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Lukijalle
Virtain Joulun 37. vuosikerta on nyt lehtenä edessäsi. Vielä olemme uskoneet 

vanhan konstin olevan paremman kuin pussillinen "korppuja". Olemmehan hui
maa vauhtia menossa kohti sitä aikaa, jolloin Virtain Joulukin on varmaan saa
tavana levykkeellä.

Me amatööritoimittajat olemme jälleen käyneet härkää sarvista ja luvanneet 
tehdä parhaamme.

Lukija kuitenkin viime kädessä arvioi, mitä lehdessä tänä armonvuonna olisi 
pitänyt olla. Aika on siitä soma, että se tijo taas uuden joulun ja uuden tuoreen 
lehden, johon jokainen voi tarjota aineistoa riittämiin.

Tänä vuonna Virtain kaupunki ja Virtain seurakunta ovat antaneet erityisen 
ison panoksen lehden teossa. Siitä suuret kiitokset ja samoin kaikille vireille 
virtalaisille, jotka ovat avustaneet jutuillaan ja kuvillaan toimitusta. Kauppaop
pilaitoksen opiskelijat ovat ilmoitushankinnassa tavoittaneet kaikki paikkakun
nan yrittäjät. He taas eivät ole halunneet pahoittaa tulevien yrittäjien mieltä ja 
ovat näin vauhdittaneet kotiseutulehden syntyä.

Toivokaamme, että tämä lehti on hyvänä käyntikorttina myös tulevana kar- 
hunvuonna, ja että se vie myönteistä kuvaa Virtain pitäjästä merienkin taakse.
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KARI AALTO
Virtain seurakunnan kirkkoherra

Valoa elämän merellä

"Elämä on meri, 
meri kauhistaa, 
kun se vaahtopäinä 
kiehuu raivoaa. 
Mistä turvan löytää 
mieli levoton?
Kuka auttaa voisi, 
yö kun synkkä on?

Siunaa elämääni, 
siunaa työtäni.
Auta, että tunnen 
läsnäolosi.
Anna lampun loistaa, 
mieli tyynnytä.
Isä öin ja päivin 
pidät kädestä."

virsi 482: 1, 4

Virolaisen Estonia-laivan uppoa
minen hyisellä Itämerellä on ollut 
koko kansakuntaamme mykistävä 
tapahtuma kuluneen syksyn aikana. 
Suuren menetyksen aiheuttama su
ru on ollut erittäin voimakas Viros
sa, Ruotsissa ja Suomessa. Miten 
näin suuri merionnettomuus saat
toi olla mahdollinen meidän aika
namme? Miksi näin piti käydä? Sitä 
me yhä uudestaan kyselemme. Mis
sä oli hyvä Jumala kun tämä ka
tastrofi sai tapahtua?

Mieliimme muistuvat yhä järkyt
tävät uutiskuvat myrskyiseltä me
reltä. Pelastuslautat ajelehtivat vel
lovalla merellä. Epätoivoiset ihmi
set takertuneena toisiinsa odottavat 
pelastajiaan. Urheat pelastajat hen
kensä kaupalla ja kestokykyjensä 
äärirajoilla yrittävät pelastaa mah
dollisimman monta veden varaan 
joutunutta. Useimmat kuitenkin oli
vat jo vaipuneet meren syvyyksiin 
inhimillisen avun ulottumattomiin.

Virsikirjamme ainut virolainen 
virsi "Elämä on meri" tulkitsee tuon 
kauhun yön tapahtumia hyvin 
kouriintuntuvalla tavalla. Tässä 
maailmassa on sellaisia voimia, joil
le ei ihminen mahda mitään. Meren 
voimaa ei ihminen vieläkään ole 
kyennyt taltuttamaan. Emme voi 
muuta kuin hiljentyä meren äärellä 
kunnioittaen muistelemaan heitä,

jotka meri on syvyyksiinsä kätke
nyt.

