitti rakkaus lämpöinen 
kuin suojaava siunaus, 
yhä kantaa mun ylitse vuosien 
kätes lempeän kosketus!

LO/MO HÄiiiV/uiro-u' O
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VILJAMI

Riisipuuro
Onjoulujajoulupuuron aika. Mo

net puurot ovat keitetyt ja syöty
kin, tässä joulun alla, ne pikkujou- 
lupuurot. Monenlaisissa merkeissä 
ja tunnelatauksissa niitä puuroja 
on hämmennetty, on aatoksia mo
nenlaisia, sitä puuroa suuhun lusi
koitaessa. Ennenkuin puuroon on 
päästy käsiksi ja syömään, kuuluu 
siihen ja hyvään juhlamieleen se 
puuropuhekkin.

Puuro, se kriisipuuro, Ei, eihän 
jouluna kukaan syö kriisipuuroa, 
se saa olla sitten RIISIPUUROA:

Sitä ihanaa, suussasulavaa val
koista puuroa, mistä varmasti tie
tää, että joulu on tulossa ja lopulta 
joulu, sen herkullisen väskynäso- 
pan kera nautittavaksi. Sitä ennen, 
ihmiset etsivät tarjousriisiä suuris
ta valintamyymälöistä. Ostavat ku
lutusmaitoa, kevytmaitoa, rasva
tonta- ja hyla-maitoa. Riisipuuroa 
kun saa keittää vain jouluna ja py
häpäivinä. Ne vanhat ja viisaat kun 
sanovat, että "on synti kun on arki
päivä ja riisipuuro".

Isoäitimme keittivät ainajouluksi 
ohraryynipuuroa. Sitten tuli tämä 
uusiaika ja alettiin keittämään riisi
puuroa. Sanoivat ne mummot taas 
että: "riisitautihan siitä tulee, kun ei 
siinä ole mitään ravintoakaan".

Oli miten oli, ihana valkoinen 
riisipuuro on valloittanut meidät 
ja meidän joulumme.

Keitettiin sitä tonttulassakin riisi
puuroa, vaikkei niihin tonttuihin ja 
tonttuloihin kukaan nykyajan lapsi 
ja nuori enää tahdo uskoa, tosi se 
kuitenkin on.

Vanhemmissa nyt on aina joku 
joka vielä uskoo ja muistelee niitä 
entisajan hyviä aikoja ja niitä tont
tujen hiippailuja joulun alla ikku
noitten takana. Niin, siellä tont- 
tulassakin siis ryhdyttiin puuron 
keittoon, sen riisipuuron, vaikka 
kriisipuuro siitä oli tulla.

Tontut kiistelivät siitä, laitetaan
ko riisit ensin veteen vai maitoon 
kiehumaan. Laitetaanko siihen täyt- 
tämaitoa vai kurria. Siinä kinastel
lessa tontut eivät muistaneet ollen
kaan koko puuroa. Ja, niin siinä oli 
paakkuista, pohjaanpalanutta ja 
suolatonta mössöä.

Eipäs nyt kuitenkaan, kokkitonttu 
kerkisi hätiin ja antoi kinasteleville 
tontuille oikein kunnolla KEITTO- 
KURSSIA ja vieläpä näin joulun- 
aikaan. Löytyi siihen kokkitontun 
kätköistä vielä paketti voita kruu- 
naamaan sitä suussasulavaa ma
kua, mikä tuossa ihanassa puuros
sa on. Ja, arvatkaapa mitä vielä, se 
manteli, se kätkettiin sinne puuroon!

Niin sitten kaikki, kaikki alkoi
vat syödä tuota ihanaa puuroa hy
vällä ruokahalulla. Kunnes alkoi
vat valittaa liian täyttä oloa.

■ÄO

- Älkää nyt valittako, olkaa kiitol
lisia kun ollaan Suomessa! Ajatel
kaa nyt jotain köyhien maiden ih
misiä, kun eivät saa koskaan ma
haansa täyteen tätä ihanaa valkois
ta riisipuuroa.
- Äitee, mutta - kun mulla on maha 
kippee! Kuului valittava parkaisu 
ja ähkintä perheen nuorimmaisen 
suusta.
- Mee sitten huussiin siitä, kuului 
pukkimuorin suunnalta. Jonkin ajan 
kuluttua kiri pitkin pihapiiriä tus
kainen parkaisu:
-ÄITEE, EI SE TUU!

Saamme tosissamme ajatella; juu
ri tänä joulun aikaan ja sen jälkeen
kin, on ihmisiä, joilla koskaan, ei 
koskaan ole ollut tällaista oloa, on 
parhaimmillaankin niitä ihmisiä 
lähellä ja kaukana, joilla ei ole tä- 
näkään jouluna mahdollisuus täl
laiseen oloon. - Niin ei koskaan täl
laista ähkyoloa.
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RAUNI ISONIEMI

Muistelma 50 vuoden takaa:

Kortteen tekoa Vermasjärvellä
Oli raikas aikainen kesäaamu läh

tiessämme Vermaanlahdelle kort- 
teentekoon. Näin saatiin karjalle lisä- 
rehua. Matkaan lähti isäni, sisko ja 
minä. Äiti pakkasi evästä reppuun 
ja vähän yötä varten lämmintä pääl
le. Harikkoo, sellaista piimän ja ve
den sekoitusta laitettiin kannuun. 
Matkaa oli 7 - 8 km. Kävellen matka 
kuljettiin. Perille päästyämme isä 
istui kivelle ja sanoi: Huilataan vä
hän pitkän matkan jälkeen. Väsytti- 
hän se kävely. Itse olin siinä 10 vuo
den ikäinen ja sisko pari vuotta van
hempi. Huiluuaika oli täsmälleen 
paperossin mittainen, kun se oli 
poltettu, niin alkoivat työt.

Isä otti viikatteen ja veneestä päin 
niitti kortteen poikki. Siihen se jäi 
veden pinnalle kellumaan. Me tytöt 
keitimme korvikkeet rantakivillä. 
Juotuamme isä kaatoi rannasta nuo
ren pitkän koivun, joka oksaisena 
uitettiin kortteiden taakse. Koivu 
laitettiin kortteita vasten siten, että 
isä oli tyvellä, minä keskellä ja sis
ko latvan puolella. Olimme kaulaan 
saakka vedessä, juuri jalat pohjaan 
ylettyivät. Huono, mutainen pohja 
oli vaikea kävellä. Koivua edellä 
työntäen saimme kortteet rantaan. 
Haravalla sitten vedettiin sato ran
nalle kuivumaan. Haravat olivat 
raskaita, puusta tehtyjä työkaluja. 
Sittenpä olikin jo puolosen aika. 
Eväsleipää haukattiin ja ryypättiin 
harikkoo päälle. Syötyämme pöy- 
hittiin heiniä ja tätä jatkettiin ilta
päivälle saakka. Kantamalla ne vie
tiin sitten rantalatoon varastoon. 
Korvikkeen juotuamme menimme 
latoon heiniin yöksi. Villapaidat 
lämmikkeinä päällämme. Pitihän 
siellä uni maittaa, raikas ilma ja tuok
suvat heinät. Vaan eipähän mait
tanut. Isä ja sisko nukkuivat, mutta 
minua paleli, ihan hytisti koko yön.

Aamun sarastaessa keitimme 
korvikkeen. Isä lähti niittämään 
uutta satsia järvelle, antoi minulle

repun ja kannun sanoen: "Sinä läh
det ruuan hakuun."

Niinhän minä lähdin kävellä paa- 
pottamaan. Kotona kerkisin vähän 
puuroa syödä sillä aikaa kun äiti 
täytti repun ja kannun. Sitten taas 
Vermaalle. Reppu oli iso miesten 
reppu ja kannu kuuden litran pit
känmallinen peltiastia.

Pitkä ja hoikka olin silloin minä
kin, ei se repun pohja ihan maata 
viistänyt. Painoi se rietas ja matka 
hirvitti. Lähtiessä isä kyllä sanoi 
tulevansa vastaan, arveli minun 
olevan puolosella takaisin. Koetin- 
han minä taakasta huolimatta suk
kelaan kävellä.

Silloin oli vielä Rantakunnalla 
meijeri. Joka talosta tuotiin maitoa 
meijeriin hevosella. Niin sinäkin 
aamuna oltiin Heinolasta maito- 
kyydissä. Käveltyäni ehkä kilomet
rin saavutti tällainen ajopeli minut, 
pysähtyi ja käski minut kyytiin. 
Hevonen oli vireä ja pienet kevyet 
rillat, kaksi niihin sopi istumaan. 
Reppu ja kannu laitettiin tonkkien 
taakse. Kuski sanoi, että pidä tyttö 
kiinni, nyt sitä mennään niin lujaa 
kun Heinolan hevosella pääsee. 
Kerran hän hevosta läimäytti oh
jaksilla lautasille ja sitten mentiin. 
Tie olihuonoja kuoppainen, jouset 
kärryssähyvät ja vauhti kova. Kyllä 
siinä pieni tyttö pelkäsi ja puristi 
rystyset valkoisina kärrynlaitaa. 
Pystyssä sentään pysyttiin. Heino
laan päästyä kuski kysyi kalpealta 
matkamieheltä, että et kai sinä pe
lännyt.

Jälleen reppu selkään ja kannu 
käteen, sekä kävellen eteenpäin. 
Tuntuihan se matka jo paljon ly
hyemmältä. Perillä olinkin jo aamu- 
päiväkorvikkeen aikana. Oli siinä 
toisilla ihmettelemistä, kun tein 
matkan niin pian. Matkan vaiheet 
kerrottuani isä tuumi, että Väinö se 
on ollut, vai olisiko ollut Veikko 
perhana. Itse en osannut sanoa

Kuva: Kaisa Lampinen

K;

a
' lii i

kumpi lienee, vaan en eläissäni ole 
kovempaa kyytiä saanut.

Jälleen vedettiin kortteet rantaan, 
kuivattiin ja kannettiin latoon. Au
rinko oli jo laskenut mailleen kun 
kävelimme kotia kohti. Väsytti ka
malasti. Koskaan en ole ymmärtä
nyt sitä, miksi siskoani ei laitettu 
ruuan hakuun, vaikka hän oli van
hempi. Ehkä vanhemmat arvelivat, 
että nuoremmasta ei ollut niin pal
jon apua työnteossa, vaikka omasta 
mielestäni sen tein minkä siskonikin.

En tiedä, maksoivatko heinät mi
tään, mutta tulihan Vermaslahti 
puhdistettua. Hyötyähän tästä oli 
ympäristölle, eivät järvet kasvaneet 
umpeen kuten nykyisin.
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ANTTI KOIRANEN

Soitteita ja sanoituksia - Jaakko Kajaste

Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintutkimusasemalla 
on vuonna 1992 aloitettu tutkimusprojekti, jonka tar
koituksena on selvittää luovan musiikin osuutta virtolaisessa 
arkielämässä. Kulttuurintutkimusasemalle on kertynyt 
aineistoa noin kymmeneltä musiikin tekijältä, mutta lisää 
vielä kaivataan. Kulttuurintutkimusaseman julkaisusarja 
aloitettiin virtolaisen paikallissäveltäjän, Jaakko Kajasteen 
tuotannon esittelyllä. Tällä nimellä säveltäjä on ehkä 
vähemmän tuttu virtolaisille, mutta siviilinimellään Kauko 
Ilkka hänet tunnetaan, ainakin Vaskiveden puolessa, jo 
paremmin.

Kauko Ilkka on syntynyt Kan
gasalla 18.7.1913. Jo nuorena hän 
muutti vanhempiensa mukana Vir
roille, mistä on muotoutunut hä
nen kotipitäjänsä. Valmistuttuaan 
kansakoulunopettajaksi Ilkka sai 
viran Virtain Koronkylästä vuonna 
1945, missä hänen päivätyönsä kesti 
kaikkiaan 28 vuotta.

Kansakoulunopettajan opintoi
hin kuului tietty määrä musiikin 
opintoja, mutta Kauko Ilkka opis
keli jonkin verran muutenkin sekä 
viulun- että pianonsoittoa ja mu- 
siikkioppia. Osallistuminen Virtain 
kansalaisopiston kamariyhtyeen 
(joht. Jouko Ketola) toimintaan 1960 
luvulla toi uutta intoa musiikin 
tulkitsemiseen, ja pitemmällä täh
täimellä myös musiikin tekemiseen.

Vaskivedellä sijaitseva Kajasteen 
tila on ollut henkireikä ja vaihtelun 
antaja arkipäivän työlle. Monenlai
set maanviljelystyöt ja luonnon pa
rissa puuhaaminen ovat tuoneet si
sältöä Kauko Ilkan elämään. Vuon
na 1970 hänelle syntyi oivallus ym
päristön vangitsemiseksi musiikil
lisin keinoin. Hän ryhtyi säveltä
mään pieniä melodioita, jotka jol
lain tavalla liittyivät siihen ympä
röivään luontoon ja niihin tapahtu
miin, joita lähipiirissä koettiin. Näi
hin alkoi syntyä myös tekstejä, joi
den sisältö sittemmin laajentui 
myös käsittelemään elämänmenoa 
ja kanssaihmisten käyttäytymistä.

Sävelmäjulkaisu "Jaakko Kajaste. 
Soitteita ja sanoituksia, toim. Antti 
Koiranen" on syntynyt pitkälti sä
veltäjän ja toimittajan yhteistyönä. 
Lähes viikottaiset keskustelut puo
len vuoden ajan sävelmien puh
taaksikin oitusvaiheessa ja toistuva 
kirjeenvaihto ovat mahdollistaneet 
niinkin onnistuneen asun, kuin nyt 
julkaistussa kokoelmassa on saa
vutettu. Tämä ei vielä takaa sitä, 
että julkaisu olisi virheetön - vir
heetöntä julkaisua ei vielä liene 
tuotettukaan.

Kauko Ilkka vieraili useita ker
toja kultturintutkimusasemalla ja 
esitteli sekä matkan varrella synty
neitä uusia ajatuksia sävelmien 
sovituksessa ja soinnutuksessa että 
myös puhtaaksikirjoituksessa sat
tuneita - joskus useitakin - virheitä 
ja niiden korjausehdotuksia.

Merkittävänä ponnahduslautana 
tämänkin aineiston syntymiselle on 
ollut Virtain kansalaisopiston Lau- 
luverstas. Kauko Ilkka on osallistu
nut tähän rehtori Matti Lehtisen ja

lehtori Rauno Ilvespakan luotsaa
maan harrastusryhmään, ja tuonut 
jatkuvasti uutta tuotantoa nähtä
väksi. Materiaalin laatu ja moni
puolisuus yllättivät Lauluverstaan 
vetäjät ja ryhdyttiin toimiin aineis
ton julkaisemiseksi.

Julkaisussa esille saatetut sävel
mät ovat tekstisisällöltään sekä rea
listisia että vertauskuvallisia. On 
turha hakea suoria esikuvia teks
teissä esiintyville henkilöille, sellai
sia ei ole. Siitä huolimatta osa ta
pahtumista on tosia, osa fiktioita.

Sävelmäjulkaisua Jaakko Kajaste. 
Soitteita j a sanoituksia, toim. Antti 
Koiranen (1993) on saatavana Tam
pereen yliopiston Virtain kulttuu
rintutkimusasemalta, puh. (934) 
56222, hintaan 30 mk. Postitettaessa 
lisätään lähetyskuluina 10 mk.
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PAULIINA IIVONEN

Muistoja kesälomasta
Eräänä heinäkuun aamuna ko

koonnuimme Virtain seurakunta
talon pihaan klo 4.

Olimme lähdössä leirille Järva- 
Jaaniin, Viroon.

Harjun Pertti kuskasi meidät pie- 
noisbussillaan Parkanon asemalle, 
jossa astuimme junaan, jonka pää
määränä oli Helsinki. Helsingin rau
tatieasemalla vaihdoimme kulku
neuvomme raitiovaunuun, jolla me
nimme satamaan.

Laivamme lähti kello kymmenen 
ja laivamatkaa oli edessä reilut nel
jä tuntia.

Tallinnassa meitä oli vastassa 
Anne-Mai, Sirje ja Mariana, jotka 
olivat joillekin tuttuja jo ennestään. 
Minä olin tavannut Anne-Mai Jiiri- 
son hänen vieraillessaan Virroilla.

Kieliongelmia ei ilmaantunut, ai
nakaan alkumatkasta. Anne-Mai 
Jiiriso toimi oppaanamme kaupun
kikierroksella, jonka päätteeksi me
nimme syömään ravintolaan, jonka 
Anne-Main tytär omisti. Söimme 
perunasalaattia ja kokolihapihvit.

Taikinasta oli n. 90 km Järva-Jaa- 
niin.

Bussimatkalla nukuimme Jennin 
kanssa sikeästi!

Järva-Jaanissa meitä oli vastassa 
suuri joukko tuttuja ja tuntematto
mia lapsia.

Kun nimenhuuto oli suoritettu, ja 
j okainen oli löytänyt kirjekaverinsa, 
lähdimme kukin oman kirjeystä
vämme luo.

Minun kirjeystäväni nimi on Lairi 
Kender. He asuvat suuressa maa
laistalossa. heillä on 10 lehmää, koi
ria ja hanhia.

Perheeseen kuuluu isosisko Kairi, 
pikkusisko Jaanika ja pikkuveli 
Ardi, sekä tietysti vanhemmat, jot
ka olivat myös hyvin mukavia.

Kävimme Lairin, Kairin ja Jaani- 
kan kera katsomassa lampea, jossa 
oli uimala, ilta oli kuitenkin niin

viileä, että emme menneet uimaan. 
Kävimme katsomassa myös Järva- 
Jaanin koulua.

Aamulla kokoonnuimme seura
kuntatalon pihaan ja lähdimme 
sieltä autolasteittain kohti Sinisa
lon leirikeskusta.

Ensin pidimme hartaushetken ja 
tutustuimme toisiimme.

Ohjelmaan kuului raamattutun
teja, lauluhetkiä ja uimista ja sauno
mista. Vapaa-aikaa oli silti jätetty 
runsaasti ja sen käytimme eesti
läisten ystäviemme parissa. Pela
simme sulkapalloa tai juttelimme, 
koskaan ei aika tullut pitkäksi. Lei
ri kesti kaksi päivää ja yötä ja se 
oli todella mukava!

Viimeisenä leiripäivänä Kenderin 
äiti tuli hakemaan meidät kotiin. 
Auto sammui matkalla pari kertaa, 
mutta hän sai sen aina korjattua.

Viimeisen matkapäivän iltana läh
dimme käymään Paiden-kaupun- 
gissa. Siellä menimme katsomaan 
valli tornia. Kun laskeuduimme siel
tä alas, Mariana tuli luokseni ja 
näytti kirjekuorta, jossa oli kuva 
Päiden vaihtamista. Hän antoi kir
jekuoren minulle ja kuiskasi: -Muis
toksi minulta!

Päiden torilla jakauduimme ryh
miin ja eestiläiset ystävämme 
opastivat meitä kaupungin nähtä
vyyksiin ja kauppoihin. Meidän 
ryhmämme kävi rautakaupassa ja 
karkkikaupassa. Äidille ostin tuli
aisiksi kukallisen sokerikupin ja 
Petterille ja isälle karkkeja.

Kokoonnuimme taas kaikki linja- 
autolle ja lähdimme ajelemaan ta
kaisin Järva-Jaaniin. Siellä meitä ol
tiin vastassa ja erosimme taas kaik
ki eri suuntiin, kukin meni omaan 
perheeseensä vielä viimeiseksi yök
si. Minä siis Kendereille!

Aamulla meidät herätettiin kuu
delta. Kokoonnuimme jälleen seu
rakuntatalon pihaan, jossa hy väste- 
limme lämpimästi ystävämme ja

lupasimme kirjoitella joka päivä. 
Sen jälkeennousimme linja-autoon, 
mutta emme malttaneetkaan odot
taa Ritvaa, vaan ryntäsimme kaik
ki takaisin ulos ja halasimme ystä
vämme vielä toiseen kertaan! Sit
ten Ritva tuli ja pakkauduimme taas 
autoon. Heilutimme ikkunanläpija 
vaikka yritimme kaikki nauraa, niin 
silti kyyneleet valuivat poskille.

Puolet matkasta lauloimme lau
luja, joita ystävämme opettivat 
meille leirillä.

Saavuimme Tallinnan satamaan, 
jossa meillä oli hyvää aikaa ennen 
laivan lähtöä Suomeen hyvästellä 
Anne-Mai, Sirje ja Sirjen poika Rei- 
gor. Myös bussinkuljettajamme tu
li heiluttamaan meille kun menim
me kävelytunnelia pitkin Tallink- 
laivaan.

Paluumatka sujui todella nope
asti.

Äiti oli minua vastassa Parkanon 
asemalla ja hän olikin hyvänä apu
na pussieni ja kassieni kantami
sessa.
MATKA OLI TOSI MAHTAVA!
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KAISA LAMPINEN

Lapsuuden
kotitanhuvilla

Kesän keskellä, päivänä Mittumaarin 
mä lapsuutein kotitanhuville käyn.
Ah' tuossa jo tuttu metsäinen tie, koulutien', 
jota kulutin suksin, kelkoin, askel tain 
useasti hämärä, pimeäkin seuranain.
Se kesäisin oli paimentytön karjatie - 
pula-ajan kengänriekaleet jalkain suoja lie.
Joskus lehmikarja sienestämään karkasi - 
silloin käärmeitten pelko mielen valtasi; 
kiveltä kivelle, kannolle vuoroin hypähdin,
"Enkeli ohjaa" -säkeitä lausahdin.
Ohi lähteen, ylös kunnaalle kotitieni johtaa, 
raja-aidan portin paikkeilla suviset lämpöaallot kohtaa. 
Ne mut tervetulleeksi entiseen kotihin kutsuu, 
niistä äidin poismenneen sylin lämpö huokuu.

Siinä sireenit, marjapensaat, omenapuut sammaltuneet 
kuin suojaansa kätkien talon hirret harmaantuneet, 
katon ja kaiken muun mullaksi maatuneen.
- Sun tummuneiden orsihirsiesi alla
ovat silmämme ensi kerran nähneet päivänvalon.
Toisen sivustalla tallessa on puinen lusikkateline 
ja tuossa koukku, renkaat ja pärepihti takan; 
kaikki muistoina entisaikain ihmiselon.
- Kerran pakkasella muuris' kylmille lapset jätti; 
oli sotatalvi - isä siellä jossakin -
ja äiti kuudennen kastematkalle lähti -
kuului pommitusta ... ja heti muistimme kiellot, 
ei valoa, ei savua ... ja kehoitukset rukoukseen.
Nyt uunin pankolla raunioilla kasvaa koivu ja pihlajapuu, 
kiitos kaikesta varjeluksesta rinnasta kumpuaa.

Edessäin iso laakea pihakallio on ja pysyy.
Sille saapuessa ajatus joutuisasti kulkee, kysyy:
Miks' ajan saatossa muu kaikki katoaa;
- metsäksi muuttuu pellot, laidunmaa
- poissa ovat pihapiirin karjasuojat, aidat, portit, veräjät
- riippakoivuinensa kauniit aitat, saunat, liiterit
- ei missään kauniskukkaista ketoa perhosineen
- kaikkialla kookas villiintynyt kasvusto valtaa sen 
- kun ei ole niittomiestäkään enää

- monet lajit luullaksein löydän vain kuvattuina kasvistosta
- niin turhaan etsin vilukkoa, kaksikkoa, harajuurta kosteikosta
- miksi yhä pelkään sisiliskoa, rupikonnaa?
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ERKKI TARVAINEN

Puttosharjua ei enää ole
Niin se on.

Puttosharjua ei enää ole, sano
koot kaavaherrat mitä hyvänsä.

Ei ole enää sitä Puttosharjua, jos
sa me Sorsan Pertin, Tuomisen Väi
nön ja Reijon ja muiden kirkonky
län kavereitten kanssa 50-luvun al
kupuoliskolla kesällä ja talvella poi
kien puuhia harrastettiin.

Ei ole sitä Puttosharjun suurinta 
mäkeä, jonka päältä laskeminen 
pystyssä pysyen takasi paikan 
"miesten joukossa" tässä 10-14 vuo
tiaitten poikasakissa.

Eikä ole sitä Puttosharjua, jossa 
Tuomarniemen (vai oliko se Evon?) 
metsäkoulun oppilas Veikko Ha
kulinen kävi harjoittelemassa kohti 
kaikien aikojen hiihtäjän uraansa.

Puttosharju oli silloista Virtain kir
konkylää hallitseva maastokohta. 
Nyt sen hahmo on hävitetty, sen 
soravarat on levitetty paikka
kuntamme teille, tasaisen auton- 
kulun takaavaksi rakenteeksi. Tai 
käytetty betonituotteisiin tai -ra
kennelmiin. Itsekin olen ollut lapi
oimassa Puttosharjun hiekkaa Vir
tain teille Kalle Sorsan, pitkäaikai
sen Virtain tiemestarin alaisuu
dessa. Koululaisena oltiin kesäisin 
TVH:n töissä. Talveksi hankittiin 
koulurahoja, lukiota kun piti käy
dä toisilla paikkakunnilla, Tampe
reella, Ilmajoella tai Jämsässä. Kas
voihan siitä lapioinnista ruumiin- 
kuntokin.

Kuntoa kasvatettiin myös urhei
lulla. Pihoille, ahoillepa usein juuri 
Puttosharjun alaosan hiekkaken
tille syntyi käyttökelpoisia hyppy- 
paikkoja. Kuitenkin Puttosharju oli 
meiltä Umpipohjasta ja aseman seu
dulta jonkinlaisen matkan päässä. 
Niinpä me Ketolan Raimon kanssa 
rakentelimme meidän naapuriin, 
Metsäliiton talon tuntumaan, sei- 
väshyppypaikan, jonne ainakin Si

mojoen Matti juoksi rautatieläisten 
asuintalosta. Taisipa Isotalon Juha
nikin olla mukana, kaukana ei asu
nut hänkään.

40-luvun alkupuolisko, ja aina
kin kesät vielä seuraavan vuosikym
menen alkuvuosille, olivat minulle 
Liedenpohjan ja Sepänmaan mum- 
mulan aikaa. Maatöihin siellä Vai- 
nionpään Kaukon kotitalon naapu
rissa sai käytännön tuntuman Se
pänmaan Einon ja Lyytin opastuk
sella. Pertti-serkku antoi lisäoppia 
monien senaikaisten, vanhaan pe
rinteeseen pohjautuvien leikkien ja 
pelien taidoissa. Lyötiin piippua, 
pelattiin kuoppapalloa, heitettiin 
hevosenkenkää, hakattiin riuku- 
palloa, käytiin Pikku-Kukkolam- 
miila ongella ja uimassa Tulilam- 
messa.

Saimme myös toteuttaa iänai- 
kaista poikasten kivenheitto-ja rik- 
komishaluakin tarkoin määrätyssä 
paikassa, savusaunan takana, van
han maakuopan reunalla. Sinne ke
räsimme kaikenlaiset turhat lasi-, 
posliini- tai saviesineet ja niitten 
sirpaleet kivitysmaaleiksi.

Silloin ei tullut kuuloonkaan rik
koa pulloja teille polkupyöräilijäin 
harmiksi. Ajoimme itsekin aikuis
ten pyörillä - ainakin "rungon vä
listä", jos ei haaruväli riittänyt mies
ten pyörällä oikeaan ajoasentoon. 
Pyörän kumit olivat kalliita ja hei
kosti saatavissa. Paikkaustarpeetkin 
olivat 40-luvulla vielä usein "tiskin 
alla", vain suhteilla saatavissa.

Opettihan Pertti koiruuksiakin, 
joiden koehenkilönä olin usein mi
nä, meidän sukulaistenavien nuo
rin, helposti säikäytettävä ja pimeän 
pelko.

Opittiinpa Sepänmaassa myös 
painimaan, Pertistä kun kehittyi 
melkein tasaveroinen Kivelän Aa
ron kanssa. Tästä killinkoskelaises-

tahan tuli sittemmin niin painin 
kuin tukkilaiskisojen Suomen mes
tari, mistä me virtolaiset olemme 
tietysti olleet ylpeitä.

Mutta Puttosharju liittyy juuri 
50-lukuuni.

Aira Hamaran, Kaino Uusitalon 
ja Jalmari Pakkalan kansakoulusta, 
nykyisestä Virtain Opistoraken- 
nuksesta siirryttiin yhteiskouluun. 
Entiset koulukaverit vaihtuivat pa
kosta uusiin. Syrjäkylistä, niin me 
silloin sanoimme ilman varsinaista 
kielteistä sävyä, tuli uusia tuttavia. 
Tuli Nojosen Heimoja Ylä-Nojosen 
Uolevi Vaskivedeltä, Gustavssonin 
Veli-Pekka Kihniöstä, Tanhuan Paa
vo (liekö Rantakunnalta), Rantalan 
Erkki Jäähdyskylästä, Poukan Olli, 
mahtava kuulantyöntäjä, Koron- 
kylästä, Hirviniemen Heikki, yhtä 
erinomainen kolmiloikkaajaja Här- 
köskylästä Helimäen Sakari eli 
Pikku-Kilimu (Kilimu-nimeä kan- 
toivatkin vuorotellen kaikki Yhteis
koulua käyneet Helimäkeläiset 
Kalevista Hannaan asti).

Martikaisen Raimosta ja Kivistön 
Auliksesta tuli kaikkein tutuimmat 
kaverini, kun Sorsan Perttikin meni 
lukioon Poriin ja Isotalon Juhani 
Tampereelle. Me Raimon ja Aulik
sen kanssa hakeuduttiin Jämsään, 
kun ei tahdottu mennä "uskovais
ten" paikkaan Ilmajoelle eikä "her
rojen” kouluun Tampereelle.

Isäni, asutusrakennusmestari 
Paavo Juho Tarvainen, joutui viras
saan valvomaan Karjalasta evak
koina Virroille muuttaneitten Mar
tikaisten rakentamista ja minä olin 
joskus matkoilla mukana isä-Paa- 
von polkupyörän ritsillä körötellen. 
Raimon kanssa tutusteltiin heidän 
pihallaan; Kivistön Aulis on taas 
kaukaista sukua.

Yhteiskoulun poj at, varsinkin Rai
mo, saattoivat Marttiselta tullessaan
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poiketa meillä ja yhdessä jatkettiin 
Metsäliiton ja Vihriälän talojen ohi 
kohti Antti ja Tellervo Narvian, 
Uolevi ("Kaaleppi") Räsäsen, 
Tryggve ("Pampa" tai "Kuikka") 
Nordströmin, Paavo Kyläkosken, 
Eino Kirvesmiehen tai Eemil Korp- 
pi-Tommolan opinahjoa.

Kansakoulusta muistiini jäi dra
maattinen tapahtuma, kun Ranta
sen Tauno sainelimaalissa Nevalan 
Jussin vahinkolyönnistä niin kovaa 
mailasta ohimoonsa, että veri tirs- 
kahti. Tanea vietiin lääkäriin ja el
len nyt väärin muista, juuri Neva
lan Jussin pyörän ritsillä. Tuo ta
pahtuma oli kyllä jo 40-luvun lo
pulta. 50-luvulla me hiukan nuo
remmat kaverit saimme kadehtia 
Tanea ja hänen "Jaavasettiään", 
puna-kromattua Jawa-CZ-mootto- 
ripyörää.

Ainakin Rantasen Tanen näkee 
nyt Virroilla, vaikka mies on kiertä
nyt kauempanakin maailmalla auto
ja kuljetusalan ammatissaan. Sor
san Pertti painiskelee työminis
teriön rauhallisena ja harkitsevana 
kansliapäällikkönä ja opastaa mi- 
nisteriään, SITÄ Kanervaa työvoi
mapolitiikan monitahoisissa kou
keroissa. Kangas-Ikkalan Risto kävi 
insinöörinä kovastikin huipulla 
Neuvostoliiton urakoitten kuuma
na kautena ja jatkaa kaiketi alalla, 
ehkä tahtia hieman hiljentäneenä. 
Rantalan Erkki on rikoskomisario
na Tampereella. Ylä-Nojosen Uo
levi on pudottanut Ylän pois ja kir
joittaa ammatikseen, kuten Virtain 
Joulun lukijat hyvin tietänevät. Iso- 
talon Juhanista tuli lääkäri, nykyis
tä olinpaikkaa en satu tietämään. 
Martikaisen Raimo on rupeamassa 
eläkkeelle everstiluutnanttina ja ha

keutunee tänne Virroille. Jouttijär- 
ven Pentti, majuri evp. asustaa tääl
lä naapurissani ja osallistuu vir
keästi alansa järjestötoimintaan. 
Kivistön Aulis työskentelee insinöö
rinä rakennusteollisuudessa Etelä- 
Suomessa.

Tämän kirjoittaja pinnistelee toi
mittamisen, tiedottamisen, hienosti 
sanottuna viestinnän eri aloilla van
halla kotipaikkakunnalla Umpi- 
pohjan Iimäessä. Mieli virkeänä, 
toivon!

Kun Virroille on näin palannut 35 
vuoden jälkeen, muistot ystävistä, 
tuttavista, paikoista ja ympäristös
tä tulevat etsimättä mieleen. Put- 
tosharju, lapsuuden maisema, leik
ki- ja kisailupaikka, on enää muis
toissa. Sieltä sitä ei saa pois kiih- 
keinkään soranmyyjä.

Virtain yhteiskolun V (viidennen) luokan pojat 11.3.1954 urheilukentän rinteen reunalla: Eturivi: 
Raimo Martikainen (vas.), Pertti Heikinheimo, Pertti Sorsa, Erkki Tarvainen, Sakari Helimäki, Paavo 
Tanhua ja pentti Jouttijärvi, jonka hallusta valokuva löytyi. Takarivi: Risto Kangas-lkkala (vas.), Olli 
Poukka, Aulis Kivistö, Juhani Isotalo, Erkki Rantala, Heikki Hirviniemi, Heimo Nojonen ja Heikki 
Luoto.
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PERTTI TAMMINEN

Muistomerkki

Helluntailauantaina 1984 ko
koontui Virroille jatkosodassa tais
telleen Jalkaväkirykmentti 57:n 
miehiä muistelemaan neljän vuosi
kymmenen takaisia aikoja. Kokoon
tumisen ohjelmaan kuului muisto- 
laatan paljastus: opistotalon seinään 
kiinnitetty kuparilaatta kertoo Ryk
mentin yksiköiden lähdöstä sota
toimialueelle 23.6.1941. Paljastus- 
puheen piti I Pataljoonan (virto- 
laispataljoona) viimeinen komen
taja, everstiluutnantti Yrjö Vasama. 
Puheessaan hän lausui mm. "Koke
muksemme eivät koskaan unohdu, 
eivätkä saa unohtua. Ne ovat kul
lanarvoista tallennettavaa niille, 
jotka haluavat sitä kuulla ja niille, 
'iden tulisi sitä kuulla."

Monet tuolloin paikalla olleista 
veteraaneista ovat poistuneet jou
kostamme - heidän mukanaan Yrjö 
Vasama. Mutta myös aika on muut
tunut, ja Vasaman toivomus on ai
nakin osittain toteutunut. Sotienjäl
keisinä vuosikymmeninä sai pen
seä suhtautuminen veteraaneihin 
lähes virallisen sävyn, mutta histo
rian vääjäämätöntä totuutta ovat 
veteraanit nyt, kun ns. pysähtynei
syyden aika on ohi, vapaasti voi
neet kertoa ja tallentaa.

Yli 100-vuotiaan kansakoulun, 
nykyisen opistotalon seinässä ole
van laatan teksti kertoo vain sen, 
mitkä rykmentin yksiköt juhan
nuksen aikaan Virroilta ryhmi- 
tysalueilleen lähtivät. Vuosien mit
taan vaatimaton laatta tummui ja 
teksti hämärtyi. Niinpä veteraanien 
keskuudessa ryhdyttiin pohtimaan, 
mitä asian korjaamiseksi voitaisiin 
tehdä. Selvää oli, että laatan paran- 
teleminen ei tilannetta paljoakaan 
kirkastaisi, olisi saatava aikaan laat
taa näkyvämpi muistomerkki. San
karihaudan risti ja laatat ovat sel
laisenaan arvokas ja puhutteleva

Muistomerkki sankarihauta-alueen vastakkaisella sivulla. Punertavareunaiset pallo- 
kuviot erottuvat parhaiten kiven oikeassa alareunassa.
Kuvan omistaa Pertti Tamminen.
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muistomerkki, mutta nekään eivät 
kerro kaikkea. Jos lasketaan kes
kustan sankarivainajat, saadaan lu
kumääräksi 335. Virtolaiset tietä
vät lisäksi, että Killinkoskella on 50 
hautalaattaa, yhteensä siis 385. Kun 
kaatuneita haudattiin myös perhe- 
hautoihin, ajateltiin, että Virroilla 
olisi noin 390 sankarivainajaa.

Veteraanien matrikkelitietojen 
keruussa suoritettiin myös tarkka 
tutkimus virtolaisten sankarivaina
jien lukumäärästä. Yksityishautoi- 
hin on keskustassa haudattu 23 ja 
Killinkoskella 10 sekä muualle 32 
kaatunutta. Yhteensä siis 450 san
karivainajaa, joista kaksi naista. Tal
visodassa kaatuneita oli 164 ja jat
kosodassa 286. Virtolaisten uhri 
isänmaan vapauden puolesta on ol
lut raskas, raskaampi kuin monen 
muun kunnan. Miksi näin?

1930-luvulla perustui armeijam
me liikekannallepano ns. aluejär
jestelmään, jonka mukaan joukko- 
osastoj en miehistöt koottiin samoil
ta paikkakunnilta. Järjestelmä oli 
joustava ja nopea, mutta sillä oli 
myös kielteinen vaikutus: kun jot
kut j oukko-osastot kärsivät raskaita 
tappioita kaatuneina, tuntui se vas
taavasti sotilaiden kotiseudun mies- 
menetyksinä. Virtain kohdalla kävi 
juuri näin.JR 30:n III Pataljoona - 
virtolaiset - taisteli talvisodassa Tai
paleen lohkolla, jota vastaan sodan 
alusta alkaen kohdistuivat viholli
sen taukoamattomat ja rajut hyök
käykset. Jatkosodassa vastaava 
virtolaispataljoona - nyt I/JR 57- 
osallistui vuoden 1941 etenemis- 
taisteluihin Kannaksella ja asema
sodan jälkeen raskaisiin vetäy- 
tymistaisteluihin, jotka päättyivät 
Vuosalmelle. Tällöin virtolaisia tais
teli myös saman divisioonan JR 
15:ssa.

Suomalaisten hautausmaiden 
sankarihaudat ovat ainutlaatuisia 
koko maailmassa. Suomi oli II maa
ilmansodassa ainoa maa, joka hoiti 
kaatuneensa kotiseudulle haudat
taviksi. Taistelukentillä tehtiin kaik
ki mahdollinen haavoittuneiden ja 
kaatuneitten korjaamiseksi turvaan 
jopa niin, että moni soturi menetti 
niissä yrityksissä henkensä. Vaina
jan kotimätkan valmisteluissa oli

vat keskeisissä tehtävissä sotilas- 
pastorit ja vapaaehtoiset lotat. Mää
ränpäässä otti kotiseurakunta kaa- 
tuneethuomaansaja omaisia tukien 
saattoi heidät sankarihautaan.

Kun muistomerkin suunnittelua 
varten valittu toimikunta, jossa 
myös kaupunki ja seurakunta oli
vat edustettuina, pohti sijoitus
paikkaa, päätyi se melko pian luon
tevaan ratkaisuun: sankarihauta- 
alue vastapäätä ristiä. Materiaaliksi 
sopivan luonnonkiven löytämiseksi 
käynnistivät veteraanit etsinnän 
saatujen vihjeitten perusteella. Puo
lisen tusinaa kivilohkaretta kuvat
tiin, mutta lopuksi asia ratkesi 
muulla perusteella. Taipaleenjoella 
talvisodassa joukkueenjohtajana ja 
komppanianpäällikkönä toiminut 
Niilo Ohtola oli kerran näyttänyt 
Anni-vaimolleen tilansa mailta löy
tynyttä pallograniittilohkaretta ja 
sanonut, että siitä tulisi kaunis hau
takivi. Metsänhoitaja Niilo Ohtola 
kuoli 18.5.1991, ja Taipaleen taiste
lijan haudalla oleva hautapaasi on 
virtolaista pallograniittia.

Tiedustelu selvitti, että Ohtolan 
mailta löytyisi samaa kivilajia oleva 
järkäle, jonka Anni ja Pekka Ohtola 
lupasivat mielihyvin lahjoittaa. Kivi 
muotoiltiin ja tekstitettiin Kovakivi 
Oy:n kiviveistämöllä Kurussa. Seu
rakunta antoi maapohjan ja kau

Kuva: Kaisa Lampinen

punki koneapua pysytysvaiheessa, 
muista käytännön toimista ja kus
tannuksista vastasivat veteraanit; 
tämän teki mahdolliseksi matrik- 
keliteoksen tuotto. Muistomerkkiä 
muotoiltaessa jäi hiotusta materiaa
lista jäännöspaloja, joita on tarkoi
tus tarjota myyntiin veteraanitun
nuksin tai ilman.

Muistomerkillä olemme me vete
raanit halunneet yksinkertaisesti, 
mutta silti juhlavasti, lisätä sankari
hauta-alueen arvokkuutta. Kotoisen 
graniittipinnan ylimpänä on kaksi 
sanaa: Pro Patria, latinankielinen 
otsikko, joka vierasmaalaisellekin 
heti kertoo, mistä on kysymys: Isän
maan puolesta - sitä siis tarkoittaa 
tuo kookas risti ja nuo laatoin mer
kityt sadat haudat! Vuosiluvut ker
tovat, mistä historian ajankohdasta 
on kysymys. Jatkossa ulkomaalai
nen vieraamme kaipaa jo opastusta: 
Virtain miesten ja naisten muistolle. 
Tämän rivin teksti ilmoittaa, että 
muistamme myös niitä kotiseu
tumme ihmisiä, joiden ponnistus
ten ansiosta taistelijoitten selusta 
kesti. Seuraavat karut ja lyhyet rivit 
kertovat sankarivainajiemme lopul
lisen lukumäärän. Viimeinen lause 
ilmaisee, mitä kaikki yhdessä saa
vuttivat: Turvasimme vapaan isän
maan.
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JENNY KIVELÄ

Yhteistyön merkitys 
vammaistyössä kasvaa

Suomalaiset, koko kansa ovat tä
nään tilanteen edessä, joka vielä 3-4 
vuotta sitten olisi tuntunut usko
mattomalta.

Itsestään selvinä pidettyjä valtion 
ja kuntien palveluja supistetaan yhä 
enenevässä määrin, joitakin jopa 
lakkautetaan. Kuntien rahakirstun 
pohja paistaa tyhjänä, kulunutta sa
nontaa lainatakseni.

Kansalaiset ovat uusien haastei
den edessä, arvotkin on harkittava 
uudestaan.

Suomen kansan unohtuneisiin 
perinteisiin on kuulunut talkootyö, 
naapuriapu, n.s. "hyvinvoinnin" 
vuosina se perinne on vain päässyt 
pahasti rämettymään. Monenlaista 
vapaaehtoistoimintaa viritellään

Virtain-Ruoveden keuhkovammayhdistyksen johtokunta: Sirpa Anttila, Kirsti Perähuh
ta, Jenny Kivelä, Eeva Nuuttila, Martta Viitala. Keskellä Pirkko Niemelä. Edessä Leena 
Häyrynen, Raija Häyrynen ja Reino Kulma-aho kokouksessaan Kirstin Galleriassa. 
Kuva: Erja Niemelä

kautta maan, esimerkiksi laajalla 
alalla toimiva''Mummon Kammari'' 
Tampereella, ja jo monella muul
lakin paikkakunnalla. Kohteina 
useimmiten vaikeuksiin joutunut 
ihminen. Kaikki tämä on hyvää, 
kun vain ei jää ainoaksi avuntar- 
jonnaksi, valtiolla ja kunnilla on 
kuitenkin oltava päävastuu kansa- 
laisistaan.

Virroilla toimii useita vapaaeh
toistyötä tekeviä vammaisjärjestöjä. 
Vaikka ei toiminta aina ulospäin 
kovin näkyvää olekaan, tietää se 
jäsenistölleen, eritoten sen johto
kunnalle jatkuvaa hereilläoloa. 
Virtain-Ruoveden Keuhkovamma
yhdistys ry. täytti keväällä vasta 
ensimmäisen vuosikymmenensä.