Nyt kun sytyttelemme joulun 
kynttilöitä, teemme sen Estonian 
uhreja ajatellen. Joulun kynttilöitä 
sytytellessämme ajattelemme myös 
niitä läheisiämme ja rakkaitamme, 
jotka ovatpurjehtineet aikansa täällä 
elämän merellä, sen myrskyissä ja 
tyvenessä ja jotka jo ovat päässeet < 
rauhan satamaan, pois tämän maail
man murheista ja taisteluista. Kirk
komaillamme syttyvät jälleen tu
hannet kynttilät tänäkin jouluna 
läheistemme ja rakkaittemme muis
toksi.

Kun katselee jouluista hautaus
maata kynttilöiden valossa, niin 
vanhan ja paljon elämää nähneen 
profeetta Jesajan sana alkaa elää 
voimakkaasti. "Kansa, joka pimey
dessä vaeltaa, näkee suuren valon. 
Niille, jotka asuvat kuoleman var
jon maassa, loistaa kirkkaus". Jou
lun evankeliumi tulee todeksi ja tuo 
lohdun murheellisille.

Joulun evankeliumissa on syvim- 
mältään kysymys juuri siitä, että 
elämän merellä, sen myrskyisässä 
pimeydessä, loistaa toivon valo. 
Kaiken hädän keskellä Jumala ei ole 
sittenkään hylännyt meitä eikä kään
tänyt meille selkäänsä. Hän antaa 
toivon säteen loistaa synkimpäänkin

pimeyteen. Jouluevankeliumin sana 
"teille on tänä päivänä syntynyt Va
pahtaja" koskettaa meitä jokaista 
hyvin syvältä. Meille on syntynyt 
Vapahtaja, joka vapauttaa meidät 
synnin, kuoleman ja sielunviholli
sen vallasta.

Vaikka elämän meri myrskyää 
ja raivoaa, niin meillä on hyvä tur
va Jumalan Sanan ihmeellisissä 
lupauksissa. Kerran meri väistyy 
myrskyineen ja kuoleman varjon 
laakso muuttuu kirkkauden maak
si. Jo täällä ajan vaivoissa me saam
me tehdä matkaamme Jumalan ar
mon varassa, hänen lupauksiinsa 
rohkeasti luottaen.

Joulun rauhaa elämän merellä 
kulkijoille toivotellen



LEENA LEPPÄNEN

Vanhan
joululaulun
tarina

Raumalaisen tullivirkailija Aaro 
Halmeen perheessä oli kuusi lahja- 
kastaja musikaalista lasta. Kauniisti 
laulava Aune-ty tär sai oman pianon 
kummisedältään 9-vuotiaana, ja sii
tä tuli hänelle elinikäinen ystävä.

Käytyään yhteiskoulun Aune Hal
me valmistui sairaanhoitajaksi vuon
na 1928. Työ toi hänet ylihoitajaksi Virtain sairaalaan ja 
aikaa myöten Sipilän talon emännäksi.

Anne Halme, myöh. Sipilä osastonhoitajana 
Iisalmen sairaalassa jouluna 1928.

Musiikki soi Aune ja Matti Sipilän kodissa työntäy
teisen elämän mausteena. Molemmat lauloivat kirkko
kuorossapa Aune Inkeri kuului myös Marttakuoroonja 
esiintyi solistina. Kotonakin helisi usein äidin laulu.

Lapsuuskodissaan Raumalla Aune lauloi sisarustensa 
kanssa Merikannon laulua Joulukuusi, joka julkaistiin 
v. 1910Joulupukki-lehdenlahjaliitteenä. 70-luvulla Au
ne Sipilä sai sisareltaan kopion laulun nuoteista, ja niin 
hän voi juhlistaa perheensä jouluja lapsuutensa jou
lulaululla. Tämän harvinaisen joululaulun sanoissa To
pelius puhuu kuusesta uhrautuvan rakkauden vertaus
kuvana.