Näin lyhyestä perspektiivistä kat
soen osaa arvostaa entistä enem

män järjestöjä joiden toiminta on 
jatkunut jo useita vuosikymmeniä. 
Se vaatii puuhahenkilöiltä viitse- 
liäisyyttä. Keuhkosairaudet yleis
tyvät meidänkin maassamme, se on 
valitettava tosiasia. Yleisin on astma, 
mutta tyystin loppuneeksi luultu 
tuberkuloosikin on tullut uudelleen. 
Yhä useampi sairastuu erilaisiin 
hengityselin sairauksiin, monet jo 
lapsena. Liitolla, niinkuin yhdistyk
sillä on laaja työkenttä. Virtain-Ruo- 
veden-Kurun alueella on yhdistyk
sen jäsenmäärä noin kolmesataa 
henkilöä. Johtokunnan jäsenet on 
pyritty saamaan laajaa aluetta kat
tavaksi. Puheenjohtajuus on pientä 
poikkeusta lukuunottamatta ollut 
aina Virroilla. Kirsti Perähuhta, jo
ka nyt on varapuheenjohtaja, hoiti 
virkaa kuusi vuotta. Sihteerinä on 
koko ajan toiminut Eeva Nuuttila, 
ja "kullanarvoisena" rahastonhoita
jana Jorma Antila, myös koko toi
minnan ajan.

Keuhkovammaliitto tiedottaa ak
tiivisesti pätevien asiantuntijoit- 
tensa kautta jäsenistölleen, uusinta 
uutta lääkkeistä, kuntoutuksesta, 
sairaudenhoidosta, tukimuodoista, 
kuntoutuspaikoista, valtiovallan 
viimeisistä toimenpiteistä j.n.e.

Kun valtionavut kunnille jatku
vasti heikkenevät, vapaaehtoistyön 
merkitys korostuu.

Rahankeruu vapaaehtoistyössä ei 
ole itsetarkoitus. Tuotto käytetään 
jäsenistön hyväksi; kuntoutukseen, 
retkeilyyn, kurssitukseen. Oli ilolla 
todettava ettei monikaan Virtain 
Päiville osallistujamennyt torilla ohi 
yhdistyksen arpapöydän, ja moni 
sanoi, "asia on tärkeä".

Retkeily on myös Keuhkovamma
yhdistyksen eräs toimintamuoto. 
Silloin hellitetään hetkeksi, Suomea 
on näiden kymmenen vuoden ai-
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kana katseltu monelta suunnalta, 
yhdessäoloa, keskinäistä seuruste
lua, tutustumista, joka laajan alu
een jäsenistölle jäisi muuten vähäi
seksi. Viime kesän retken teimme 
Saarijärvelle, Lomakouheroon, ja 
Viherlandiaaan. Sattui ihme kyllä 
kaunis päiväkin, joita ei viime ke
sänä liiemmälti ollut.

Tänä vuonna yläasteen yhdeksän
nellä luokalla oleva 9B on kahtena 
vuonna suorittanut "Elämä voittaa" 
keräyksen, kartuttaen myös omaa

matkakassaansa. Ensi keväänä on 
aktiivisen luokan päämäärän, luok- 
karetken toteutumisen aika.

Monenlaisia keinoja on mietittä
vä kun tuota välttämätöntä, kai
kessa toiminnassa tarvittavaa rahaa 
on kerättävä, kaikille yhdistoimin- 
nassa mukana oleville varsin tuttu 
asia.

Viime keväänä, kymmenvuotis
juhlien aikaan oli yhdistyken pieni 
historiikki SSS:a, joten eri toimin

noista ja tapahtumista ei tämän 
enempää. Paikallislehti, myös Ruo
veden paikallislehti on erittäin kii
tettävästi antanut palstatilaa tapah
tumille ja tiedotuksille. Näin jou
luna, hyväntahdon juhlana on myös 
se kiitoksen arvoinen asia.

Tässä maailmassa ei ole varaa toi
sen ihmisen jättämiseen. Auttami
nen voi olla ilo. Pyrkimyksenä ei 
ole sädekehän hankkiminen pään
sä päälle.

ERKKI ALA-HÄRKÖNEN

Talvea

Kolme päivää pyryyn 
tuiskuilmaan pahanlaiseen, 
talitintti akkunalla 
einestään jo oottamassa.

Yksinäinen käpytikka 
palokollikin mokoma, 
joskus säikkyvä harakka 
talinpalaa raastamassa.

Punatulkku kaunis lintu 
pihlajanmarjan puuttuessa 
etsii laudalta siementä 
esittelee kuosiansa.

Parvi pienen pajulinnun 
pihapiirin yllättää. 
Rantametsän tiheiköissä 
närhin kanssa asustaa.

Saattaa joskus aamuyöllä 
kettu käydä rappusilla, 
jänöjussi pitkäkorva 
omenapuita ahdistaa.

Kellä lienee suotuisampi 
talvi tuikea luminen, 
mutta meillä ihmisillä 
sentään tupa lämpöinen.

17



MIRJA MÄKELÄ

Vaskuun koulun vaiheita
Koitti syyskuun ensimmäinen 

päivä ja se merkitsi sitä, että aloitan 
koulutieni Vaskuun koululla. Mat
ka taittui osaksi jalan, osaksi ve
neellä. Tuttuja lapsia lähti kylältä 
kouluun useita ja kaksi naapurin 
tyttöäkin ekaluokalle. Opettaja an
toi tietysti aapiset ja kyseli vähän 
erottaako A:ta ja Ö:stä. Lauloin 
lapinäidin kehtolaulun, en kyllä 
muista miksi.

Tuosta päivästä on kulunut yli 
neljäkymmentä vuotta, ja olen edel
leen Vaskuun koulussa. Olen toi
minut keittäjänä tässä puulaakis
sa kohta yksitoista vuotta, aikai
semmin olin keittäjänä lukuvuo
den -61-62 Jos näitä kolmea aika
kautta vertaa, voi vain sanoa "maa
ilma muuttuu eskoseni".

Minun lapsuudessani koulua 
käytiin kuusi päivää viikossa. Kan

Kuva Vaskuun koulun veistotunnilta. Kuvan omistaa Mirja Mäkelä.

sakoulu oli seitsemän vuotinen. 
Koulumatkani tein ensin kävellen, 
sitten järven yli veneellä ja lopun 
matkaa taas kävellen. Talvella sään 
salliessa hiihdettiin. Matkalla hei- 
teltiin pipoja ja lumipallojaniin, että 
piti joskus juosta metsään poikia 
karkuun.

Opettajista muistikuvani ovathy- 
vät; l-3:lla luokilla minulla oli sa
ma opettaja, tiukka, turvallinen ja 
innostava. Sitten opettajat alkoivat 
vaihtua niin, että 4-7:llä luokalla oli 
jokaisella aina eri ope. Mieleeni on 
jäänyt eräs opettaja, joka meidän 
tyttöjen pyynnöstä toi radionsa 
luokkaan niin, että saimme kuun
nella iskelmiä. Niinä vuosina oli op
pilaita 40-50 tuntumassa, luku
vuonna -61-62 jopa 55.

Silloin koulu oli käytännöllisem
pää, käsitöitä oli 4 tuntia viikos

sa, ruokavälitunneilla järjestäjät 
kuivasi tiskit ja marjoja ja perunoi
ta tuotiin automaattisesti joka syk
sy kouluun. Eräänä vuonna opetta
ja ehdotti lapsille, että nyt on niin 
hyvä puolukkavuosi, menkääpä äi
din kanssa metsään ja tuokaa puoli 
litraa jokainen marjoja. Ekaluokka
lainen poika tuthahti: "Ääh kunnan 
ne meille kuuluu ostaa". Taitaa olla 
lähellä taas aika, että oppilaat tule
vat kouluun maitopullo ja voilei
vät repussaan. Työntekoa harjoitel
tiin myös pihansiivoustalkoissa ja 
perun ankaivuulomilla.

Ruoka oli ennen paljon yksinker
taisempaa, puuroja, vellejäja keitto- 
ruokia. Kuusikymmenluvun alussa 
tuli ruokalistalle perunat ja kastik
keet ja joitakin laatikoita. Tuolloin 
kuljetettiin lapset jo taksilla kou
luun. Toimenkuvani kuului silloin 
jo siivous ja lämmityksen hoito. 
Tuolta ajalta on jäänyt mieleen 
haavereitakin: Olin hellapuita pilk
komassa, miten olikaan, kirves lip
sahti jalkaan. Silloin talvet olivat 
talvia ja koska lämmitys hoidettiin 
puilla, ei ehtinyt paljon muuta kun 
pökkiä halkoja pesään. Kerran olin 
muutaman tunnin poissa ja jo oli 
patterit jäässä ja haljenneet kun tu
lin koululle. Tänä päivänä ei ole 
patterit pahemmin halkeilleet.

Jos ajattelee viimeisiä vuosia Vas
kuun koululla ja etenkin tätä päi
vää, niin koulumme yllä leijuu 
synkkiä pilviä. Poliitikoilla on uro
teot mielessään ja he aikovat laittaa 
"putiikin" kiinni. Vaikka lama on 
supistanut ruokarahoj a, ovat kaikki 
lapset vielä hengissä. Olen viihty
nyt täällä ja toivon että ensi syk
synäkin kaikuvat lasten laulut Vas
kuun koulussa.

Hyvää joulua kaikille lukijoille!
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SARI KOHTALA
Kuva: Pirkko Sihvonen

Koulupiha viihtyisäksi yhteisvoimin
Ympäristöpäivä Kotalan ala-asteella toukokuun 8. päivänä 1993

Luonto vaikuttaa myönteisesti 
ihmisen henkiseen hyvinvointiin. 
Vihreys vaikuttaa rauhoittavasti. 
Myös kouluympäristöt on saatava 
vihertämään. Nämä ajatukset mie
lissämme me Kotalan koulun väki 
lähdimme suunnittelemaan sellais
ta koulupäivää, jolloin puuhaili
simme luonnossa. Tavoitteeksi ase
timme sen, että lapset huomaisivat, 
mitä he itse voivat tehdä oman ym
päristönsä hyväksi. Tällainen luon- 
topäivä vietettiin 8. päivänä touko
kuuta 1993, j a koska päivä oli lauan
tai, niin suurin osa oppilaiden van
hemmistakin pääsi mukaan.

Kun uusi,' koulukohtainen ope
tussuunnitelma tulee voimaan, jo
kainen koulu voi miettiä, mistä op
piaineesta tai aiheesta tulee sen 
vahva alue. Koulut voivat täten eri
koistua ja luoda oman imagon. 
Ympäristökasvatus tulee olemaan 
yksi Kotalan koulun painopistealu
eista. Samalla kun koulujen määrä
rahat pienenevät, on tärkeää, että 
koulussa toimitaan talkoohenges
sä. Kotalan koululaisten vanhem
mille kuuluu suuri kiitos yhteistoi
minnasta. Luontopäivänä koimme 
yhdessäolemisen ja -tekemisen rie
mua.

Onneksemme toukokuun 8. päi
vänä sää oli lämmin ja aurinkoinen, 
joten pihalla työskentely oli muka
vaa. Lumi oli jo sulanut ja paljasta
nut edellisenä syksynä maahan pu

donneet lehdet ja risut. Osa talkoo- 
väestä lähti haravoimaan, osa kerä
si oksia ja risuja sekä roskia. Muu
tamilla miehillä oli raivaussahat, 
joilla he karsivat pajukkoa ja muuta 
ylimääräistä puustoa. Pienimmät
kin oppilaat avustivat karsinnassa 
kantamalla sahattuja oksia kasalle 
kuin muurahaiset. Urheilukenttäm
me ympäristö tuli komean näköi
seksi! Kentän takana oleva kaunis 
kallio ja metsä pääsivät oikeuk
siinsa.

Samaan aikaan kun toiset siistivät 
koulun pihaa, muutamat suunnitte- 
livat, mitä istutuksia pihaan saatai
siin, rahaa kun ei ollut paljon käy
tettävissä. Pensaita ja kukkia aina
kin halusimme. Pihassa rehotti en
nestään pensas, josta saatiin ero
tetuksi oksia juurineen. Ne istutet
tiin koulunpihaan tulevan tien var
teen. Toiselle puolen tietä, koulun 
seinustalle päätettiin rahapulasta 
huolimatta ostaa norjanangervo- 
pensaan taimia. Niitä haettiinkin 
heti kaupasta, kuten myös orvok
keja, kehäkukan siemeniä sekä tur
vetta.

Kukkien j a pensaiden istutus vaati 
luonnollisesti maan muokkausta, j a 
osa äideistä teki työtä sen parissa. 
Lipputangon ympärille tehtiin kuk
kapenkki, johon istutettiin sinisiäja 
valkoisia orvokkeja. Pihanpuolelle 
saatiin keisarinkruunupenkki, ku
kat siihen lahjoituksena. Koulun

ikkunan alle laitettiin kehäkukan- 
siemeniä, joita lapset ahkerasti 
kastelivat koko loppukevään. Mie
lissämme oli jo tuleva syksyjä kou
lun alku, jolloin saisimme nauttia 
värikkäistä kukkasista.

Pihan kauneuden lisäksi koulun- 
väki ajatteli myös oppilaiden tur
vallisuutta poistamalla ovien auki
pitämiseen tarkoitetut rautatapit. 
Ne korvattiin oviin laitetuilla kou
kuilla ja seiniin kiinnitetyillä ket
juilla. Myös tenniskenttä putsattiin 
liukkaista lehdistä ja muusta ros
kasta. Kylätoimikunnan ja aktiivis
ten kyläläisten toimesta olemme 
saaneet koulunpihaan keinut, joi
den turvallisuutta parannettiin jo 
aiemmin keväällä.

Kun työnteko alkoi väsyttää ja 
nälkä jajanoyllättivät, saimmenaut- 
tia keittäjämme tekemästä simasta 
jalahjoituksenasaamistamme mun
keista. Makkaranpaisto nuotiolla 
oli monelle päivän kohokohta, ja 
maistuihan se kuuma makkara 
lämpimänäkin päivänä. Nuotiolla 
pohdimme päivän antia, ja tote
simme, miten mukava on tehdä 
työtä, jonka tuloksen näkee heti ja 
jonka aikaansaanoksista saa naut
tia pitempäänkin.

Kotalan koulun puolesta haluan 
vielä kiittää kaikkia oppilaitaja koti
väkeä toukokuun talkoopäivän 
osallistumisesta.
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Lumi peittää maan, jota
morsian kahiaa sulhonsa kanssa.
He menevät tiellä vartovaan taksiin.
He näkevät lumisen aidan, 
joka johtaa läpi kylän,
jonka väki odottaa heidän
vihkiytyvän - ovat tyytyväisiä,
aita on tasoittanut lumen heidän tieltään.

HEIKKI HEIKKILÄ

ANNINA MÄKÄRÄINEN JA MIRELLA ANTILA

Siekkisen 
opettaj apariskunta

Siekkisen koulun pitkäaikaiset opettajat Taina ja Heikki Heikkilä ovat molemmat päässeet 
viettämään ansaittuja eläkepäiviään. Heikki pääsi eläkkeelle Siekkisestä, mutta Taina oli 
muutaman vuoden Keskustan ala-asteella Siekkisen lakkauttamisen jälkeen. Molemmat 
ovat toimineet useita vuosia myös Virtain Joulun toimituskunnassa. Tainan viimeisen 
luokan oppilaat Annina ja Mirella kävivät haastattelemassa Tainaa ja Heikkiä.

Nimi?
- Taina Heikkilä

Kuinka kauan olet asunut Virroilla?
- 37 vuotta

Mikä on parasta täällä?
- Kaunis luonto ja rauhallisuus.

Mitä eroa oli koulunkäynnissä ennen?
- Oppikirjat ovat muuttuneet lapsille sopiviksi. 

Ennen oli kirja ja vihko. Koulunkäynti oli ennen 
opettajakeskeisempää. Tyydyttiin myös vähem
pään, eväät tuotiin kotoa.

Mitä harrastat?
- Käsityötä, lukemista ja teatteria.

Millaista on ollut eläkkeitä?
- Mukavaa, kun on vapaus tehdä mitä haluaa. 

Vastuu on nyt poissa.

Mitä toivot tulevaisuudelta?
- Rauhaa, terveyttä ja nuorille töitä.

- Heikki Kustaa Heikkilä

- 37 vuotta

- Kauniit maisemat. Hyvät liikuntamahdollisuudet: 
kesällä voi soudella, lenkkeillä ja uida, talvella 
voi hiihtää.

- Oppivihkot olivat ruudullisia ja niihin tehtiin taululta 
muistiinpanot.

- Taidemaalausta, kirjoittamista, lukemista ja kunto- 
soutua.

- Vapaata ja rauhallista, ei tarvitse välittää mitä kello 
on.

- Toivon, että Suomi pysyy itsenäisenä.
Toivon, että työttömyys saataisiin kuriin ja 
nuorille järjestettäisiin töitä.
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HANNA JARTTI

Mahtuuko Suomen 
itsenäisyys yhteen kuvaan

Lumisia puita, jäätyneitä järviä, 
Lapin tuntureita vai joulupukki? 
Selaan korttinippua kolmanteen 
kertaan, mutta sopivaa korttia ei 
tunnu löytyvän. Kengurun kuva; 
olisiko minun siis etsittävä karhu 
tai ilves? Haluan löytää kuvan, joka 
kertoo jotain Suomesta, minun isän
maastani. Kuvan, jossa on uutta ja 
vanhaa, perinteistä joulua ja nyky
aikaista elämänmenoa. Voiko sel
laista kuvaa olla? Itsenäisen Suo
men historiasta on kirjoitettu neljä
osainen kirjasarja, ja kaiken sen 
saaminen yhteen kuvaan tuntuu 
todella vaikealta.

Suomi on ollut itsenäinen valtio 
75 vuotta. Tänä päivänä tuntuu it
sestään selvältä, että Suomen asi
oista p äättää kansan valitsema edus
kunta. Ulkomaille antavat lausun
toja oma presidenttimme ja minis
terimme. Suomessa on armeija, jon
ka tehtävä on puolustaa maatam
me tarpeen vaatiessa, mutta on
neksi ympäristömme on rauhalli
nen eikä sodan uhkaa ole. Suomen 
tie nykyaikaan ei ole kuitenkaan 
ollut mutkaton. Pian itsenäisty- 
misemme jälkeen alkoi kansalais
sota, murhenäytelmä, jonka jäljet 
eivät koskaan parane suomalaisten 
sydämistä. Viisikymmentä vuotta 
sitten isoisämme palelivat juoksu
haudoissa Karj alassa vastassaan vi
hollinen, joka oli Suomea huomat
tavasti voimakkaampi. Mutta Suo
mi kesti ja maa säilyi itsenäisenä.

Tyypillisimpänä kuvana Suo
mesta on ehkä totuttu pitämään 
maaseutua latoineen ja heinäsei- 
päineen. Pieni kylä, jota ympäröi
vät viljavainiot ja laajat metsät, on 
ollut myös monen taiteilijan ai
heena. Talvella lumi peittää laitu
men aidat ja jää järvet. Mahtavat 
kinokset nousevat matalia raken

nuksia korkemmalle ja jääpuikot 
koristelevat räystäät. Ainoat merkit 
elämän jatkumisesta ovat piipusta 
kohoava savu ja lumella näkyvä 
latu. Mutta kevät tulee taas ja herät
tää kylän eloon. Linnut laulavat, 
kukat kukkivat, lehmät pääsevät 
taas laitumelle. Luonto kukoistaa. 
Voiko kuvitella mitään kauniim
paa?

Nykyään yhä useampi suomalai
nen asuu kaupungissa. Siitä huoli
matta joulukorteissa ei ole kuvia 
kerrostaloista, tehtaista tai vilkkaista 
kaduista. Eikö kaupunki voi olla 
kaunis, vai ovatko suomalaiset vielä 
romantiikan pauloissa? Ulkomaa
laiset ovat ihastuneet Helsingin 
keskustan mahtaviin rakennuksiin 
ja Tampereen vanhaan teollisuus- 
idylliin. Jouluvalojen koristama lu
misateinen pääkatu voi olla hyvin
kin viehättävä, samoin ostoskes
kuksen värikäs ihmisvilinä. Alku
perältään nämä nyky-Suomen ra
kennelmat eivät kuitenkaan ole pe
rinteisiä suomalaisia. Samannäköi
siä valomainoksia ja autoja on joka- 
puolella maailmaa. Ne eivät siis 
edusta ainutlaatuista suomalai
suutta, sellaista Suomi-kuvaa, jon
ka haluamme ulkomaille välittää.

Vanha taulu, jossa Suomi-neito 
taistelee lakikirjasta Venäjän kot
kan kanssa, oli aikanaan hyvin tii
vistetty kuva maastamme. Viime 
viikolla ilmestynyt pilakuva suo
malaisesta, joka vastustaa EY:n 
moolokin kitaa, on vastaava aihe. 
Nykyaikainen valokuva voisi olla 
esim. Suomen lippu liehumassa 
eduskuntatalon edessä tai sankari
haudalla. Siniristilippu on osoitus 
siitä, että Suomen itsenäisyys on 
meille tärkeä asia eikä siitä helposti 
luovuta.

Valokuvauskilpailu maamme it
senäisyydestä antaa luultavasti erit
täin laajan ja monipuolisen kuvan 
aiheesta. Eri puolilla Suomea otetut 
kuvat avaavat meille uusia väyliä 
nähdä kotimaamme monet kasvot. 
Suomesta löytyy varmasti kuvauk
sen kohteita: luonto järvineen ja 
metsineen, vanhat rakennukset, 
runsas eläinkunta, kirkot ja kaupun
kien rakennukset.Suomalainen teol
lisuus on maailmankuulua, joten 
sieltäkin löytyisi kuvattavaa. Ei 
myöskään pidä unohtaa maatalo
utta heinätöineenja viljapeltoineen. 
Kuvaajan on vaikea valita paras 
monesta hyvästä. Millainen olisi sit
ten voittava valokuva Suomen itse
näisyydestä? Sen pitäisi sisältää jo
tain uutta ja jotain vanhaa, lunta ja 
aurinkoa, puita ja järviä. Siinä pi
täisi olla siniristilippu liehumassa 
tuulessa ja joulupukki poron pul
kassa. Kuvasta pitäisi löytyä myös 
suomalainen puukirkko, sankari- 
ristija kaupungin kivitalo. Suomen 
itsenäisyys ei mahdu yhteen ku
vaan, hyvä jos yhteen filmiin. Valo- 
ku vauskilp ailun voisi laaj entää niin, 
että otettaisiin kansio täyteen kuvia 
ja näistä kuvateoksista valittaisiin 
paras.

Sen, mitä kenguru kertoo Austra
liasta, kertoo luminen metsä Suo
mesta. Suomalainen joulukortti on 
juuri se vanha, sinisävyinen kuva 
lumen peittämästä kuusesta, jonka 
juurella on jäniksen jäljet.

Tänä jouluna haluan kuitenkin 
75-vuotiaan isänmaani kunniaksi 
lähettää erilaisen joulutervehdyk
sen Etsin vanhoista valokuvista 
parhaita, kokoan niistä kuvakirjan 
ja kirjoitan kanteen "Finland, my 
home" - Suomi, minun kotini.
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OLLI LUODES

Lapinkota Korvenojalla
Kolme vuotta sitten Pohjasselän 

ranta-asukkaat heräsivät toden 
teolla pohtimaan, mitä tehdä Män
tylän lahdelle. Lahden käyttömah
dollisuudet olivat hyvin vähissä.

Lintuharrastajat ympäristösihtee
rin myötävaikutuksella alkoivat 
puuhata lintutornia rannalle. Tor
nin sijaintipaikaksi tuli Korven
ojan nuorisoseuran kohdalla oleva 
ranta. Liikkuminen lintutornille so
vittiin nuorisoseuran kautta. Torni 
valmistui aktiivisen lintuharrasta
jan sekä paikallisen talkoo väen voi
min pääsiäisenä -91. Keväällä pi
dettiin tornin vihkiäiset. Tähän ti

laisuuteen saapuivat Ympäristöhal
lituksen edustajat. Tähän tilaisuu
teen kunnostettiin myös nuoriso
seuran vanha halkovaja, jokajäi toi
mimaan luonnonsuojelun ja lintu- 
harrastuksen infopisteenä.

Vermasjärvitoimikunnan koko
uksessa heräsi aj atus tulistelupaikan 
tekemisestä nuorisoseuran tontille. 
Mäkisen Aimo ehdotti, että raken
netaan sinne kota. Nuorisoseuran 
kokouksessa ajatus hyväksyttiin 
yksimielisesti.

Kodan rakennuspuut saimme 
kaupungin tuulikaadoista. Tuuli-

kaatojen ajo sekä sahaus suoritet
tiin talkootyönä. Kodan malli ja 
suunnittelu jäivät allekirjoittaneen 
huoleksi. Lapin kota on tullut tu
tuksi Lapin kalapuroilta vuosien 
varrelta.

Alkoi kodan perustuksen teko. 
Nuorisoseuran talon vanhat perus
kivet pääsivät uudelleen palvele
maan sekä paikkakuntalaisia että 
ulkopaikkakuntalaisia kodan käyt
täjiä. Konetyönä tehtiin noin 30 tun
tia kolmen traktorin voimin. Mies
työtunteja kertyi noin 12O.Miehiä 
työhön osallistui 5-7 kappaletta, 
kaikki talkootyönä.

Kesällä saimme kodan käyttöön. 
Ensimmäisen kesän käyttö oli hil
jaisempaa. Ihmiset arastelivat tulla, 
syksyllä sorsamiehet omaksuivat jo 
paikan. Tällä hetkellä kota on erit
täin vilkkaassa käytössä. Käyttäjistä 
voidaan mainita esim. Vermasjär- 
ven vesiensuojeluyhdistys, Korven
ojan nuorisoseura ja lintuharrasta
jat.

Viime keväänä oli Keski-Suomen 
nuorten lintuharrastajien leiri. Äi- 
jännevan-Rantakunnan kylätoimi
kunnan liikuntapäivä, sisältäen las
kettelun, villikelkan sekä maittavat 
kahvit ja makkarat. Keskustan päi
väkotien vierailut, useat perhepäi
vähoitajat lapsikatraansa kanssa. 
Kansakoulujen keväiset polkupyö- 
räretket suuntautuvat usein kodal
le. Myös entiset virtolaiset käydes
sään kotiseudulla vierailulla halua
vat poiketa kotaa katsomassa.

Lapinkota on monelle etelä- ja 
keskisuomalaiselle vieras ja harvi
nainen näky. Kuitenkin kodan hen
ki luo ilmapiirin, jossa kiire ja har
mit unohtuvat istuttaessa piisin 
ääressä. Tuli lepattaa ja raakussa 
kiehuva kahvipannu antaa vahvaa 
kahvin tuoksua.

Virrat 28.9.-93 
Kuvat: Olli Luodes
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NINA RUOHOMÄKI

Erätulilla
Syystuuli kohisee puiden latvois

sa. Istun makuupussissani rako- 
valkean ääressä. Tuli lämmittää mu
kavasti kasvojani. Vien myös koh
meiset käteni sen lämpöön.

Laavun takana laineet lyövät ran
takivikkoon. Aivan kuin joku kah- 
laisi vedessä. Metsä kohahtaa taas. 
Kylmän väristys saa minut kaivau
tumaan syvemmälle makuupus
siin.

Tuijotan synkkään, pimeään met
sään. Vain muutamat ensimmäiset 
pensaat erottuvat selvästi, loppu on 
vain yhtä tummaa massaa. Taivas 
on lähes pilvetön. Puiden latvat 
erottuvat hyvin kuun ja tähtien va
laisemaa taivasta vasten. Rako- 
valkeasta korkeuksiin leijailevat ki
pinät ovat kuin tähtiä nekin, loista
vat hetken aikaa ja sammuvat sitten 
mustiksi möhkäleiksi. Yksi kipinä 
lennähtää makuupussilleni. Ravis
tan sen pois, ja pussiin jää pieni

tumma läiskä. Siirrän muidenkin 
makuupusseja kauemmas tulesta.

Nostan käteni kasvojeni eteen. Se 
viilentää ja virkistää kuumottavia 
kasvojani. Uni alkaa jo painaa sil
miäpä vaivun hetkeksi horrokseen. 
Säpsähdän rasahtavan oksan ää
neen. Se tuntui tulevan laavun oi
kealta puolelta. Pressu rapisee yl
tyneessä tuulessa. Uskottelen itsel
leni rasahduksen johtuneen tuu
lesta, mutta silti mielikuvitukseni 
ei anna rauhaa. Alan taas kuulla 
kahlaus-, astelu-ja muita toinen tois
taan ihmeellisempiä ääniä. Kaivan 
puukkoni rinkan sivutaskusta ja 
lasken sen vierelleni, käden ulottu
ville. Typerää, sillä kaikkihan on 
vain mielikuvitukseni tuotetta, mut
ta silti: kunpa joku heräisi seurak
seni.

Rakovalkea paukkuu. Maahan 
lentävät kipinät kärventävät kuivan 
heinän mustalle karrelle. Kokeilen

kämmenelläni maata. Se on kuivaja 
lämmin. Kuoriudun makuupussista 
ja kiskaisen vielä kosteat saappaat 
jalkaani. Sytytän myrskylyhdyn, 
otan sangon ja lähden rantaa. Pelon 
tunteeni on jo mennyt ohi. Lyhdyn 
ympärillä lentelee perhosia valossa 
leikkien. Rannassa on pimeää. Mie
likuvitukseni saa minut taas val
taansa. Kahmaisen ämpäriin vettä 
ja kiiruhdan takaisin laavulle. Maa 
sihisee melkein kuin saunankiuas, 
kun heittelen napolla vettä nuotion 
ympärille. Viskaan vahingossa vettä 
myös kuivaan saappaaseeni. Lie
neekö jo väsymys haittana? Onnek
si minulla on vaihtokengät.

Aamu vaikenee jo. Metsä ei näytä 
lainkaan niin aavemaiselta kuin 
yöllä. Tulikinhiipuu puiden rakoon. 
Savua ja tuhkaa pöllähtää silmilleni, 
mutta puhallan uudestaan. Se tun
tuu auttavan. Tungen vielä muuta
man yöllä keräämäni risun puiden 
väliin ja tulitikun mukaan. Ei tu
losta. Kenties risut ovat hieman 
kosteita. Tartun puukkoon ja alan 
veistellä kiehisiä. Saan tulen vih
doin syttymään ja katsahdan kel
loon. Viittä vaille puoli kuusi. Vih
doinkin saan herättää seuraavan. 
Kipinämikkovuoroni päättyy. Kis
kon seuraavan ylös ja luovutan paik
kani hänelle. Sitten kömmin ma
kuupussiin ja nukahdan oitis.
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Lasten joulu

VOIHAN VITSI

Miksi etana kulkee niin hiljaa? 
-Hiljaa hyvä tulee.

-Lähikauppiaan pihvit ovat rautaa. 
-Ihanko totta?
-Kyllä, joskus jopa kovempiakin.

Lentoemäntä kysyi 
matkustajalta:
"Estikö purukumi korvien 
lukkiutumisen nousussa?" 
"Kyllä se auttoi, mutta sitä 
oli mahdottoman vaikea 
saada pois korvista."

Kaksi rouvaa:
-Aina, kun minä ja mieheni 
tappelemme ajamme lapset ulos. 

-Ihmettelinkin, miksi lapsenne 
ovat niin ruskettuneita.

-Miten miehenne voi?
-Kuulkaas nyt en ole naimisissa. 
-Ahaa miehenne on siis poikamies. 

Kirjoittanut: ANTTI SYRJÄ Hevonen

Miika Honkanen 4 lk

Keväällä ostan hevosen 
ja siihen rahaa tarvitsen.
Rahaa saan, jos kanoja myyn. 
Siihen hautomakoneen tarvitsen.

Seppo Jussila 6 lk
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Lehdet putoilevat puista, 
tuomesta, lepästä ja muista. 
Räntääkin jo sataa, 
päivät talvea kohti mataa.

Syksy on ruskan aikaa, 
pimeää ja värien taikaa. 
Talvi kohta koittaa, 
pakkanen lämmön voittaa.

Tommi Hakkarainen 5 lk

Kakku paistuu uunissa, 
tuoksun tuntee nenässä. 
Tekisi mieli maistaa 
- mutta annetaan kakun olla.

Miika Honkanen 4 lk

Joulupukki, vanha ukki, 
lahjat jakaa kaikille.
Ei ikinä suutu, 
ei ikinä muutu 
- milloinkaan.

Tuija Hakkarainen 3 lk

Mitä joulu on?
Joulu on erilaisia tuoksuja,
makuja ja rauhaa.
Jouluna mausteet pääsevät kunniaan 
- niitä tarvitaan silloin.
Kaneli, kardemumma, inkivääri, vanilja, 
siinä jouluun makua.
Joulussa on oma erityinen tuoksunsa, 
siinä sekoittuvat
juuri sisälle sulamaan tuodun kuusen, 
mausteiden ja herkkujen tuoksut.
Joulu on jotain erityistä, 
sitä en vaihtaisi mihinkään!

Noora Panula 6A
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MERJA NIINIVEHMAS

Tonttu Tahveroisen 
syysmetsäretki

Viime joulun alla Tonttu Tahve- 
roinen sai ystävältään, Rajalahden 
saunatontulta, pitkänpuoleisen kir
jeen. Saunatonttu oli kertoillut in
nostuneesti eräästä piristävästä 
syyssunnuntäistä, jolloin kaupun
gin nuoriso-, liikunta-, raittius- ja 
kulttuuritoimet olivat yhdessä mo
nien järjestöjen kanssa tempaisseet 
virtolaisia hihasta liikkumaan ja 
iloitsemaan syysiltapäivästä kai
kenikäisten yhteisessä tapahtu
massa.

Saunatontun hiljaista syyselä- 
mää tapahtuma oli yllättäen pi
ristänyt, koska Perinnekylän kesän 
jo hiljennyttyä muutamat museot 
olivat taas auki. Kanavan rannasta 
luontopolkua tapaileva kansa poik
kesi uteliaana kurkistamassa myös 
Rajalahden paljon nähneeseen sa
vusaunaan. Syysvieraista innostu
neena tonttukaan ei ollut maltta
nut pysytellä piilossaan kiuaski- 
vien kätköissä tai lempipaikassaan 
saunan piippuhyllyllä. Saunatonttu 
oli sipaissut punaisen hiippalak- 
kinsa suoraan ja puna nokisilla pos
killaan selvitteli kulkijoille ja radio- 
Pirkan kuulijoille asti vanhan sau
nansa ja tonttuelämän kiintoisaa 
tarinaa.

Tonttu Tahveroinen oli mietis
kellyt Korvatunturin pimeinä il
toina pitkin talvea, että voisi en
nen seuraavaa joulusesonkia tehdä 
tutkimusretken virtolaismaisemiin. 
Niinpä saatuaan viestin vuoden 
1993 syysmetsätapah tumasta, Tah
veroinen matkusti muitta mutkitta 
joulupukin erikoisporolla suoraan 
Perinnekylään.

Riihikahvion nurkilta löytyi hel
posti info-piste. Päivän kulkua het
ken silmäiltyään Tahveroinen ha-

vaitsijärjestäjienmäärän viime vuo
tista lukuisammaksi. Opastajien 
ohjeen mukaan tonttu poikkesi en
sin 4H-tilalle tutustumaan Hämeen- 
perän sienivalikoimaan ja sai lisä
tietoa sopivista syötävistä. (Tontut
kaan eivät elä pelkällä riisipuu
rolla!)

Siniset nauhat viitoittivat luonto
polkua. Marttisen maisemat tuntui
vat tontusta vähän muuttuneen, vai 
aikoiko vanhan muisti vain rakoilla. 
Tutulla Marttisen saunaterassilla 
Kirstin Gallerian taiteilija-Kirsti tal
lensi mahtavia syysmetsän värejä 
akvarellimaalauksiinsa. Monet ih
miset saivat ihmetellä taiteilijan ul- 
koilma-ateljeeta ja maalarin tarve
kaluja.

Rajalahden saunatonttu oli myös 
tullut kuikuilemaan naapurisaunan 
uusia tuulia. Ystävysten tapaami
nen oli riemuisa, kuten usein en
nenkin. Yhdessä he pistäyksivät 
paistamassa ja maistamassa Tori- 
sevan tyttöjen tikkupullia rakoval
kealla. Kanootin kyydistä oli hyvä 
tähyillä veden salaisuuksia ja tut
kailla, miten nuoret rakensivat tai
tavasti ensiapupaareja ja ratkoivat 
muita partiopulmia Karhunkaa
tajien teltan kupeessa.

Tonttuystävykset suuntasivat 
kulkunsa muiden taivaltajien tavoin 
eteen päin luontopolulla. Sydänyh
distyksen kysymykset arvuuttelivat 
niin lapsia käen kukunnasta kuin 
aikuisia vaikkapa verenpaineen 
mittauksista. "Lähdepäs kävele
mään!" kehoitukset saatelivat kul
kijoita eteen päin.

Tonttu Tahveroinen seurasi mie
lenkiinnolla, miten etelän ihmiset 
tunnistivat metsän komeita lintuja 
ja muita eläimiä, joita Diabetes-

yhdistys Sirpa ja Suomenselän Lin- 
tutieteilijät esittelivät. Pienimmät 
kävijät saivat suunsa sokeritta ma
keaksi samalla kun isot ihmetteli
vät tarkemmin elukoita.

Oli sunnuntai, 12. syyskuuta, sää 
oli melkein sateeton (toisin kuin al
kusyksystä oli ollut tapana). Met
sässä tuoksui mukavasti syksyltä. 
Sienet keikistelivät polunvarren 
marjattomien mättäiden liepeillä. 
Siellä täällä ruska näytti iloisia 
väripilkkujaan kulkijoille. Tonttu 
Tahveroista ihmetytti erityisesti 
vanhenpien puiden mahtava ko
ko.Runkoa sai kiertää monta ton- 
tunaskelta- vaikka Korvatunturin 
asukit ovat tunnetusti liukasliik- 
keistä joukkoa. Mahtoikohan itse 
joulupukkikaan olla tietoinen Mart
tisen pihtakuusimetsiköstä. Nämä 
kaksihaaraiset taivaantavoittelij at 
eivät rajoitukaan Herraskosken ka
navan jämeriin rantaistutuksiin.

Siinä pitkospolulla taapertaessa 
oli jännittävää seurata, miten kym
menet aikuiset yrittivät arvailla 
Marttajärjestön vaiheita ja toimin
taa. Mietiskelyä johdattelevat ky- 
symyslaput keikkuivat kynien kera 
puiden kyljissä. Oravat kurkisteli- 
vat kulkijoita varovasti pälyillen 
vähän ylemmiltä oksilta.

Polulta ystävykset tupsahtivat ka
pealle hiekkatielle. Tie johti sievään 
punaiseen tupaan. Talo näytti tä
nään hyvin hiljaiselta.Siinä hiekka
tiellä tonttumaisesti taloon tirkis- 
tellessä Tahveroinen sai yllättäen 
nuttunsa rintaan pienen ystävälli
sen punaisen sydämen ja samalla 
lisää iloista mieltä ja puhtia aske
liinsa.

Siniset nauhat vilkkuivat salape
räisesti tievarren pajukoissa. Takana 
kohisivat Herraskosken kuohut.

Hetken kuluttua ystävykset saa
puivat kenttälinnoitusalueelle.Ty- 
kin ympäriltä kuului iloinen pu
heensorina. Tapahtuman järjestäjät 
olivat päättäneet yhteistuumin, että 
tie matkalaisten sydämiin ja hyvään 
mieleen voisi käydä myös vatsan 
kautta. Maanpuolustusjärjestöt oli
vat toteuttaneet yhteisen tuuman ja 
tarjosivat hernekeittoa ja vanikkaa 
lämmikkeeksi yli parille sadalle 
kulkijalle.
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Juoksuhaudat olivat muuttuneet 
jännittäviksi leikkipaikoiksi. Olipa 
siellä korsussa varmaan Rollin tai 
jonkun muun metsänpeikon pesä- 
kolo, kuuluivat viisaat isät vastai
levan pienimpien kysymyksiin. 
Leppäkerttu, kissa, metsänpeikot 
ja muut satuolennot näyttäytyivät 
ihan oikeasti kävijöille MaLL:n jou
koissa. Lapset saivat mitellä satu- 
hahmojen kanssa käpyjen tark- 
kuusheitossa ja maistella omia herk- 
kupalojaan. Siinä leikin huumassa 
monet lapsista muuttuivat itsekin 
intiaaneiksi, pelleiksi tai saivat ihan 
oikeat satukissan viikset kotiinvie- 
misiksi. Onnistuipa joku säilyttä
mään maalaukset seuraavaan päi
vään hoitotätien hämmästykseksi.

Täydellä vatsalla oli hyvä jatkaa 
matkaa kärrytietä pitkin kohti Mart
tisen vanhaa pappilaa. Tämä seura
kunnan entinen leirikeskus on re
montoitu perin pohjin uudistu
neeksi Nuorisokeskukseksi. Oli 
upeaa ihastella, miten rahalla saa. 
Satamäärin virtolaisia kävikin tu

tustumassa avoimien ovien päivänä 
Marttisen uuteen ilmeeseen.

Kuin vanhan muistona seurakun
nan nuoriso- ja lapsityö oli pystyt
tänyt oman "syysmetsätapahtuma- 
osastonsa" entisöidyn pappilan en
tiseen kirkkoherranvirastoon. Van
hemmat kävijät saivat metsäret- 
kellään poiketa muistelemään, mi
ten olivat vuosikymmeniä sitten 
käyneet kuulutuksilla samassa sa
lissa.

Vanha ja viisas saunatonttu olisi 
voinut kertoa monta tarinaa Martti
sen maisemista vuosien saatossa. 
Iltapäivä oli kuitenkin pitkällä ku
lunut. Yli kolmesataa kävelijää oli 
tallannut vahvan polun maastoon 
viitoitettua reittiä seuraten. Toiset 
Nuorisokeskuksen kävijöistä olivat 
jo ehtineet kokea uudenlaisia kult
tuurielämyksiä Sumuten esityk
sessä liikuntahallilla.

Syysmetsätapahtumassa vierail
tuaan tonttu Tahveroinen oli va
kuuttunut siitä, että ulkoilu voi par

haimmillaan olla koko perheitten, 
vauvasta vaariin ja muoriin, ja sa
malla nuorten tai itsellisten aikuis
ten yhteinen ilo. Luonnosta kannat
taa lähteä etsimään ihmeitä. Tah- 
veroista ilahdutti nähdä toistakym
mentä eri tahoa yhteisesti puu
hastelemassa iloa kaikille ihmisille. 
Jatkossa järjestäjien on tarkoitus 
koota hynttyyt yhteen syysmetsä- 
tapahtuman merkeissä joka toinen 
vuosi.

T on tulle tuli mieleen Korvatuntu
rin kotoisat touhut ja yhteiset pon
nistelut joulun alla. Tarkoituksena 
on tuottaa kaikille hyvää mieltä. 
Pienet ilot ovat elämän suola. Yh
teiset vapaahetket ja reipas liikunta 
antavat voimia uusiin arkihaas- 
teisiin.

Iloista Joulua vaan kaikille!

Kuva: Arja Horväth
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KRISTIINA TAMMINIEMI-RÖNKÄ

Vaatetusliike Tamminiemi 50-luvulla
Helena ja Eino Tamminiemi osti

vat vaatekaupan Virtain kirkonky
lästä vuonna 1950.

Esteri Lahtinen luopui liikkees
tään miehensä kuoltua. Tamminie
met kuulivat asiasta ja kaupat syn
tyivät nopeasti.

Eino oli käynyt kauppakoulun ja 
toimi tuolloin tehtaan edustajana, 
vaimo Helena oli Tuotannon myy
mälänhoitajana Tampereella, joten 
heillä molemmilla oli liike-elämän 
kokemusta.

Liike sijaitsi Virtain tiellä, nykyi
sen Mattilan Sähkön paikalla. Vaa
leassa kaksikerroksisessa puutalos
sa oli kauppa ja yksi asuinhuone 
alakerroksessa, johon kauppias- 
pariskunta muutti. Yläkerran asun
to jäi Esteri Lahtisen käyttöön.

Ostetun liikkeen varasto koostui

tuolloin ainoastaan paperi-ja puuta
varoista, sodanjälkeistä pula-aikaa 
kun elettiin. Myyntiartikkeleita oli
vat mm. paperivyöt, puukengät sekä 
terveyssiteet, joita oli varastossa niin 
valtavasti, että koko taloa lämmi
tettiin kaksi kuukautta pelkillä va- 
rastotavaroilla, koska myytäväksi 
niistä ei enää ollut.

Emolla oli liike-elämästä paljon 
hyödyllisiäkontakteja,jaalussa hän 
kiersi ympäri maata ostamassa vaat
teita, jotka heti liikkeeseen saapues
saan menivät kuin kuumille kiville.

Alkuaikoina myytiin esim. lan
koja, vuodevaatteita sekä kankai
ta. Tavaroista oli edelleen pulaa ja 
kerrankin Eino sai hankittua kym
meniä kolleja laamapaitoja. Huhu 
laamapaitojen saapumisesta kiersi 
kylillä, ja jo klo 7 aamulla liikkeen

uun 1. päivänä 34. vuosikerta 1955
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PALELEEKO ? - 
LAHJAPULMIAKO?

Ei hätää - Meiltä löytyy molempiin 
tapauksiin oivallinen ratkaisu!