Aune Inkeri Sipilä kuoli 87-vuotiaana joulun alla 
1992. Viime jouluna hänen tyttärensä antoi Joulukuusi- 
laulun Taina Antilan laulettavaksi Virtain kirkossa 
Kauneimmissa joululauluissa. Oheinen laulu on ikään
kuin viesti laulajalta, joka on päässyt viimeisen säkeistön 
lupaamaan "riemuun taivaiseen".

Joululaulujen aikaan.

Sipilän perhe v. 1966.
Kuvat omistaa Riitta Muuriaisniemi.JOULUKUUSI(Z.T.)

1. Tuo tumma vuorten valtija mun oli isänäni, 
ja kankaan kaunis kanerva armaana äitinäni.
Vaahtoisa virta veikkonen ja sisko taivaan tähtönen, 
puut metsän ystäväni.
Ja kainalossa korpimaan ma kasvoin korkeaksi, 
ja metsälampi laineissaan loi kuvan kauniimmaksi.
Mun tuikki tähti latvassain
ja kuuhut paistoi oksallain, 
kun lepäs tyynnä lahti.
Mä olin korven kaunistus ja uljuus metsämailla, 
ei haitannunna ahtaus, en ystäviä vailla: 
mun lauloi peippo latvassain, söi Oravainen oksallain, 
kun oli rauha mailla.

2. Niin talvipäivän puhteella sai poika juurelleni, 
hän iski minuun katseensa, löi kirveen kuoreheni.
Mä kaaduin nuoma mättäällen, mä kaaduin riemuks toisillen
siks kaaduin mielelläni.
Mä herrastaloon vietihin - se mulle outo retki.
Siell' käärittihin silkkihin, sain kultakukkasetkin.
Nyt olin metsän morsian,
sain kynttilöitä latvahan.
Nyt oli juhlahetki.
Ja jouluillan iloihin mä saatettihin sitten.
Oi kuinka siellä riemuittiin, soi sävel laulajitten!
Mä silloin muistin peippoain, ja korpimaista kotiain - 
oi luulen, että itkin.

3. Vain hetken kesti tepastus ja leikki juurellani, 
tuon lapsilauman riemastus vei huolen rinnastani.
Mä ulos sitten heitettiin, pois silkit, kukat karsittiin 
ja kullat oksiltani.
Pois, pois on kaikki ystävän, oi nyt on kaikki toisin.
Jos juureheni metsähän mä jälleen päästä voisin!
Mä kaaduin nuorna mättäällen,
mä kaaduin riemuks toisillen.
Ken kyynelhelmen soisi?
Ei, lapsikullat riemuitkaa: Sain teille hengen antaa.
En saanut suurta kunniaa, en valtikkata kantaa.
En saanut kasvaa pilvihin, vaan sainhan kaikki kuitenkin 
mä teille uhriks antaa.

4. Ei löydy riemun vertaa sen, 
mi mieleen heijastuupi, 
kun kaikki uhraa toisillen, 
vaan itse unhottuupi.
Tää riemu onkin taivainen, 
vaan lapset Luojan ylhäisen 
ne siihen valmistuupi.
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LEENA LEPPÄNEN

- kun aika näin vaihtuu ja muuttuu -

Maijalle
Asunmaan Maija 
mietti seurakuntatyötä 
kutsumuksensa myötä.
Niin ura aukes 
elämäntehtäväksi laukes.
Tutuksi koti, talo 
tuomisena sana jalo.