Pakkanen Ja jäätävä viima taltutetaan 
TURKEILLA, valeturkeilla, TURKIS- 
LAKEILLA, VILLA-ASUSTEILLA ja monilla
muilla lämpöisillä vaatekappaleilla, jolta

SUURVALIKOIMASTAMME on helppo _
valita, kaiken kokoisille ja ikäisille. »

JOULULAHJOJEN hankinta on käsillä. 
Myymälässämme suoritatte edullisesti 
nämäkin ostot. Käytännöllisiä lahjoja — 
joista on hyötyä pitemmäksikin aikaa 
kuin joulupyhiksi — on varattuna suu
ret määräti

Tervetuloa omin silmin toteamaan, 
että myymälämme on todellinen

joulupukin aarreaitta

Vaatetusliike E. Tamminiemi JS

ulkopuolella oli pitkät jonot. Iltaan 
mennessä kaikki laamapaidat oli 
myyty.

Alkuaikoina tehtaan edustajien 
tulo oli aina tapaus ja oli sanaton 
sopimus, että ilman pullapussia oli 
turha Tamminiemelle tulla. Edus
taja yöpyi usein paikkakunnailla ja 
aamulla saatettiin esim. käydä 
kauppiaan kanssa Iintumetsällä, 
jonka jälkeen vasta tehtiin tilauk
set. Varsinaisten tilausten teko al
koi usein edustaj an esitellessä vaat
teita ja Helena-rouvan sanoessa: 
"Rumempiakin voi olla, mutta mi
nä en ole nähnyt". Jos edustajan 
huumorintaju ei tätä kestänyt, saat
toi tapahtua, että hän sai pakata 
kimpsunsa ja kampsunsa. Tietyn
lainen leikinlasku kuului tuolloin 
kaupantekoon.

Olipa 50-luvulla sellainenkin 
edustaja, joka alkoi seurustella liik
keen erään myyjättären kanssa. Jos
kus tämä pari jäi lapsenhoitajaksi 
kauppiaspariskunnan mennessä il
taa viettämään.

Vuosien varrella syntyi monia 
hyviä ystävyyssuhteita, j otkut edus
tajat jopa ottivat vaimonsakin mu
kaan kauppareissuille, jolloin koko 
perhe tuli tutuksi.

Myöskin asiakkaille oli tuolloin 
aikaa. Sivukylien isännät istuske
livat tuntikausia konttorissa kah
via juoden ja kuulumisia vaihdel
len seuraavaa linja-autokyytiä odo
tellessa. Kauppiaspariskunnan van
hasta asuinhuoneesta tuli oikea 
kohtaamispaikka.

Vaikka elämä ja kaupanteon puit
teet ovatkin täysin erilaiset nyky
ään, muoti palaa aina tietyin välein 
samanlaisena. Tutkittuani Suomen
selän Sanomia vuodelta 1953, löy
sin Tamminiemen ilmoituksen, 
jossa mainostettiin vahvasta kan
kaasta joustavia hiihtohousuja 
1530:-, jotka ovat myyntihitti myös 
40 vuotta myöhemmin.

JOULUTERVEISIN
V aatetusliike T amminiemen hen

kilökunta.
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MARJATTA YLINEN-KÄRKKÄINEN 
kulttuurisihteeri

Intohimoisia käsityöihmisiä 
runsaasti Virroilla

Käsityön mahdollisuudet
Käsityöperinne on säilynyt Vir

roilla murrosvaiheista piittaamatta. 
Käsityö ammattina välillä heikkeni 
ja käsityötä pidettiin etupäässä te
rapeuttisena harrastuksena. Eläm
me jälleen murrosvaihetta, ihmisiä 
vapautuu aiemmista töistä ja nyt on 
ratkaisevan tärkeää, että yksilöt 
keksivät mielekästä tekemistä sel
viytyäkseen. Virroilla monella käsi
työn harrastajalla on hyvät valmiu
det muuttaa rakas harrastuksensa 
työksi, josta elanto lohkeaa.

Virtain kaupungin kulttuuritoi
men lautakunta on osaltaan enna
koinut tapahtuvaa muutosta. Jo 
edellinen lautakunta asetti toimin
tansa yhdeksi tärkeäksi painopis
tealueeksi käsityön. Nykyinen lau
takunta on jatkanut edelleen kehit
tämistyötä. Kehittämistoimet on 
tehty pääasiassa kaupungin ulko
puolisilla projektirahoilla ja kau
pungin palveluksessa oleva henki
lökunta on vastannut ohjauksesta.

Käsityön
täydennyskoulutusta

Tänä syksynä Virroilla alkoi kä
sityötaiteen perusopetus. Se tähtää 
yleiskasvatuksellisten tavoitteiden 
lisäksi sellaisten taitojen opettami
seen, joilla nuoren on helppo jat
kaa oppivelvollisuusiän jälkeen kä
sityöalan ammatillisessa koulutuk
sessa. Valmentavaan opetukseen 
pääsi mukaan kaksitoista lasta. 
Opetusta ei jaotella poikien ja tyttö
jen, pehmeiden ja kovien materiaa
lien tai tekstiili ja tekninen mukaan, 
vaan tekniikat ja materiaalit näh
dään lähinnä ilmaisun välineenä. 
Opetus painottuu työpajatyösken
telyyn ja opettajina käytetään pai

kallisia käsityönopettajia sekä käsi
työläisiä, pääopettajana on lehtori 
Kaija Nurmela.

Virtain kansalaisopiston, kulttuu
ritoimen ja käsityökeskuksen yh
teistyöllä ja ns. Relanderin rahalla 
toteutetaan Virroilla syyskaudella 
käsi-ja taideteollisuusalan ammat
tilaisille tarkoitettu "Laadusta tin
kimättä' ' -täydennyskoulutuskurssi. 
Opiskelijoita voitiin ottaa kahdek
santoista. Suurin osa kurssilaisista 
on virtolaisia, mukana myös naa- 
purikuntalaisia. Kurssin pääpaino 
on taide- ja käsiteollisuustuotteen 
suunnittelussa ja käytännön toteut
tamisessa sekä samalla annetaan 
tietoa tuotteiden markkinoinnista. 
Virtain kuntatekstiilin Virtain Vir
rat suunnittelija tekstiilitaiteilija 
Jukka Vesterinen toimii kurssilla 
opettajana ja lisäksi ohjausta anta
vat neuvoja Tarja Kähkönen sekä 
tekstiilisuunnittelija Aila Osmo- 
vaara-Niemi.

Käsityönäyttelyt suosittuja
Virtain kaupungintalon näytte

lytilassa on ollut yleisön nähtävä
nä useita käsityönäyttelyjä virto- 
laisin voimin ja vierailevien toteut
tamana. Tänä vuonna näyttelyti
lassa on nähty kuvataidenäyttely
jen lisäksi Virtain kansalaisopiston 
piirien kädentaitoja esittelevä ke- 
vätnäyttely, Virtain peruskoulun 
3-4 luokkalaisten oppilastöitä, Ko
ron ison sisarusparven monipuoli
nen käsityötaidenäyttely, Kotalan 
kudontapiirin työnäyttely, jossa 
voitiin tutustua kasvi- ja sieni 
värjättyihin neuleisiin ja tekstiilei
hin. Soili Lampisen, Hilkka ja Päivi 
Peltokankaan käsitöitä oli esillä 
vuosi sitten ja tänä syksynä naiset 
toivat taas uusia, erilaisia töitä

näyttelytilaan ihailtavaksi ja ostet
tavaksi. Näyttely vuoden päätteeksi 
virtolaisilla käsityön taitajilla on 
näyttely joulun tunnelmissa. Näyt
telytilassa pidettyjen näyttelyiden 
lisäksi innostavia käsityönäyttelyjä 
on nähty myös Virtain eri kouluilla 
ja laitoksissa. Esimerkiksi Keiturin- 
puiston vanhainkoti on järjestänyt 
useamman elämyksiä antaneen 
näyttelyn omalle väelleen ja ylei
sölle iloksi ja virikkeeksi.

Virtolaisia käsityöläisiä
Virtain Perinnekylän käsityöläis- 

yrittäjät tunnetaan laajalti matkaili
joiden myötä. PerinnekyIässä työs
kentelevät Marja Rossi ja Oila Salo
maa ovat vuosien aikana uutteral
la työllään kannustaneet ja rohkais
seet virtolaisia käsityöläisyyteen.

Kotalan kudontapiiriläisten kasvi- ja 
sienivärjätyistä langoista rakentama ti
lateos Virtain kaupungintalon näyttely
tilassa.
Kuva: Moona Metsolla
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Aino Virtanen tunnetaan puun erin
omaisesta käsittelytaidosta. Ainon 
puulusikat ovat suomalaisen käsi
työtaidon mestarinäytteitä. Lusi
koita on ollut myynnissä käsityö
keskuksessa ja viime kesänä saksa
laiset keksivät Ainon lusikat ja 
ihastuivat niihin.

Virtain kansalaisopistossa opet
taja Yrjö Raja on perehdyttänyt 
useita satoja virtolaisia ja muitakin 
puutyön sekä metallityön salai
suuksiin opettamalla lovileikkaus- 
ta, koristeveistoa, sorvausta, höy

läystä, pintakäsittelyä, peltityötä, 
kuparitaontaa ja niihin läheisesti liit
tyviä asioita.' Laajalti on tiedossa, 
että Yrjön opintoryhmissä mahdol
lisimman paljon opetellaan teke
mään omasta päästä - linnunpöntöt 
ainakin.

Käsityö - tekemisen iloa
Lasten j a nuorten saamat käsityö- 

kokemukset vaikuttavat pitkälle 
heidän tulevaisuuteensa. Ainoas
taan tekemällä voi oppia käsityö

taidon ja taidon oppiminen vie pal
jon aikaa. Koulussa tapahtuvan ope
tuksen lisäksi lapsella täytyy olla 
mahdollisuus myös kotona har
jaannuttaa taitoaan. Lapsena täy
tyisi oppia haluamaan taitoa ja tie
toa taidon saavuttamiseksi. Uusiu
tumisen ja kehittymisen edellytyk
senä on, että yksilö säilyttää läpi 
elämänsä kokeilun ja näkemisen 
halun. Yhtä tärkeää kuin tekemi
nen, on myös näkeminen.

HENNA JÄRVINEN

Taavi tallitontun tarina
Minä olen tallitonttu Taavi Tup

purainen. Olen hyvin pikkuruinen, 
vain noin polven korkuinen, ehkä 
vähän pienempikin. Minulla on 
pitkä harmaa parta ja ryppyiset, 
vanhat kasvot. Asun tallin ylisillä 
heinäparvella, heinien keskellä. Ja 
niitähän riittää, kun talossa on 6 
nälkäistä työhevosta.

Kauimmaisessa nurkassa, tuki- 
parrun takana on pieni tila, jonne 
olen järjestänyt itselleni mukavan 
kodin. Vuoteena minulla on pahno
ja ja pehmikkeenä ulkoa kerättyjä 
lehtiä. Maton ja peitteen tein ikivan
hasta viltistä, joka aikaisemmin oli 
Lotta-tamman loimena. Yksikään 
ihminen ei ole minua nähnyt. Olen 
elänyt aika taitavasti, olenhan jo yli 
100-vuotta vanha. Mutta meillä ton
tuillahan se ei ole ikä eikä mikään.

Varmaan ihmettelette, mitä minä 
syön. No en ainakaan heiniä. Minä 
olen yhteistyössä lehmien kanssa. 
Pienestä heinätukosta saan lypsää 
ja juoda vatsani täyteen lämmintä 
maitoa. Omat hankaluutensa siinä
kin on, pienen kokoni takia. Kanat 
lahjoittavat pari munaa viikossa. 
Juuri munittu, tuore muna, se vas
ta herkkua on. Siat, hevoset ja lam
paat säästävät minulle omanjapork- 
kanan palasia appeestaan. Sillä mi
nähän olen hyvin vähäruokainen.

Kerran eräänä viikonloppuna ta
lon väki lähti kaupunkiin vierai

lulle. Siilon minun oli kiljuva nälkä 
ja päätin vastoin tapojani pistäytyä 
navettakissan opastuksella vierai
lulla talossa. Sinne pääsee helpoim
min kellariluukusta ja kellarista
han ei tarvinnut sillä kertaa jatkaa 
minnekään, koska iltaruoka oli siel
lä valmiiksi katettu. Lihakeittoa, 
kylmää kylläkin, mutta aaah.... niin 
hyvää. Tallikissa ei ollut sillä kertaa 
tyytyväinen. Koska kellarissa ei ol
lut sille herkkuja. Sillä samalla kylä- 
reissulla kävimme ylhäällä talossa. 
Löysin lattioilta ja pöydiltä paljon 
arvokasta tavaraa, kuten pienen 
kynttilänpätkän, peiton koiran ma
kuupaikalta talvea varten ja ison 
palan näkkileipää, joka oli jäänyt 
varmaan joltain talon lapselta syö
mättä. Samassa kuului aisakellon 
helinää. Talonväki oli tullut kau
pungista. Nipin napin ehdin kella
rin ovelle, joka onneksi oli raollaan 
ja olin juuri päässyt alas, kun ulko- 
ovi aukeni ja ihmiset tulivat sisään. 
Sen jälkeen juosta raahustin tavarat 
kainalossa aitan ja vajan takaa na
vetan taakse ja sieltä heinäparvelle 
omaan turvalliseen kolooni. Olin

AtJTOkA

aivan kauhuissani. Huh, läheltä piti 
etten tullut nähdyksi. Sen jälkeen 
minä en ole talossa käynyt. Kaiken 
huipuksi talon koira, jonka kanssa 
minulla on muutenkin huonot vä
lit, tuli navettaan kesken minun 
ruokailuni, hampaat irvessä muris
ten vaatimaan peitettä takaisin. 
Saihan se sen tietenkin, mikäs siinä 
auttoi. Ja minulle jäi nälkä ja vilu.

Kesällä elämä on poikaa, kun on 
lämmintä ja voi syödä vatsan täy
teen marjoja. Ongelmia siinäkin on, 
kun lehmät ovat laitumella, niin 
maidot jäävät saamatta.

Syksyllä on kurjaa, kun sade hak- 
kaa kattoa ja yöt viilenevät.Tal
ven kohokohta on JOULU. Silloin 
emäntä tuo puuroa ja kaikkea muu
ta makoisaa jouluruokaa, sillä hän 
elää siinä uskossa, että tallissa asus
taa tonttu ja asunhan siellä. Nimit
täin minä, Taavi Tuppurainen.
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MARJUKKA LAITINEN

Minttu etsii joulua
Oli tähtikirkas yö. Minttu makasi 

mahallaan ikiomassa sängyssään, 
ja tuijotti ulos pikkuriikkisestä ik
kunasta, j onka hän oli saanut synty- 
mäpäivälahjaksi. Eikös olekin has
sua saada ikkuna lahjaksi? Mutta 
sitä Minttu oli toivonut. Hän oli ha
lunnut sängyn yläpuolelle pienen 
ikkunan, josta hän voisi katsella täh
tiä. Kesäöisin tietysti aurinkoa. Äiti 
oli ommellut ikkunaan pikkuriik
kiset salusiinit. Mansikkakankaasta. 
Minttu oli halunnut salusiinit. Se 
näytti niin kodikkaalta. Minttua ei 
nukuttanut. Hän tuijotti ikkunasta- 
yöhönja ajatteli joulua. Oli jo joulu
kuun 20. päivä, eikä hän ollut vielä 
toivonut ainoatakaan lahjaa. Oli 
hyvin vaikea toivoa mitään, kun oli 
jo kaikkea. Nii'in, Mintulla oli kaik
kea. Hän oli, tai siis hänen vanhem
pansa olivat, rikkaita. Minttu päätti 
toivoa joulumieltä. Kaikilta vähän. 
Ehkä hän saisi kokoon oikean joulu- 
riemun! Joka joulu heille tuli koko 
suku, koko suuri Tansrommien 
suku, mummeineen, ukkeineen, 
setineen ja täteineen. Eikä silloin 
ollut pula melusta. Koko talo raikui 
ja tärisi kun kaikki 24 serkkua 
konttasivat ja hyppivät ympäri ta
loa. Ja kaikki toivat lahjoja. Tylsiä 
pianonuotteja, rimpsuisia hepenei- 
tä ja kamalia nukkeja. Minttu epäili, 
että kukaan heistä, ei setä eikä täti, 
eikä mummu eikä vaari, olleet iki
nä olleet lapsia, vaikka niin väitti
vät. Eivät he ymmärtäneet.

Minttu nousi istumaan. Hän ha
puili yölampun katkaisijaa. Naps, 
vaaleanpunainen valo tulvahti pöy
dälle. Hän nousija haki vaatteensa. 
Minttu oli hyvin, hyvin väsynyt, 
mutta ei halunnut nukkua. Hän oli 
päättänyt löytää joulun. Minttu ar
veli, että ulkonaolisi kylmä, ja puki 
paljon päälleen. Hiljaa hän tassutteli 
alakertaan ja haki pieneen lauk
kuunsa evästä. Suurelle lapulle hän 
kirjoitti: OLEN MENOSSA ETSI
MÄÄN JOULUA. TULEN PIAN 
TAKASIN. TOIVOO MINTTU.

Minttu avasi takaoven. Oli pi
meää. Hän katsoi tarkkaan ympä
rilleen, mutta ei huomanut pientä 
kotitonttua, joka iloisesti virnistäen 
lähti tytön perään.

Minttu käveli pitkin pimeää ka
tua. Suurin ,o'sa katulampuista oli 
rikottu, tai sitten ne eivät muuten 
viitsineet toimittaa tehtäväänsä. 
Mistähän joulun oikein löytäisi. 
Minttu meni puhelinkoppiin. Kun 
oikein kurotti, ylsi juuri ja juuri 
puhelimeen. Hän tilasi taksin. Se 
tuli pian. Minttu kiipesi takapen
kille, ja tonttu perässä.

- Minnekäs sitä ajetaan?, kysäisi 
taksikuski.

- Sinne missä joulu asuu.
- Minä en oikein tiedä missä se on, 

mutta voin viedä sinut joulupukin 
luo, Korvatunturille.

- No sinne sitten.
- Onko sinulla rahaa?
-On.
He ajoivat lumisten teitten vilah

dellessa ohi. Tonttu nukahti. Kun 
he vihdoin olivat perillä, Minttu 
maksoi, ja hän ja tonttu hyppäsivät 
autosta. Minttu meni toimistoon.

- Päivää. Tulin etsimään joulua.
- Vai niin, että joulua, vastasi jou- 

lumuori pöytänsä takaa.
- Niin, joulua.
Minttua alkoi oikein pelottaa. Jos 

se ei olisikaan täällä.
- Majoitamme sinut vähäksi ai

kaa, niin voit kulkea ympäriinsä, ja 
päättää, löytyisikö etsimäsi.

Minttu huokasi helpotuksesta. 
Hän jäi sinne tutkimaan paikkaa, 
mutta tuli siihen tulokseen, että jou
lu ei asunut täällä. Kaikilla oli liian 
kiire. Aivan liian kiire. 23. päivänä 
Minttu ja tonttu kiiruhtivat joulu- 
muorin luo.

- Haluan kotiin, sanoi Minttu.
- Voi lapsi pieni, ei nyt kukaan 

ehdi, on aivan liian kiire. Mutta huo
misiltana pääset pukin mukana ko
tiin.

Seuraavana iltana kuskasi joulu
pukki Mintun kotiin. Kävellessään

kotitiellä Minttu tuli vilkaisseeksi 
naapuriin. Huone oli valaistu kynt
tilöin. Kuusi oli pieni ja vaatimaton, 
mutta se pienuudessaankin näytti 
kauniilta. Lapsilla oli kädessään 
lahja, kullakin yksi. He leikkivät 
niillä niin iloiten, etteivät vilkais- 
seetkaan ikkunaan, jossa seisoi pie
ni tyttö katsellen. Perheen äiti tuli 
puurokulhon kanssa pöytään. Koko 
lapsikatras ryntäsi sinne. Tuolla siis 
joulu asui, ihan naapurissa, vuokra- 
asunnossa, tuon köyhän perheen 
luona. Mutta äkkiä hän muisti, mikä 
sisällä odotti. Huokaisten hän ava
si raskaan tammioven, ja astui si
sään.
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MINNA UUSITALO

Tunnelmia Tuomasmessun tiimoilta
Tuomasmessua on vietetty Virtain 

seurakunnassa yhdeksän kertaa. 
Helsingin Agricolan kirkossa vie
tettävä ehtoollisjumalanpalvelus, 
Tuomasmessu, sai nopeasti suosio
ta myös muualla Suomessa. Syynä 
tähän on esimerkiksi yhteyden ja 
yksilöllisyyden korostuminen, mo
nipuolinen reipas musiikki ja mes
sun ajankohta klo 18 sunnuntai-il- 
lalla. Messun luonteeseen kuuluu 
se, että suurin osa siinä palvelevis
ta ihmisistä on maallikoita. Monet 
ovat päässeet tuomasmessuvas- 
tuun kautta syvemmälle seurakun
tayhteyteen ja ymmärtäneet enem
män ns. yleisestä pappeudesta.

Kahden ja puolen vuoden aikana 
Tuomasmessu on vakiinnuttanut 
paikkansa virtolaistenkin seurakun
taelämässä. Tällaiselta voi näyttää 
kun on tunti Tuomasmessun al
kuun:

Lähestyessään Virtain kirkkoa tu
lija kuulee jo ulos kovaäänisten 
kautta vahvistetun, osin neliääni- 
sen, kauniin virrenlaulannan. As
tuessaan kirkkosaliin hän näkee 
musiikin lähteen: ryhmän laulajia 
ja soittajia harjoittelemassa. Muka
na on laulajien lisäksi pianisti, sel
listi ja kitaristi. Harjoituksissa hio
taan soittajien ja laulajien yhteistyö 
niin saumattomaksi, kuin se Tuo- 
masmessussa vain voi olla mahdol
lista. "Tarkoitus on olla esilaulajina 
ei esiintyjinä", korostaa musiikki
johtaja ryhmälle.

Joka puolella kirkkosalia liikkuu 
touhuissaan pyhäpukeista väkeä. 
Ovensuuhun pöydälle ladotaan 
virsikirjoja ja värikkäitä laulukirjoja, 
Tuomaslauluja. Tuomaspöytien va
rustamisessa auttaa isäntä, joka 
kohta valmistautuu ottamaan vas
taan kirkkoväkeä, "tuomaskansaa", 
niinkuin Tuomasmessuun osallis
tujia kutsutaan. Hän toivottaa jo
kaisen kädestä pitäen tervetulleeksi 
messuun. Jokaiselle tulijalle ojen
netaan virsikirja ja tuomaslaulu- 
kirja.

Kauempana sivuovien luona ra
kennetaan liinan peittämälle pöy
dälle asetelmaa. Siinä on kynttilöitä 
ja värillisiä lappuja sekä kyniä ko
rissa esirukouspyyntöjä varten. Toi
sella puolella kirkkosalia pöydän 
yläpuolelle seinään kiinnitetään 
lappua, jossa on raamatunlause ja 
vuoroaan odottaa lattialla joukko 
afrikkalaisia esineitä. Tällä pöydällä 
on tarkoitus muistuttaa meitä Afri
kan maissa tehtävästä lähetystyöstä. 
Nämä pöydät ovat sivualttareita, 
jolla voi käydä messun esirukous- 
jakson aikana hiljentymässä ja ru
koilemassa kauniisti ja taitavasti 
esitettyjen aiheiden puolesta.

Kirkkosalin etuosassa on joukko 
ihmisiä keskustelemassa: messus
sa liturgina toimiva pappi, mies ja 
nainen. He käyvät läpi synnintun- 
nustusosaan kuuluvat vaiheet: 
"Mikrofoni siirtyy siis kädestä kä
teen ja välissä on lauluosuus."

Etupenkissä harjoitellaan epis
tola- ja evankeliumitekstejä Raa
matusta. Messussa kumpikin teks
ti luetaan peräkkäin juuri ennen 
saarnaa. Etupenkkien päihin lado
taan tarjottimilla olevia ehtool-

lispikareita. Ehtoollisen vieton ai
kana nämä ihmiset, j otka nyt asetta
vat kaikki paikoilleen, toimivat eh
toollisen jakajien avustajina.

Kaikkea, mitä messun tekemiseen 
tarvitaan, ei näe tässä. Seurakunta
talon keittiöllä häärii teejatkojen 
laittajia ja sielunhoitajat ovat jo 
menneet vastaanottohuoneisiinsa. 
Paljon työtä on tehty myös etukä
teen: palavereja, puhelinsoittoja ja 
rukouksia.

Vihdoin kirkkosali hiljentyy ja 
kaikki Tuomasmessun vastuu
henkilöt, jotka suinkin vain tehtä
viltään joutavat, vetäytyvät sakas
tiin yhteiseen rukoushetkeen. 
Kirkkokansaa saapuu hiljalleen ur
kujen soittaessa alkumusiikkia.

Rukoushetki on päättynyt ja mes
sun toimihenkilöt asettuvat tuikut 
käsissään kulkueeksi kirkon eteis
aulaan. Juontaja toivottaa jokaisen 
lämpimästi tervetulleeksi. Alku virsi 
kajahtaa ja kaikki nousevat laula
maan sitä. Samalla kulkue saapuu 
ristinkantajan johdolla. Jumalan 
kansan Juhla alkaa.
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ULLA NIEMI

Järven Kukka
Kukat ovat liittyneet jouluihini 

melkein niin pitkältä ajalta kuin 
muistan. Ei niin, että muistaisin nii
tä olleen meillä kotona oman joulun 
vietossa, mutta se kukkapakettien 
kiikuttelu joka jouluaatto.

Ei kai niitä paketteja alkuaikoina 
vallan paljon ollut, koska me kolme 
tenavaa pystyimme ne koteihin toi
mittamaan. Muutamina jouluina isä 
valjasti hevosen, kukkapaketit las
tattiin rekeen ja lähdettiin kierrok
selle. Palkkioksi saimme karkkeja, 
omenoita ja suklaata. Saarelma oli 
antelias paikka, sieltä muistan saa
neeni koko levyn. Samaiseen paik
kaan veljeni muistaa kolistelleensa 
eräänä aattona vähän ennen joulu
pukkia.

Se oli sitä vastavuoroisuutta kun 
joutui toiselle kierrokselle vielä 
aattohämärissä. Nämä muutamat 
paketit toimitettiin perille pika pi
kaa kelkotellen.

Tämä lapsuudestajanuoruudesta 
50-luvulla.

Vuosi -60 toi sitten siihen astiseen 
elämääni suurimmat muutokset.

En voi kuitata sitä toteamalla, että 
vain joulu olisi ollut erilainen kuin 
kaikki edelliset joulut. Tammikuus
sa en mennyt enää kouluun vaan 
jäin auttelemaan äitiä, olihan hän 
vakavasti sairas. Huonoa se apu tie
tenkin oli. Toukokuussa lähdin Kan
kaanpäähän kansanopiston kesä
kurssille, joka kesti viisi kuukautta. 
Kun sieltä palasin, tilanne oli vaka
va. Seppeleiden kukittamista oli ru
vettava opettelemaan todenteolla.

Sisareni Pirkko oli päässyt alkuun 
siinä työssä. Isä oli äidin aikaankin 
tehnyt seppeleiden pohjat ja teks
tannut nauhat, joten ne työt hän 
hoiti edelleen, mutta kukkien 
langoitus j a kiinnitys jäi meidän tyt
töjen huoleksi. Pitkää kokemusta ei 
kukkien asettelusta ollut, kun las
kimme seppeleet äidin haudalle 
himmeänä Tuomiosunnuntaina.

Joulu tuli sinäkin vuonna ja mi
nulla ja sisarellani oli täysi työ tehdä 
istutukset. Kukkien kotiinkulje
tukset jäivät isän ja Erkin huoleksi. 
Pikkutulppaanit, kielot, krookukset 
ja hyasintit olivat niitä kukkia, joita 
eri kokoisiin koreihin istutettiin. 
Pienemmissäkin koreissa oli sanka, 
mutta ns. pesät kyllä tekivät tulo
aan niihin aikoihin. Korit vuorattiin 
vahapaperilla, koska ei vielä ollut 
muovia! Kielo oli paljon käytetty 
kukka tulppaanin kanssa. Kenkku 
istutettava se oli pitkien juuriensa 
takia, kunnes uskalsimme leikata 
juurista puolet poikki. Keltaisia 
istutustulppaaneja käytettiin silloin 
enemmän kuin nykyään. Vihreänä 
oli katajaa, mahonianlehtiä ja lisä- 
koristeena tietenkin rusetti. Koivun 
oksia huurrutettiin liisterin ja boo
raksin avulla. Ensimmäiset joulu- 
tähdetnäin kylläjo 50-luvulla. Muu
tama kummallinen kasvi oli tuotu

Kuvassa tyttären tytär Iida kaksi vuotta 
sitten, joulun alla v. 1991.

ylös kamarin pöydälle lämpimään. 
Vartta oli vähintään puoli metriä ja 
latvassa halkaisijaltaan hädin tus
kin 10 cm:n tähti. Ei sellainen kukka 
lyönyt itseään läpi vielä moneen 
vuoteen. En nyt muista koska se 
tuotekehittelyn tuloksena tuli kau
niimpana markkinoille. Meillä sitä 
ei ollut myynnissä vielä 60-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla.

Kukkakauppiaan ura ei tuolloin 
vielä väikkynyt tulevaisuuden ku
vana mielessäni. Mutta eri vaihei
den jälkeen palasin marraskuussa 
-61 kotiin ja olen siitä lähtien ollut 
tässä kukkakaupassa. Pääartikkeli 
oli arkut ja seppeleet, pelkkä kuk
kien myynti oli vähäistä muina kuin 
sesonkiaikoina.
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JARMO HÄMÄLÄINEN

Hiillossiikaa savusaunan lomassa

Aurinko lämmittää tumman pu
seron läpi, ja laineet liplattavat ve
neen kylkeen. Kaksi miestä istuu ta- 
salaitaisessa veneessä tutkien ver
kon antimia. On syyskuun alkupäi
vä ja menossa on muikun kesäka
lastuksen päättäjäiset, joten päivä 
on tavallista juhlavampi. Valmiste
lut ovat alkaneet jo aamulla, kun 
savusaunaan on varattu puut.

Veneessä ovat Aarto Kalttilainen 
sekä Nipa Niilo Hämäläinen.

-Kyllä Väyrynen on antanut mel
kein joka kerta, Aarto Vaali tuumii.

-Väyrynen on meidän parhaita 
verkkoja, toimii kesät talvet, jatkaa 
Niilo Hämäläinen.

Verkko on väriltään hailakan vih
reä, mikä on ilmeisenä syynä nimen 
valintaan. Myös parilla muulla ver
kolla on oma nimensä. Tumman 
harmaa isosilmäinen kantaa nimeä 
Holkeri ja sinertävän muikkuver- 
kon nimeksi on kesän aikana ris
titty Elisabeth Rehn.

-Siikaa ja kuhaa näillä vesillä on 
jonkin verran normaalien haukien 
ja lahnojen lisäksi, Kalttilainen sa
noo.

-Mutta ei joka päivälle siikoja satu.
Lähes jokaista kalamatkaa seuraa 

runsas lokkiparvi. Mukana on nau
rulokkeja, kalalokkeja, selkälokkeja 
sekä tiiroja. Nyt ne vielä kiertelevät 
hyvän matkan päässä, mutta kot
van kuluttua poijun nokassa kö
köttävä yksinäinen lintu on kilvan 
noukkimassa verkosta löytyneitä 
ahvenia ja kuoreita.

-Tämähän antaa hyvin...
-Kyllä se tästä. Eurooppa yhdis

tyy ja demarit pääsee hallitukseen.
Käden heittäessä ahvenen laidan 

yli, parvi lintuja yrittää saada kalan 
suuhunsa. Kiivaan taistelun jälkeen 
yksi onnellinen saa saaliin nielaistua 
ja pian näytelmä alkaa uudelleen.

-Viime kesä oli vallan huono, jo
ka toinen päivä päästiin syömään, 
Kalttilainen kertoo.

-Nyt on muikku pienempää kuin 
viime vuonna. Se on sen merkki, 
että kanta elpyy, Nipa jatkaa.

Kesällä verkot katsotaan joutui
sasti veneen yli. Verkon kummalla
kin puolella istuvat miehet vetävät 
verkkoa veneen yli ja samalla se 
puhdistuu veneen laitaa vasten. 
Syksymmällä kutumuikkua pyy
dettäessä on verkko nostettava joka 
kerta ylös.

Muikkuverkkojen loputtua Kalt
tilainen käynnistää moottorin ja 
suuntaa kohti siikaverkkoja. Sa
malla Nipa perkaa muikut ja ruok
kii taivaan karjan. "Katsokaa tai
vaan lintuja, ei ne kylvä..."

Liekö miesten suosikki -selkä- 
lokkinuorukainen Nestorin poika, 
saanut osansa. Siikaverkkojen toi
nen pää on salamyhkäisesti kaisla- 
tuppaassa kiinni. Paikka on kuiten
kin tarkasti mielessä ja löytyy tällä
kin kertaa.

-Ei tässä ole kyllä mitään, Kalttilai
nen tuumii verkkoa nostaessaan.

-Kyllä näistä ainakin kaksi tulee, 
Nipa vastaa.

Ensimmäinen kala on puolitoista- 
kiloinen hauki, joka lennähtää vesi
astiaan.

Vastarannalla olevan mökin ylä
puolella muutama pilven hattara 
muodostaa taivaalle pitkän ja ka
pean vanan. Laiturilla oleva mies 
seuraa uteliaana kalamiesten liik
keitä. Miehet nostavat verkkoa 
puikkarille ja haastelevat niitä näi
tä. Välillä verkko huuhtaistaan ja 
pujautetaan saaviin. Sitten se nä
kyy. Jo kaukaa veneen etupuolelta 
hopeinen kylki välähtää. Verkkoon 
on kietoutunut hyvinkin parikiloi
nen siika.

-Tämähän antaa parhaiten, Kaltti
lainen huudahtaa.

-Kyllä siitä jo hyvän paistin saa, 
Nipa jatkaa.

Kookas kala on tarpeen, sillä ai
komuksena on tehdä hiilloskalaa 
nuotion pohjassa. Perinteisiin kuu
luu juhlia kesän saaliita läheisessä 
saaressa. Nelitahtinen Honda käyn
nistyy ja vene suuntaa kulkunsa saa
reen. Nipa ottaa puukon ja alkaa 
perata saalista. Kalttilainen kaivaa 
kuoppaanuotion pohjaksi. Mukaan 
on varattu tarpeet nuotiokalan pais
tamista varten. Matkassa on puita 
sekä joitakin mausteita, kuten hy
vänlainen sipuli, tillin latvoja ja 
rasiallinen suolaa. Nuotion sytyttyä 
miehet ottavat ruskean pullon re
pusta ja alkavat jutustella kala
juttuja.

-Kyllä se tästä, pian alkaa muikun 
kutu, Kalttilainen toteaa.

-Niin ja heti perään siian kutu, 
Nipa tuumii.

Nuotion sammuttua Nipa ripot- 
telee mausteet kalan sisälle ja kie
taisee märän sanomalehtipaperin 
kalan ympäri. Kalttilainen kohen
taa hiilloksen ja Nipa asettaa kalan 
monttuun Kala peitetään ohuesti 
mullalla ja jätetään pieni ilmareikä. 
Miehet jättävät nuotion puoleksi 
tunniksi ja selvittävät nostettuja 
verkkoja.

Puolen tunnin päästä nuotiosta 
tunkee nenään kalan herkullinen 
tuoksu. Hetken kuluttua nuotio ava
taan ja kypsä kala nostetaan tar
jolle.

-Tuliko tarpeeksi suolaa? Nipa 
kyselee.

- Tämä on ihan sopivaa, Kaltti
lainen vastaa.

Kala katoaa nopeasti nälkäisten 
miesten suihin ja menovettä juo
daan päälle.

Veneen hahmon lähestyessä ran
taa Hilkka Vaali on juuri lisäämäs
sä puita särmän pesään. Keltainen 
sauna seistä töröttää kalliolla har
maan savun tunkeillessa savusau-
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nan oven raoista ulos. Samalla on 
lämmitetty viereinen jatkuvaläm- 
mitteinen sauna pesua varten. Ke
sällä savusauna lämpiää usein, 
vaikka lämmittäminen on työlästä 
ja puitakin palaa runsaasti.

Miehet astelevat saunan pitkälle 
kuistille ja katsovat tovin auringon 
kultaamaa kalavettä. Liekö mielessä 
häivähtänyt talven tuimat pakkaset 
ja avannosta nousevat matikat

-Eiköhän mennä saunaan.

Resepti
Rosvokalaa hiilloksessa
- Lisää perattuun kalaan (siika, kuha, 
lahna, hauki) suolaa ja tilliä sekä 
murskattua sipulia.
- Kiedo kalan ympärille märkä pak
suhko sanomalehti.
- Laita hiillokseen ja peitä kevyesti 
mullalla.
- Jätä pieni ilmareikä.
- Anna kypsyä kalan koosta ja hiil
loksen määrästä riippuen 1/2-1 
tuntia.

Kuva: Jarmo Hämäläinen

Kotala Oy:n Saha, Kotala, 
perustettu 1947.
Toiminta loppui 1963.

Uurasselän rannalla, 
lähellä Kotalan asemaa 
Kuva: Pentti Kytölä
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ULPU RUUT KOJOLA

Elävästä ravinnosta
Elävä ravinto vaikuttaa koko ih

miseen. Siihen kuuluu ravinnon li
säksi henkinen tasapaino ja kehon 
puhdistumista auttavat toimenpi
teet sekä mahdollisimman puhdas 
ympäristö.

Elävän ravinnon ohjelman on 
kehittänyt tohtori Ann VVigmore 
USA:ssa jo 30 vuotta sitten perusta
malla Bostoniin Hippokrateen ins
tituutin kreikkalaisen lääkärin Hip
pokrateen mukaan, joka jo 2400 
vuotta sitten sanoi: "Ravinto olkoon 
lääkkeesi". Ann VVigmore sai idean 
elävään ravintoon omasta sairaloi- 
suudestaan. Hänellä oli myös vai
kea syöpä. Hän tervehtyi elävän 
ravinnon avulla ja elää pirteänä ja 
elinvoimaisena Amerikassa. Suo
messa ajattelutapa sai enemmän ja
lansijaa kun VVigmore kävi täällä v. 
1980 ja Suomeen perustettiin Elä
vän ravinnon yhdistys 1983. Suo
malaisia on opiskellut Hippokrates 
instituutissa, eräs heistä on Suo
messa elävän ravinnon airueena 
toimiva Marjatta Svernneviq.

Elävään ravintoon käytetään vain 
mahdollisimman puhtaita luonnon- 
tuotteitaja jalostamatonta ravintoa. 
Ruoka valmistetaan idättämällä, 
maitohapattamalla ja tehosekoitta- 
malla, jotta ravinteet sulavat ja imey
tyvät parhaalla mahdollisella ta
valla. Ravinnossa on runsaasti ituja, 
versoja, joista elimistö saa runsaasti 
entsyymejä, vitaaliaineita, lehtivih
reän edistäessä uusien terveitten 
kudosten muodostumista. Elävän 
ravinnon ystävä suosii myös sieme
niä ja pähkinöitä, joista hän saa val
kuaista ja hyvänlaatuista rasvaa.

Tämä dietti vaatii noudattajalta 
perinpohjaista muutosta elämänta
paan, ja siksi se ei ole kaikille mah
dollista. Mielestäni kurssin tai kurs
sien käyminen on välttämätöntä, 
jotta asiaan voisi perehtyä.

Sairaus on saanut monet siirty
mään elävään ravintoon, ja silloin

ruokavalion noudattamisessa on
kin oltava ehdoton. Terveetkin ih
miset omaksuvat osia elävästä ra
vinnosta ja jo se on hyödyllistä.

Suomessa suoritetuissa tieteelli
sissä tutkimuksissa on saatu lupaa- 
via tuloksia erityisesti reuman hoi
dossa elävän ravinnon avulla. Al
lergiassa, astmassa ja ms-taudissa 
ihmisten omat kokemukset ovat 
rohkaisevia.

Itse tutustuin elävään ravintoon 
jo vuonna 1983, ollessani Helsin
gissä kursseilla, mutta todellinen 
kiinnostus alkoi vasta v. 1991 elo
kuussa, jolloin kävin viikon kurssil
la Orivedellä ja vuoden kestävän 
kouluttajakurssin.

Syynä tähän oli silmäsairauteni, 
jonka syyksi lääkäri sanoi saasteet. 
Olen käyttänyt elävää ravintoa nyt 
kaksivuotta. Sairauteni paranemis- 
ennuste on 5-7 vuotta, joten kärsi
vällisyyttä tarvitaan. Olen huoman
nut, että henkinen vireys ja hyvän
olon tunne ovat parantuneet. Elävä 
ravinto on myös poistanut sellaiset 
vaivat kuin influenssa, virtsarakko- 
tulehdus, jalkasilsa, allergiset ihot
tumat. Myös painoni on pysynyt 
samana puoli vuotta.

Minulta on usein kysytty elävän 
ravinnon kalleudesta. Selvityksen 
mukaan nelihenkisen perheen ruo
kalasku on 40% pienempi kuin se- 
karavinnolla, mutta se edellyttää 
että vain raaka-aineet ostetaan, 
ruoka valmistetaan itse. Vaikka 
ruuan valmistukseen kuluu aluksi 
paljon aikaa, rutinoituminen saa 
aikaan sen, että aikaakin kuluu vä
hemmän kuin sekaruokaa valmis
tettaessa. Minun tilannettani hel
pottaa mieheni Mauri, j oka huoleh
tii osasta ruuan valmistuksesta.

Mielestäni elävä ravinto on aro
maa ttisesti maukasta. Tampereella 
sitä voi käydä maistelemassa' 'Kras
sissa".

Tässä pari reseptiä, jota kannat
taisi kokeilla. Vesi, olipa se sitten 
juotavaksi tai ruuanlaittoon tarkoi
tettua, on aina suodatettua.

Greenvvayn lanttulaatikko 
a la Sikka-Liisa Honkanen

n. 2 kg biologista lanttua 
n. 100 g cashew-pähkinää (voi kor
vata mantelilla, mutta maku ei ole 
niin hyvä)
n. 2 rkl hunajaa
jauhettua muskottipähkinää

Erota lantusta kuidut ja mehu me- 
hulingolla. Yhdistä ne mehukkaak
si soseeksi. (Jos ei ole mehulinkoa, 
raasta mahd. hienoksi tai soseuta 
monitoimikoneessa)
Jauha cashew-pähkinä jauheeksi. 
Jätä hieman pähkinäjauhetta koris
teeksi. Tarvittaessa pehmennä hu- 
najahauteessa tai lisää hieman haa
leaa vettä. Yhdistäjä sekoita kaikki 
aineet (tarvittaessa lisää vettä), lai
ta laatikko vuokaan tai sopivaan 
astiaan. Painele laatikon pinta lusi
kalla tai veitsellä kohoumille ja 
koristele pähkinäjauheella esim. 
reunojen ympäri.
Anna vetäytyä 1-2 tuntia, jotta päh- 
kinäjauhe turpoaa. Laatikko säilyy 
jääkaapissa pari päivää.
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Kaura jugurtti
5 dl kuorittua biologista kauraa 
1 dl idätettyä vehnää 
vettä (suodatettua)

Pese kaurat erittäin hyvin ja pane 
ne astiaan, jonka saat pimeäksi peit
tämällä sen esim. mustalla muovilla. 
Teräskattila on erinomainen hapa- 
tusastia. Lisää joukkoon idätetty 
vehnä. Kaada vettä päälle niin pal
jon, että jyvät peittyvät. Hapata huo
neenlämmössä 1-2 vrk. Seuraa ha
pantumista jo yhden vuorokauden 
päästä, jotta seos ei happane liikaa. 
Sekoita sitä lusikalla ja jos se porei
lee, se on valmista. Voit säilyttää 
sitä jääkaapissa - säilyy kaksikin 
viikkoa. Ota aamuisin tarpeen mu
kaan tehosekoittimeen ja lisää mar
joja. Voit käyttää banaania makeut- 
tamiseen.

Venäläinen
porkkanasalaatti
5 keskikokoista porkkanaa 
1 dl hasselpähkinää 
1 dl cashevv-pähkinää 
3 rkl soijakastiketta 
3 valkosipulin kynttä 
n. 3 dl vettä

Porkkanat paloitellaan ja jauhetaan 
hienoksi yleiskoneella. Seokseen li
sätään rouhitut pähkinät ja murskat
tu valkosipuli. Lopuksi lisätään soi
jakastike ja vesi. Ainekset sekoite
taan hyvin.

Inkun kakku
Taateleita
Kookoshiutaleita (tai hasselpähki
nää)
Carob-jauhetta
Kuorrutus: tehosekoitetaan
Cashew-pähkinöitä
Luonnonvaniljaa
Hunajaa
Vettä

Huuhdo taatelit hyvin, mutta älä 
liota niitä, anna vain seistä astiassa 
huuhtomisen jälkeen. Tee tiukan 
tuntuinen taikina jauhetuista taate
leista, kookoshiutaleista ja carobista. 
Muodosta kakunmallinen pohja 
matalalle vadille ja kaada kuorru
tus päälle. Koristele.