Elämä on kuin vierivä virta 
kangasta lyö elon kultainen pirta.
On ehditty jo muistelon aikaan 
että mitä olen saanut aikaan

Lämpimin mielin laulamme sulokielin 
Toivomme Sinulle Maija 
ehtoisan hyvää "ehtooiltaa" 
toivomuksella, ettet unohda meitä.

mietti koko Keiturinpuiston väki 

7.9.94

Lämmöllä kiittäen Anja Ylä-Soini

Virtain seurakunnassa on tapah
tumassa työntekijävaihdoksia. Seu- 
rakuntasisar Maija Asunmaa vietti 
elokuussa lähtöjuhlaa siirtyessään 
ansaituille eläkepäiville. Monien 
työvuosiensa aikana Maija on tullut 
tutuksi kaikille. Hänen ahkeran ja 
pyyteettömän työnsä jälki tuntuu

vielä kauan erikoisesti diakonia
työssä, apua tarvitsevan lähimmäi
sen auttamisessa.

Toinen pitkäaikainen Virtain seu
rakunnan työntekijä, kanttori Paavo 
Viitamäki, on siirtymässä eläkkeelle 
vuoden vaihteessa. Dir. cant. Viita- 
mäki, joka käyttää itsestään itses
tään usein lukkarin arvokasta nimi
tystä, on järjestänyt monet vieraili- 
joitten kirkkokonsertit. Loppiaiseksi 
on luvassa konsertti, jossa laulaa ja 
soittaa Paavon ystäviä ympäri Suo
mea. Seurakunnalla on edessä uu
den kanttorin valinta.

Monet muutkin muutokset kos
kettavat seurakuntaa. Syksyiset vaa-

Kuva: Virtain Valokuvausliike

lit tuovat kirkkovaltuustoon uusia 
kasvoja. Hallinnon uudistus etenee 
mm. siten, että pari vuotta toimineet 
eri työalojen johtokunnat lakkaute
taan ja kirkkoneuvosto perustaa ti
lalle työryhmiä tarpeen mukaan. 
Näin saadaan toiminta joustavam
maksi ja jaetaan vastuuta useam
malle.

Seurakunnankin taloudessa on 
edessä jatkuva säästölinja. Tässä ti
lanteessa työntekijöiltä vaaditaan 
entistä enemmänjaksamista ja osaa
mista. Heidän ohellaan vapaaehtoi
set seurakuntalaiset antavat eri työ
alojen toimintaan tärkeän panoksen, 
mm. pienryhmissä, raamattu-ja ru
kouspiireissä sekä musiikissa.

Suomen kirkossa on meneillään 
jumalanpalvelusuudistuksen ko
keilu. Virroillakin on alettu vähitel
len toteuttaa uudistettua jumalan
palvelusta, jolle Tuomasmessu onjo 
valmistanut tietä. Tavoitteena on, 
ettäjumalanpalvelus olisi todella Ju
malan kansan yhteinen juhla.

Seurakunta tarvitsee nyt myös Si
nua. Mikä olisi Sinun paikkasi sen 
toiminnassa?

Seurakunnan työntekijät vasemmalta: Hannu Haukkala, Raija Rantanen, Salme Laukko, Ritva Korpinen, Paavo Viitamäki, Pekka Keränen, 
Annikki Mönkäre, Tuulikki Liedenpohja, Ritva Tanhua, Teija Arjavalta, Antti Salin, Helmi Neppenström, Elna Perämäki, Eila Ojala, Aino 
Tomperi, Anna Lehtovaara, Meeri Hirviaho, Mirjami Koskela, Seija Laaksonen, Henrik Tuomi ja Antti Lehmus. Kuva: Foto-Riitta.
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PERTTI TAMMINEN

Ilmarisen haudan salaisuudet
Keski-Eurooppaan ulottuneen 

jääkauden sulamisvaiheen on las
kettu näillä seuduin päättyneen 
noin 9000 vuotta sitten. Sen kulu
essa maahamme syntyi useita ka
peita hiekka- ja soraharjuja. Van
han Ruoveden alueen harjut ovat 
pitkittäisharjuja, joiden pituus
suunta on suunnilleen jäätikön kul
kusuunnan mukainen. Huomatta
vin harjujono alkaa Ruoveden Sii- 
kakankaalta, josta se Kautun vuol
teessa katketen jatkuu Ruovedelle 
ja edelleen Virroille päättyen kes
kustan itäpuolitse Toisveden ete
läpäähän. Liedenpohjassa on vielä 
lyhyempi harjujakso ja sen reunalla 
laaja hieteikkoalue.