Kuva: Pirkko Sihvonen
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KAARI PELKOLA

Elo Patala ■ virtolainen taiteilija
Moni vanhempi virtolainen muis

taa vielä Yli-Patalasta lähteneen tai
demaalari Elo Patalan. Hän syntyi 
Heikki ja Miina Yli-Patalan perhee
seen J aion kaksoisveljenä 5.5.1887ja 
kuoli Porvoossa 12.12.1958. Elo pat- 
ala on haudattu Porvoon kirkko
maahan. Noitten päivämäärien vä
liin mahtuu oman aikansa mitta
puun mukaan harvinainen elämän 
kaari, jota sain nuoruusvuosien! 
kesinä seurata läheltäkin Vaski- 
vedellä mummolassani, Moisio- 
Tyrkössä.

Aivan lapsuusvuosieni jälkeen Elo 
ja muut sisarukset muuttivat äidin 
mukana Tampereelle, isän asettues
sa V askivedelle Aleksi j a Helga Moi- 
sio-Tyrkön talon pihatupaan itselli
seksi. Heikki Patala oli Aleksi-isän- 
nän eno ja Elo Patala siis Aleksin 
serkku. Näistä ja muista sukulais
suhteista johtuen sekä tietysti rak
kaudesta syntymäseutuun, Elo pi
ti vielä isänsä kuoleman jälkeen 
v. 1919 tiiviisti yhteyttä Virroille kir
jeitse ja joka kesäisillä lomamat
koillaan aina sairastumiseensa asti. 
Kesällä 1949 Elo tuli isoäitini Helga 
Moisio-Tyrkönjav. 1953 enoni Svan
te Moisio-Tyrkön hautajaisiin. 
Käyntipaikkoina Moisio-Tyrkön li
säksi olivat mm. Maijala, Korpi- 
niemi, Ala-Liedenpohja, Aleksi ja 
Lyyli Mesimäen koti Soininkylässä 
ja myöhemmin Kauhavalla. Sekä tie
tysti Patalan talot. Elo on tullut vielä 
viime sotien jälkeen 40-luvulla Nä
sijärven laivoilla Patalan laituriin ja 
teki souturetkiä Patalan kylän taloi
hin Ala-Patalasta käsin. Näin kertoi 
Ala-Patalan entinen isäntä Jorma 
Koivulampi, myös Elon sukulainen, 
jolla on hänestä monia muistoja.

Jo v. 1905 Elo Patala oli Tampe
reella kirjapainoalan opissa tullen 
ammatiltaan kivipiirtäjäksi, lito
grafiksi. Hän työskenteli Tampe
reella useissa kirjapainoissa mm. 
Uudessa Kivipainossa, Helsingissä 
Tilgmannilla vv. 1925-30 ja siitä läh
tien Porvoossa Werner Söderström 
Oy:ssä. Vuodesta 1940 lähtien hän

toimi koko kuvan valmistusosaston 
esimiehenä eläkkeelle lähtöön asti. 
Ida-sisar tuli Porvooseen veljensä 
taloutta hoitamaan v. 1931.

Ihmisenä muistamme Elon vilk
kaana ja seurallisena. Minun muis
tikuviini hänestä liittyy myös sana 
jännittävä, koska hän oli myös tai
teilija, mikä oli uusi ja erikoinen 
määre tietämyksessäni. WSOY:n 
työtoverien mukaan Patala oli eloi
sa ja värikäs ihminen. Hänet muis
tetaan erikoisten juttujen kertojana. 
Esimiehenä hän oli reilu ja oikeu
denmukainen, hiukan ailahteleva 
ehkä. Pitkään poikamiehenä elä
neenä Elo meni kauan seurustel- 
tuaannaimisiin v. 1946 porvoolaisen 
kenkäkauppiaan Esteri Salosen 
kanssa. Elon kerrotaan sanoneen 
juuri ennen vihkimistä kirkossa, että 
perruutetaanko koko häät, Esteri! 
Virtolainen murre oli siis säilynyt. 
Toki heidät silloin vihittiin. Haikos
sa, Porvoon maalaiskunnassa heillä 
oli kesämökki, jossa oli mm. kym
meniä omenapuita ja joka antoi run
saasti satoa ja -työtäkin. (WSOY:n 
ajalta tietoja ovat antaneet WSOY:n 
arkisto ja lisäksi kertoneet Patalan 
työtoverit, litografit Lea Hurme ja 
Ulla Mannonen.)

Viimeiset vuotensa Elo Patala jou
tui viettämään vuoteeseen sidottuna 
halvauksen vuoksi. Siltä ajalta tytär 
Anita nyk. Tanninen muistaa isän 
innostavana ja tietorikkaana kansa- 
koulutytön opastajana kouluteh
tävissä, erikoisesti maantiedossa. 
Hän kertoi myös saaneensa vank
kaa pohjaa elämälleen isänsä aja
tuksista ja mielipiteistä.

Siinä Elo Patalan elämän ulkoiset 
puitteet. Arkisen puolen rinnalla oli 
tämän Patalan kylästä lähteneen 
virtolaispojan sielussa syttynyt tai
teen kipinä, joka väritti ja rikastut
ti hänen omaa elämäänsä, läheisi- 
ään ja meitä muita, joita hänen per
soonansa ja taiteensa on kosketta
nut. Jo tämän vuosisadan alkukym- 
meninä Elo Patala oli piirustus-

opissa Tampereella, muita taide
opintoja hän harjoitti 1910-luvulla 
Helsingissä, vv. 1916 ja 1917 Venä
jällä, v. 1929 Ruotsissa ja vielä "van
hoilla päivillään" v. 1952 hän opis
keli ranskan kielen alkeet ja mat
kusti Pariisiin maalaamaan. Siis 
perin monipuolinen taidealan kou
lutus!

Tauluj a Patala on tehnyt lukumää
rältään runsaasti: öljy värein, liiduin, 
vesivärein. Aiheina ovat olleet ih
miskasvot, kukka-asetelmat ja eri
toten maisemat, joita aiheita on ehkä 
eniten Virroilta, mutta ympäri Suo
mea matkailleella maalarilla niitä 
on esim. Lapista ja Kuusamosta. 
Kesällä 1937 hän piirsi kotini vieras
kirjaan elävän Lapin maiseman 
tuntureineen ja kesäyön aurinkoi- 
neen. Oli paluumatkalla Lapista 
mm. Inarinjärveltä porvoolaisen 
suksitehtailija Rainer Lampisen 
kanssa. Luonnoslehtiöt ja muut 
maalaustarvikkeet olivat aina mat
katavarani joukossa. Oli kiinnosta
vaa lapsena seurata, kun Elo otti 
"sihtiinsä", etusormen ja peukalon 
muodostamaan renkaaseen mah
dollisen uuden kohteen lähipiiristä.

Virtalaisista muotokuvista mai
nittakoon Juho Koron, Juha Keski- 
Patalan, Fredrik Sieväsen ja Senja 
Moisio-Tyrkön, myöh. Hallinen 
kuvat. Meillä sukulaisilla on kait 
kaikilla Elon muistoksi lahjoittamia 
teoksia. Ala-Patalan salin seinällä 
on akvarelli Patalan vanhoista as
tioista. Armi Sievänen kertoo Matti 
J. Kankaanpään kirjassa "Toiset 
äijät" kotonaan olevan maalauksen 
Järvisen tuvan takasta. Tämän kir- 
joittajalla on akvarellit Porvoon van
hoista kala-aitoista ja Moisio-Tyr
kön talosta ympäristöineen.Tässä 
vain muutamia esimerkkejä.

Muistan Elon itse kertoneen, että 
Porvoossa hän sai taulunsa helposti 
myydyiksi, jopa tilaajien odottavan 
loma-ajan tuotoksia. Näinmyös työ
toverien muistaman mukaan. Anita 
Tannisella on vielä kääröllä yli 20
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Patalan työtä, jotka hän haluaisi 
vielä joskus saada näyttelyksi. 
Virtain kaupungin näyttelytila voisi 
olla erinomainen areena.

Kirjapainotyön sivutuotteina syn
tyivät myös erilaiset etiketit, kara- 
mellipaperit, adressit, kirjankannet 
japostikortit, joista valitettavasti on 
jäänyt vain vähän tietoja. Mahdolli
sesti korttien teossa Patala on ollut 
yhteistyössä tunnetun graafikko 
Aukusti Tuhkan kanssa, koska Tuh
kan tyttärenpoika Jyri Lehtonen on 
löytänyt Patalan vedoksia Tuhkan 
arkistosta.

1930- ja 1940-luvuilta alkaen Elo 
Patala harrasti valokuvausta sen 
ajanhienoimmillakameroilla. Otok
sista näkee, että taiteen ja kuvan
valmistuksen ammattilainen on ol
lut asialla.

Vaikka Elo Patala ei koskaan jät
tänyt graafisen alan ammattiaan, 
leipätyötään, on hänen taiteellinen 
tuotantonsa ollut niin runsasta, 
monipuolista ja tunnustusta an
saitsevaa, että otsikonnimike taitei
lija on varmaan paikallaan. Kun hän 
j outui oikean puoleisen halvauksen 
takia sairasvuotelle, yritti hän vielä 
opetella siveltimen käyttöä vasem
malla kädellä. Siinäkin on näyttöä 
vahvasta luomishalusta ja taiteen 
tekemisen tahdosta, jota ja tämän 
maailmalla vaikuttaneen virtolaisen 
elämänvaiheita olen halunnut tällä 
muistelulla kunnioittaa.

Oikaisu

Virtain Joulussa 1992 tekstissä 
mainittu everstiluutnantti Reino 
Hallanaan oikea nimi on Reino 
Hallamaa, sekä eversti Aladiar Paa
sosen oikea nimi on Aladär.

Kirsti Rokio sai valokuvan Yrjö 
Sepältä "muitoksi" eikä "muistoksi".

Kirkkopolku
Tule seurakseni matkaan
Istalasta Puntaseen.
Kun lähdetään niin päästään myllyyn Syvälän, 
joka Karhuluomaa käyttää altaanaan 
ja Karhuluoman vesi käyttelee 
myllyä.

Noustaan rinnemaata vuoristoon,
jossa aukeavi näköalat Nojoisille saakka:
Hautanevanvuori,
Leskirouvan-, Sitkansolanvuoret sekä Jakavuori, 
kauan seisseet ovat keilakkeina.
Ovat aina olleet metsän Uskoin pesäkkeinä.
Siitä tulleet oikein mainituiksi kansan keskuudessa.
Aho Iivarin ja Lylyojan jäävät vasemmlle,
Lylyjärvi, oikealla, puuntaa puiden takaa.
Ei muuta mustempaa kuin vesi Lylyjärven.

Ristikalliolla polut rastii sammalpaatta.
Oikea vie Länsiahoon, vasen Susikorpeen, Kumpuun. 
Kotaojan suisto, Susikorpi: melkein sama.
Keskimmäinen Lammin myllyn maahan, sinne mennään. 
Kirkkolähde Myllynmaan on keidas, 
korven kirkkomatkalaisen lepo, janojuoma.

Raja, Raitakulo pitkospuita yli:
Paattiharju, soran muodostama ihme.
Ylemmäisen Puntasjärven yli näemme:
Esi-isiemme piilon pahan maailman vainonnalta, 
kahden järven kannaksella.
Kohta saamme pihakentän anturaimme alle:
Ole tervehditty Puntanen.
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PÄIVI PIIPPO-ANTILA

Virtain vinkkelistä
Tarttui uusi kuski kaupunkimme ohjiin
saa katseensa suunnata hän kattoihin ja pohjiin. 
Kyllä johtajalla riittää kunnan asioissa pohdittavaa, 
meissä kuntalaisissa tyynemmille vesille ohjattavaa.

Viisitoista vuotta on jo naiskuoro 
johtajana on Kaarina Savelan vuoro. 
Kuoron perustajahan oli Leena Leppänen 
musiikin monitoiminainen melkoinen.

Kuva: Pentti Jouttijärvi
Lasten etuja valvomaan
ja hyvinvointia edistämään
perustettiin 70 vuotta sitten MaLL
se on rautaisten ihmisten talli.

Saapui kesällä Virosta vieraita Vaskivedelle 
he pyrkivät tanhuissaan nuorisoseurankin edelle. 
Mukava oli vieraiden kanssa viettää aikaa 
heille esitellä Suomen suven taikaa.

Kuva: Aila Sipilä
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Marttisen pappila saatiin uuteen uskoon 
sen kauneutta verrata voi aamuruskoon. 
Nuorisolle se toimintaa takaa 
ja kuntalaisillekin kai virkistystä jakaa.

Kurjenkylän koulussa oli juhlat suuret 
onhan koululla jo satavuotiaat juuret. 
Kyläläiset voimansa yhteen laittoi 
sen antimet juhlakansalle maittoi.

Kuva: Hannu Haukkala
Seurakuntalaisilla on ontto olo
kun lahosienen valtaan joutui kirkko-polo. 
Siellä kirvesmiehet ahertaa 
jumalanpalvelukset muualla pitää saa.

Pankkimaailmassa taas tapahtui kummia
kerääntyi Säästöpankin ylle pilviä tummia.
Ei pankkien mainoksia TV:ssä enää näy, 
mutta niiden tappiot yhä suuremmiksi käy.

Vaikka Suomi viettänyt on 75-vuotisjuhlaa, 
presidenttiehdokkaat vain voimiaan tuhlaa 
kun he toisiaan yrittävät laulaa suohon, 
vaikka pitäis tarkastella asioita tasolta ruohon.

Työttömyys uhkaa maahamme jäädä
jollei sitä kotimainen kysyntä muistoihin häädä.
Mutta Iiro sanoo ettei tuhlata saa
siis miten auttaa vaikka haluaa.

Nyt vuodatukseni mä päätän tähän 
on jouluunkin aikaa enää kovin vähän. 
Rauhaisaa joulua ja Parempaa ensi vuotta 
toivottavasti emme sitä odottele suotta.
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MARJATTA YLINEN-KÄRKKÄINEN 
kulttuurisihteeri

Virtolaista monitoritaidetta
Tämän päivän haaste

Nykykulttuuriin kuuluu erilais
ten vaihtoehtojen runsaus. Kunnal
lisen kultturitoiminnan keskeinen 
tehtävä on tällä hetkellä vastata säh
köisen viestintäkulttuurin haastei
siin. Ihmiset ovat yhä enemmän 
kiinnostuneita tekniikan hyödyn
tämisestä sekä taiteen, rahan ja 
yrittäjyyden yhteyksistä.

Teknologia muuttaa maailmaa ja 
ihmisten ajattelutapaa. Teknologian 
avulla yhä enemmän luomme ja 
ylläpidämme suhteitamme ympä
ristöön. Ihmisten vapaa-ajanvie
tossa televisiolla on tärkeä asema. 
Televisio on voimakas kulttuurivai
kuttaja, joten ei ole mikään ihme, 
että kasvattajat ovat olleet kiin
nostuneita television vaikutuksesta 
lapsiin ja nuoriin. Television lyhyen 
historian aikana kasvatuksessa on 
ehditty soveltaa monenlaisia teori
oita. Useat ruotsalaiset tutkijat ovat 
viime vuosina esittäneet tuloksia, 
joiden mukaan televisio aktivoi lap- 
siajanuoria. Tutkimuksien mukaan 
television parissa paljon aikaansa 
viettävät ehtivät lisäksi harrastaa 
aktiivisesti muutakin.

Virtolaissyntyinen elokuva- ja 
televisiotutkija Jukka Sihvonen on 
löytänyt suhtautumisessa television 
vaikutukseen kaksi päälinjaa; toi
nen korostaa kriittisyyttä ja toinen 
katselemisen nautintoa. Kolman
neksi vaihtoehdoksi Sihvonen esit
tää edellisten yhdistämisen. Mieles
täni on tärkeää, että ihmiset osaavat 
kriittisesti seurata sähköisten, ku
ten muidenkin viestinten sanomia. 
Kriittisyys ja tietty sopeutumatto
muus annettuihin malleihin pitää 
vastaanottajan aktiivisena. Kun te
levision seuraajat osaavat viestin
nän kieliopin ja kykenevät analy-

Videokuvauskurssilaisia työstämässä ma
teriaalia Hannu Tammisen opastuksella. 
Kuva: Moona Metsoila

soimaan näkemäänsä tietoisina sen 
merkityksistä, pystyvät he itsenäi
siin ratkaisuihin sekä nauttimaan 
mielihyvän tuomista elämyksistä.

Videopajassa tehdään omia 
elokuvia

Virtain kaupungin videopajassa 
toiminta käynnistettiin syksyllä ja 
samalla alkoi rivakka perehtyminen 
sähköisen kuvan salaisuuksiin. Vir
tain kulttuurin monimuotoisella 
kentällä videopajatoiminnan käyn
nistäminen on vienyt muutaman 
vuoden. Käynnistämisen esteenä oli 
pääasiassa rahan puute. Kuvaus- ja 
materiaalin käsittelylaitteet ovat kal
liita. Opetusministeriöltä saadulla 
avustuksella kultturitoimi sai han
kituksi toiminnan kannalta tärkeän 
editointilaitteiston. Määrätietoisen 
suunnittelun ja kulttuuritoimen, 
kansalaisopiston sekä koulutoimen 
hyvän yhteistyön ansiosta video- 
toiminta on nyt käynnissä.

Yläasteen tiloihin sijoitettu video- 
paja on koulujen käytössä kouluai
kana päivisin, muilla kuntalaisilla 
on mahdollisuus päästä työskente
lemään pajaan iltaisin, viikonlop
puisin sekä koulujen loma-aikoina. 
Pajaan on saatu osa-aikainen oh

jaaja, toistaiseksi syyskaudeksi. Oh
jaaja antaa laitteiston käyttökou
lutuksen, ja sen jälkeen laitteiston 
hallitseva pääsee itsenäisesti työs
kentelemään pajaan, siis tekemään 
vaikkapa musiikkivideota, opetus- 
ja tiedotusohjelmaa, työstämään 
tapahtumataltiointeja tai tekemään 
elämää suurempia elokuvia. Video- 
pajan käytöstä ja laitekoulutukses- 
ta peritään maksu, hinnat pyritään 
pitämään harrastajille mahdollisim
man edullisina.

Eläviä kuvia eläville
Videopajassa tehtyjä ohjelmia tul

laan näkemään paikallisesti järjes
tetyissä videoiden katselmustilai- 
suuksissa. Itsetehdyn video-ohjel- 
makasetin voi tietysti antaa persoo
nallisena lahjana ystävälleen, ja näin 
saada omaa tuotantoaan levityk
seen. Virtain Seudun Kauppaoppi
laitoksessa on toiminut koulun si
säisessä käytössä jo monia vuosia 
videostudio korkeatasoisine laittei
neen. Se ja nyt syksyllä avattu laa
jasti kuntalaisia palveleva videopaja 
yhdessä antavat virtalaisille lois
tavan mahdollisuuden sähköisten 
viestinten käytön monipuolistami
seen. Nähtäväksi jää syntyykö Vir
tain videopajoissa keskivertotele- 
visio-ohjelmaa vai ilmaisultaan per
soonallista videotaidetta.

42



ANNA-LIISA MÄKI

Sonetti

Kun olin nuori, niin lähetin
laivani meriä kulkemaan.

Oli kapteenin hattu kallellaan 
hän rennosti huivia heilutti.

Hei, tuon maailman meriltä kunniaa. 
Purjeensa valkeat pullisti 
kauaksi pois se purjehti.

Hei, tuon myös kukkia itämään.
On palannut laivani satamaan. 
On hukannut kapteeni hattunsa.

Myrskyihin lentänyt huivinsa.
Ei lastina ole kultaa eikä kunniaa. 
Ei myöskään kukkia itämaan.

Vain kyynelten suoloja kannellaan 
ja ruumassa jäitä on painonaan.

Kuva: Kaisa Lampinen
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MATTI ALA-SULKAVA

Suomen kansan 
kärsimysnäytelmä

Suomen kansan kärsimysnäytel
mää petattiin pitkin 1860-lukua. 
Useat katovuodet seurasivat toisi
aan, ja kansa joutui turvautumaan 
alituisesti pettuleivän kitkerään 
makuun. Vuonna 1868 maata koh
tasi täydellinen kato, ja kansa sai 
valmistautua ankaraan talveen. 
Kylmä syksy vaihtui nopeasti anka
raksi talveksi ja meritiet jäätyivät 
ennen kuin hätäapu ehti maahan. 
Suomi jäi täydellisesti mottiin ja 
puitteet kansan kärsimyksille oli
vat valmiita.

Tässä eräs pieni pöytäkirja Virroil
ta edellä mainitulta ajalta. Se on jäl
jennetty sen ajan tyylin mukaisesti.

Pöytäkirja VVirtain KappelinKun- 
nan kokouksessa Toukokuun 18 pnä 
1868.

§1-
Herra Kunnan Nimismiehelle J. 

P. Holmströmmille Kuvernöörin 
kautta tulleen kirjallisen tiedon mu
kaan, että Kruununvaroista oli 
VVirtaan Seurakunnalle myönnetty 
420 tynnyriä siemen ohria takaisin
maksettavat 35 markalla tynnyriltä 
ensi syksynä kohta viljan leikattua 
ja niitettyä, tahi luonnossa niillä eh
doilla kuin Keisarillinen Senati edes- 
päin on määräävä, jaettiin nyt Seu
rakunnan enimmillään Talollisille 
syystä, että kuin Torpparien oli tu
kala saada takuumiehiä muita kuin 
juuri omia isäntiänsä, niin jaettiin 
Talollisille niin suuri määrä, että 
siittä riittäisi torppareillensakkin 
antaa, ja varoitettiin talollisia yksi- 
vakaisesti ja edesvastauksen haas- 
tolle, tämän velvollisuutensa oma- 
hyötyä katsomata rehellisesti täyt
tämään. Eri jakoluettelo lähetettiin 
Talollisillen Heikki Yläherrasen mu
assa siementen saantopaikalle Kris
tiinan Kaupuntiin ja samanlainen 
on myös Kunnallishallituksen ar
kistossa tallella.

§2.
Sitten kuin se kunnanlautakun- 

nan Seurakunnan kaikki yhteisellä 
kokouksella Läänin hätävarastosta 
pyydetty 1000.nen markan laina, 
Herra Kuvernöörin kirjeen muassa 
Huhtikuun 25 päivästä N: o 2899 oli 
tänne tullut, niin ehkä seliitettiin 
että Hallituksen ja apurahaston pää
tarkoitus näitten rahojen käyttä
misellä oli se että nämät lainarahat 
j ollakin tavalla piti tuleman köyhän 
irtonaisen väestön hyväksi ja hyö
dyksi päälleseisoivat kuitenkin jäy- 
hästi. Seurakuntalaiset että niin
muodoin kuin myöskin Talolliset 
olivat sangen köyhässä tilassa, nä
mät rahat piti korkoa ja takuuta 
vastaan jaettaman talollisille, jo
honka kunnallislautakunta näin 
yliäänettynä oli vaarittu suostu
maan ja päätettiin niinmuodoin 
Kunnankirjastossa talletettavan eri 
jakoluetteloin 940 markkaa jaetta
vaksi 94. Talokkaalle, eli 10 markka 
jokaiselle, ja jäi niinmuoroin 60 
markkaa muihin välttämättömiin 
tarpeisiin nautittaviksi.

§3-
Ehkä kunnankokouksessa tämän 

Toukokuun 11 p:nä &1 oli päätetty, 
että niinkuin suuren kuolevaisuu
den vuoksi uusi hautausmaa oli 
välttämättömästi tarpeellinen. Sen 
kaltainen piti valmistettaman en- 
nenmuinen Koleri hautausmaaksi 
katsotulle paikalle painuri Sevonin 
asumuksen vastapäätä, jota oli jo 
muutama päivä teeskennelty ja 
aitaus listeitä Marttisen Kappalai
sen puuställin maalta melkoinen 
määrä kaadettuja veistetty, niin tah
toivat ja pakottivat nyt seurakunta
laiset yksimielisesti tämän päätök
sen murtamista, syystä että mainittu 
maanpaikka, jonka sanoivat kivi- 
soraiseksi ja että vesi siinä pian 
ilmaantu oli tarkoitukseensa sopi

mat on j a oli kunnan lautakunta näin 
yliäännettynä vaarittu päättämään 
ja myöntymään reurakuntalaisten 
tuumaan, että Kirkon ympäristössä 
oleva vanha hautausmaa, piti tar
peen mukaan eteläänpäin Herman
ni Kankaanpään vainiolle, ensi syk
synä viljan korjattua isonnettaman 
ja siitä Kankaanpäälle maksetta- 
man 15 markkaa Kapanalalta, jo
hon suostui mainittu talollinen erit
täin valmistetulla Kauppakirjalla. 
Tällä välillä piti kuitenkin pohjois
puoli ja vielä nauttima toin maa 
hautausmaan aitauksessa toimi- 
tettaman nautittavaan tilaan ja tä
hän työhön yksi täysivoimainen 
työmies jokaisesta Kinkerikunnasta 
työhön tuleman, tästä käskettyjä ja 
kuulutuksena.

Wuosi ja päivä äsken mainittu:
Kunnanhallituksen puolesta 

Juha Sulkava 
Pöytäkirjan vakuudeksi 

M. E. Polviander. 
Ylösotettu kunnankokouksessa 

Kesäkuun 4 pnä 1868.
Todistavat
Salomoni Heikkilä, Juho Tuurala 

S T
Kaappo VVaskuu

G

Katovuodet koettelivat Virtain- 
kin pitäjää 1868 ankarasti, sillä li
säksi kerjäläisiä vaelteli pohjoisesta 
suunnasta aika runsaasti, joten 
nälkiintyneitä sortui myös Virtain- 
kin alueelle, lisäksi lapsikuolleisuus 
oli ravinnon niukkuuden vuoksi 
aika suurija varsinaiset kulkutaudit 
myös verottivat asukkaita.

Tulkoon tässä mainittua eräsjouk- 
kohautaus tapaus edellä mainittuna 
vuonna. Silloinen naapurin isäntä 
Gaapriel Ylä-Sulkava, joka oli 17 
vuotias oli tätä tilaisuutta myös seu
raamassa mainitsi, että silloisen seu
rakunnan pastori Törqvistillä oli 
suuri työ näitä silmätessä. Siinä sat
tui pieni kömmähdys, yksi jäi siu
naamatta. Tämän huomasi eräs 
mykkä mies, joka seurasi tätä siu
naamista hyvin tarkkaavaisesti, hän 
rohkaisi itsensä meni pastorin 
luokse änkyttämään ja viittoili, että 
yksi jäi vielä siunaamatta, tämän 
huomautuksen pastori hyväksyi ja
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siimasi unohtuneen. Tämä joukko- Vielä on muutamissa pohjanmaan
hautaus on epävirallisesti kaiketi pitäjissä muistettu nälkään kuol- 
ollut lähellä vapaussodan sankari- leita. Hautapaikan läheisyyteen on
hautaa. Todennäköisesti seurakun- pystytetty pieni kivilaatta. 
nan historiassa on tarkemmat tie
dot. n f7
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LEENA LUOMA

Puhuuko hilj aisuus
Mitä saada ilmaiseksi, tai ainakin 

halvalla, näin lama-aikana?
Kas, siinäpä kysymys!

Ennakkoluulottomalle ihmiselle 
minulla on yksi neuvo. Se liittyy 
paljolti sanaan hiljaisuus. Voisithan 
kerran kokeilla, jotain sellaista, mikä 
ei ole aikaisemmin tullut edes mie- 
leesikään. Tämä ei edes maksa mi
tään.

Nyt, lamasta huolimatta me eläm
me sellaista aikaa, että kaikkialla on 
melua, hälinää ja vilinää. Televisiot 
lykkäävät sitä monelta eri kana
valta, samoin radiot. On videoita, 
nauhureita ja levysoittimia. Postia 
tulee, lehtiä ja mainoksia, niin että 
luukut kolisevat. Autot ja muut

koneet pörisevät. Puhelimet ja ovi
kellot soivat. Lapset mekastavat ja 
joskus juopuneetkin. Ihmisillä on 
stressiä ja masennusta. Sydämet 
ovat rauhattomia ja kaikki näyttää 
epävarmalta. Ihmiset etsivät elä
määnsä sisältöä kaikenlaisesta me
nosta ja meiningistä. Eivät juuri
kaan uskalla olla hiljaa ja yksin. 
Mutta tämä kaikkihan on nykyai
kaa ja elintasoa, näinhän se tulee 
olla, sinä ajattelet. Eihän nyt enää 
eletä hevosajoneuvoaikaa. Eipä, ei, 
tekisi kyllä mieli sanoa, että valitet
tavasti. Nykyään on paljon sellaisia 
ihmisiä, jotka eivät uskalla olla hil
jaisuudessa edes viittä minuuttia. 
Kun he tulevat kotiinsa, ensimmäi
nen toimenpide kenkien riisumi

sen jälkeen on radion aukaisu. He 
pakenevat omaa ahdistuneisuut
taan meluun ja kaikenlaiseen tou
huiluun. He eivät tiedä, että juuri 
hiljaisuus voisi hoitaa heidän rikki 
raastettua, levotonta sisikuntaansa.

Sinä, joka olet väsynyt kaikkeen 
ja kaipaat lepoa ja rauhaa, mutta et 
ole sitä löytänyt, ole ennakkoluu
loton ja kokeile hiljaisuutta, täydel
listä hiljaisuutta. Onneksi meillä on 
vielä luontoa, rantoja ja metsiä.

Ota itsellesi aikaa ja mene sellai
seen paikkaan, jossa varmasti olet 
yksin. Istu kaikessa rauhassa katse
lemaan ja kuuntelemaan luontoa ja 
hiljaisuutta.
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Itsenäisyyden juhlavuoden 
tilaisuuksia Virroilla

Suomi 75 vuotta
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VIRTAIN KAUPUNKI

TOIVOTTAA ASUKKAILLEEN 
JA VIERAILLEEN 

RAUHALLISTA JOULUA 
SEKÄ

MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTAVUOTTA 1994

jfsa perinnettä 

^©Cer,nn"k™ä nykyaikaa

tJ-[yvää joutua ja 
onnetfista uutta vuotta 
toivottaa

VIRTAIN YRITYSPALVELU OY

/LEVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA VIRTOLAISILLE

sUMUTe
SUOMALAINEN MUSIIKKITEATTERI RY.

HERRANEN 34800 VIRRAT
PUH 56257 FAX 56206

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

Xi-ZVX

LrV r ilSII IM< I< IMIM<
I J. KORHONEN KY, puh. (934) 55 779 
| Virtaintie 34 - 34800 VIRRAT

YRITYSVIDEOT 
ESITTEET, RADIOMAINOKSET 

JA KAIKKI AV-PALVELUT

VIRTAIN PALA KY VIRTAIN TILITOIMISTO 
TAKSIAUTOILIJA MARKKU MURORINNE

VIRTAIN SEUDUN KAUPPAOPPILAITOS

AV-LINJA
Sipiläntie 1, 34800 VIRRAT 

(934) 55 571
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Sidontatyöt, hyvät kukat

Järven Kukka
Virrat , Rantatie 7
Puh. 55390 -5*<-

!'

"T P. N. JÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO

0m. Petteri Niemi 
34800 VIRRAT 

Puh. 553 31

'r

alfoista jouhimiedtä kaivitte. ! 
[ Uuden ajan ruokakauppa.

J Sinun eduksesi.

MARKET
PPURI

Avoinna ma—pe 9—20, la 8—16 VIRTAIN KESKUS 
p. 934-55145, 55147

VIRTOLAISILLE HYVÄÄ JOULUA 
JA

TURVALLISTA UUTTA VUOTTA

SAMPO
VIRTAIN KONTTORI

Kirstin Galleria
34800 VIRRAT 934 - 565 08 V.

4-V*'’ '• 1 \ f '

PITOPALVELUA
Perhejuhlat pienet tai suuret, meillä tai teillä 
Saunaillat, Peliharjoitukset, Helvetinkolun ret
ket, Firman ulkoilupäivät tai muut tilaisuudet.

Soittele Helenalle. Numero on 756 233

Lomakeskus
PUKKILA

ja siitä ei pidot parane

TOIVOTAMME 
HYVÄÄ JOULUA

VAATETUSLIIKE

Virtaintie 34, 34800 Virrat 
Puh. 934-55388

Ms&Mr

amminiemi
• •

HOTELLI Rauhallista Joulua 
Ja Onnellista 
Uutta Vuotta

TARJANNE
34800 VIRRAT/ PUHELIN 934-55454

Muista jouluna LAHJAKORTILLA
( Minulta löytyy myös tuoksuvia 

joululahjavihjeitä!)

Kosmetologinen hoitola

Silja Nurminen
Virtaintie 32 as 4 VIRRAT 

puh. (934) 540 05 auto 949 785 378
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‘Jlyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Virtain Lanka ja Kangas Ky 
Virtaintie 35, puh. 53 733

tHyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

SÄÄKSMÄKI OY
34710 VASKIVESI 
Ylötie 1,33470 YLÖJÄRVI

Puh. (934) 589 75 
(931)485 975

Joulua
Ja onnellisia uulla vuolla /

Niemen Puutarha
34950 OHTOLA puh. (934) 571 95

byoää joulua ja onraeLLista 
uutta vuotta !

PARTURI-KAMPAAMO 
KERTTU SIHVONEN
KILLINKOSKI puh. 500 56

Virtain Muovityö ky
ROLLPLAST OY

muotteja, muovituotteita, 
lasikuituputkia, EPS - pakkauksia 

SF 34740 KORO puh. (934) 598 69 
fax 598 08

Raiskinmäen puu Ky
Sahattua ja höylättyä puutavaraa 

SEINÄJÄRVI 
puh. 965-4715

yjaa joulua ja
uutta vuotta !

K - Lähikauppa E. Lehtovaara
34930 LIEDENPOHJA

puh. 934 - 581 15 myymauto 949 - 366 460

onnellista
PARTURI - KAMPAAMO 

EILA HÖMMÖ
KILLINKOSKI puh. 500 77

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VVIHURI OY
AARNIO

Toivotamme asiakkaillemme 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

KOTIOMPELIMO 
Riitta Salmenautio 

OSTO- ja MYYNTISHOP 
Seppo Salmenautio

HATA

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen 
Jouluterveisin

HATAN
PUUTARHAPALVELU

Kanava, puh.53063

VISUVESI

^Runon^atpä
“a- 934-765300

Virtain konditoria 
Visuveden myymälä

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta asiakkaillemme

HALPA-AITTA
Killinköski

Puh. 50132

METSÄKONEHUOLTO

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

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

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta !
SPORTIA-VIRRAT -

VAPAA-AJAN TUOTTEITA 
Abloy- ja autonavaimia 

PL 79 34801 VIRRAT ® 934-531 00
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA KAIKILLE I

AMötcest['a 
AMeUt

Virtain Hitsauspalvelu ky
Puutavarakuivaamot ja ovet

Kiertotie 14 Puh. (934) 55 488
34800 VIRRAT Autopuh. 949 632 668

Telefax +358(9)34 53 127

Rauhallista Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 
toivottaa

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

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

l/IRTHIH
ffUTOTHLO^
Kiertotie 8. 34800 Virrat, puh. (934) 55 944

Hyvää Joulua ici Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

GOLDWELLH
PARTURI-KAMPAAMO

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

eeljoo-tuljlja
om. Erja Koivula

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta VALMISTAMME KAIKKIA ALAN TUOTTEITA

PIZZA

TUIJA SALOMAA
VIRTAINTIE 36 
34800 VIRRAT
puh. (934) 54 020

<T)il enin JAipotno
Virrat, puh. 55 290, 55 530 

Myymälä
Kysy kauppiaaltasi tuotteitamme.

FOTO-RIITTA
Virtaintie 35 • Virrat • puh. 54249

Kiittäen kuluneesta vuodesta ja 
Hyvää Joulua toivottaen
VIRTAIN

Virtaintie 35, puh. 55171

Hyvää joutua f
PARTURI - KAMPAAMO 
HIUSTOIMI %WZ)7%g77g

puh. 559 75

AUTO-SÄHKÖKORJAAMO

R, KEMPPINEN
Pääskyntie 13 34800 VIRRAT • puh. 934-54403

• MAAKUNNAN PARHAITEN VARUSTETTU 
ERIKOISLIIKE

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

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO 
A. KAIPIO KY

Pirkantie 16 • 34800 Virrat e Puh. 934-55362

HUOLTO

V IRTAIN
AUTOKORJAAMO KY

Pirkantie 16, 34800 Virrat, puh. 934-54544
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Hyvää joulua 
ja onnea vuodelle 1994 !

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta
Parturi Terttu Rantanen

PUH. 54830

RAUHALLISTA JA HYVÄÄ JOULUA

Baari
TEUVON-TUPA

Liedenpohja, Puh. 58 130

Tsmi PIR TA
Killinkoski (934) 50066

K-KAUPPA NEUVOO JA PALVELEE

Rauhallista Joulua-
HINAUKSET • KOLARIKORJAUKSET • TUULILASIT

1 -1 (1- -- ----- ---------------- - -i— J-, — - n . ! 934 54898E& SAARIMÄEN ; 93450098
KOPIAAMO virrat!----- . 1 949 362298

SEKATAVARAKAUPPA

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 50013

Hyväji Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
i EDULLISET LAATUVARAOSAT —JJ—
VARAOSA KJ0

VIITAMÄKI & MURTOLAHTI XTPy
VIRRAT (934) 55 264, 54 777

Hyvää Joulua ja
Onridlista Uutta Vuotta!

Virtain Villa Ky
Puh. 55 164 - 54 164

Sairaalatie 4, 34800 VIRRAT

VALMET-HUOLTO
SYRJÄNEN

Kiertotie, 34800 VIRRAT

934-54 892, outo 949-422 29

PARTURI- Ulin
KAMPAAMO TIIL3IT
Hyvää Joulua ja Onnellisia Uutta Vuotta 

toivottaa asiakkailleen 
Aila Tasanen

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta

Puutteentie 17 
34800 VIRRAT

Puhelin
(934) 54 699

VIRTAIN LIIKENNEKOULU Oy

Hyoää joulua Hyvää Joulua Asiakkaillemme!
ja uutta vuotta särtolaisilU !

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

eminä
Lahjatavaraliike

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

HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi

Keskustie 6, 34800 Virrat, puh. 55 537
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Nuorisokeskus Marttisen 
Väki Toivottaa Kaikihe 
Asiakkailleen Hyvää Joutua 
Ja Rauhallista Uutta Vuotta

KESKELLÄ LOMASUOMEA
VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA

Mi£(WlL()

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

HYVÄÄ JOULUA
JA MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA I
LOMAKYLÄ SUVI - NUUTTILA
34800 VIRRAT puh. 586 34

SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄvirtain

eäg; valomainos ky
34800 VIRRAT 'S" 934-55699

IARRAKIRJAIMEI NEONHUOLIOA AStNNUKSIA SRIOJA
UUSILLE OSILLE 15 VUODEN TAKUU 

PERLISKORIATUILLE MAINOKSILLE 2 VUODEN TAKUU

EDULLISEST^^^HIRRESTÄ

1ALOT
PL 17, 34801 VIRRAT 

Puh. 934-58 200, fax 934-58 208
949 331 368

HYVÄÄ JOULUA
JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA ! 

HARJUN SEMENTTIVALIMO
34800 VIRRAT 
puh. (934) 558 19

Luotettavaa siivouspalvelua 
yrityksille ja yksityisille

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

y^-yvri-kamp4/1A/o

O® RIITTA jgg)

Schwarzkopf
34800 VIRRAT 934-53095

TAVARAN JA OSTAJAN KOHTAUSPAIKKA
VIRTAIN

TAVARAPÖRSSI
PIRKANTIE 20, p. (934) 551 55, 949 673 624,

949 635 788

Parturi Kampaamo
Kleopatra
Leena Rintamäki 

Palmroth Center puh. 55222

HYDRAULIIKAN JA KIINNITTÄMISEN
z (l 1

>—

VIRHYDRO OY
TERVASTIE 1 VIRRAT

(934) 1 
54111

)-------- ~vl
___ J N___J

TAMPEREEN
YLIOPISTON 

VIRTAIN 
KULTTUURINTUTKIMUSASEMA

Herranen, 34800 VIRRAT 
puh. 934-56 222, fax 934-56 206
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TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOELLA 

JA
RAKENTAVAA UUTTA VUOTTA

Rakennussuunnittelutoimisto
MÄKINEN

Virtain, Ähtärin, Alavuden, Töysän, Soinin 
ja Lehtimäen puolueeton paikallislehti.

34800 VIRRAT 
puh.543 44

Valoisaa
Lämmintä
Jonina

LINJA-AUTOLIIKENNE

YKSPETÄJÄ OY
VIRRAT PUH. 55 348 

55 448

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY 
RILLIN VOIMA OY

SUORITAMME TILAUSAJOA 
LINJA-AUTOLLA

VIRTAIN APTEEKKI
VIRRAT

puh. 55764, 55036

KILLINKOSKEN
SIVUAPTEEKKI

puh. 50035

Hyvää Joulua

■K market
Mdintaftori

34800 VIRRAT puh. (934) 53 253 
telefax (934)55 553

MONIPUOLISTA
RAKENNUSPALVELUA
Pientalorakentaminen, Viherrakentaminen, 

Vesistörakentaminen

Rauhaisaa Joulua 
HAKOLAN PUUTARHA

Liedenpohja 934-58 183

VIRTAIN 
KIINTEISTÖPALVELU KY

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

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

AVOINNA AAMUSTA ILTAAN
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Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille!

virtain
vesiLÄMP©

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

virtain kuntoutus
Virtain Keskus Virtaintie 36 Virrat, puh. 55875

Lääkintävoimistelijat Kuntohoitaja
LIISA VAALI KIRSI MÄENPÄÄ
TAINA NEVANPÄÄ

Rauhallista Joutua 
Ja Onnellista Uutta Vuotta !

SUUNNITTELUTALO 
S. ANTTILA OY

Hyvää Jouhia ja
menestystä vuodelle 1994 toivottaa

Virtain Luontaistuote
Virtaintie 17 PL 17 34800 VRRAT 

pdi. (934) 545 85
TULIKUKKA

Puh. (934) 53 610

SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄ

l/iztain_

l HUOLTOPALVELU KY
LEIVONTIE 1, PL 30. 34801 VIRRAT

R T V
RAOIOj.TV

yilif.l.VllHFf y L-«_. I IL. I, ri_ JU, J-1UU . vmnm
PUH. (934) 55829, TELEFAX (934) 55829

R.T.V KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTO

parturi kampaamo 
eija Salminen
mefjeritie 15 puh. 934-53420

Schvvarzkopf J
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta toivottaa
JUSSI PALANNE
HIERONTAPALVELU
Torisevantie 2 A 8, 34800 Virrat 
Ajanvaraus: 934-55093, 57254, 949-733 343

Hyvää Joulua asiakkaillemme 
toivottaa jouluasuinen

JB-ASUSTE
Virtaintie 43

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme Kuvauksellista Joulua

-VIRTAIN-

VALOKUVAUSLIIKE
VARPUSTIE 4, PUH. 934-55106

RAVINTOLA

art in karhu
Virrat Puhelin (934) 55 129

Hyvää joutua ja 
onnellista uutta vuotta !

f o

expert
EUROOPAN PARHAAT KAUPAT

JBHI
34800 VIRRAT 
Puh. 934-55466

ILOISTA JOULUA ASIAKKAILLEMME
ILO ON SOPIVAT KENGÄT

Virtaintie 42, Virrat p. 934-54678

Fysikaalinen
hoitolaitos

Virtaintie 43 
puh. 54994

KUNNONHOITO

fysioterapeutit: 
Hannu Rantanen 
Kaija Neste

Laskettelua jo 12 vuotta 
PUKKIVUOREN RINNE
AUKI: Ma-Pe 11-20

La - Su 11 - 20
Tapaninpäivästä uuteen vuoteen 
Hiihtolomaviikot 11-20

VIRRAT Puh 19341 M 374

lecjz//

Virtaintie 32 
34800 VIRRAT

Puh. 934-53 775 
Fax 934-53 310

KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co

MYÖS HTM- TILINTARKASTUKSET 
Myllytie 6 34800 VIRRAT puh. 934-55978
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Viima käy
lumi peittää aidat 
jälkiä ei näy.
Uusi päivä lumen sulattaa 
on kaikki jälleen parempaa 
se nuoret toimeen saa 
maa nousee roudastaan.

Kuvaja runo 
HEIKKI HEIKKILÄ
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Wllf7

INKA OY
LASSILA & TIKANOJA GROUP

34980 KILLINKOSKI

Tule jouluostoksille !

TEHTAANMYYMALA

MUUMI JA TINY TOON:
❖ olkaimia
❖ vöitä
❖ kudottuja etikettejä
❖ lettinauhoja
❖ lapasenpidikkeitä

Avoinna 
ti - pe 9-17 
la 9-14
ma suljettu
34980 KILLINKOSKI 
PUH. 934-50107

MUITA TUOTTEITA:
❖ edullisia olkaimia
❖ lankoja
❖ lahjapakkauksia 

ompelijoille
❖ lippunaruja
❖ kuormansidonta laitteita
❖ hinausköysiä
❖ kokoontaitettavia Trice-tuoleja
❖ ym.
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