Tämän harjualueen huomattavin 
painautuma on ns. Ilmarisen hauta, 
jonka syntymästä on kansantari
noissa oma versionsa. Näissä ns. 
selitystarinoissa annetaan vastaus 
kysymykseen, miten syntyi jokin 
suuri kivi tai röykkiö, raunio, niemi, 
kukkula jne. Vastauksissa löytyy 
monenlaista tekijää: jättiläiset, hii
det, kalevanpojat ja jopa nunnat ja 
munkit. Muutamat tarinat kertovat, 
että kalevanpojat heittelivät toisi
aan kivillä ja niin syntyi röykkiö. 
Toisaalla taas jättiläiset alkoivat ra
kentaa siltaa, mutta jostain syystä 
suuttuivat ja heittivät kolme la
piollista soraa järveen ja näin syntyi 
kolme saarta.

Tälle tarinalle sukua on virto- 
lainen kertomus jättiläisestä, jonka 
nimi oli Ilma-Isto. Hän päätti kai
vaa kanavan Toisvedestä Kukko- 
lampeen, että Näsijärvi virtaisi - 
niinkuin jääkauden päättyessäkin- 
Lapuanjoen kautta Pohjanlahteen. 
Jättiläinen ryhtyi mittaamaan kan
gasta ja pisteli pieniä kuoppia maa
han. Astuttuaan Toisveden rannas
ta noin kilometrin verran hän nosti 
koko lapiollisen ja siihen syntyi 
Rasinneva. Kannaksen puolivälin 
paikkeilla pisti Ilma-Isto kaksi la
piollista, mutta hänen yrittäessään

kolmatta lapion varsi katkesi. Siitä 
jättiläinen suuttui ja lopetti kanavan 
kaivamisen siihen.

Arkistoihin kootuissa yli 20.000 
selitystarinassa V irroilla vaikuttanut 
jätti edustaa rakentavaa linjaa. Hän 
joka tapauksessa teki aloitteen ka
navan rakentamisesta, joka tosin sillä 
kertaa jäi kesken, mutta toteutui 
myöhemmin, kun kanava rakennet
tiin Toisveden eteläpäähän!

Tarinaan on liitetty myös Kaleva
lan sankari Seppo Ilmarinen. Hän 
oli suuri keksijä ja rakentaja, joka 
takoi hyvinvointia loihtivan Sam
mon ja hätätilassa kuunkin taivaalle. 
Sammon taontaan eivät miehet riit
täneet ahjoa lietsomaan, ja niin Il
marinen otti luonnonvoimat avuksi. 
Seppo Ilmarinen oli inhimillinen

Tien tasalta katsottuna näyttää Ilmarisen haudan vajoama salaperäiseltä.

sk?;** '

x X -

sankari, niin jumarhahmo kuin oli
kin. Psalttarin esipuheessa vuodelta 
1551 Mikael Agricola esittelee hänet 
pakanuuden ajalta nimenomaan 
hämäläisten jumalana, joka "rauhan 
ja ilman tei ja matkamiehet ed- 
hesvei."

Näin ollen tuntuu luontevalta aja
tella, että Ilmarinen olisi ollut ka
navahankkeen takana. Mutta mik
sei hän, tuo "takoja iänikuinen" sit
ten saattanut kanavaurakkaa lop
puun? Olisihan vesiväylä auttanut 
Kalevan miehiä matkalla pohjoi
seen. Toisaalta Pohjolan eli Pimento- 
lan väki, jonka kanssa Kalevan mie
het ajoittain olivat sotajalalla, olisi 
voinut käyttää kanavaa retkillään 
etelään.

- Mene ja tiedä.
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Suomenmaan hinta

Toinen salaisuus, joka liittyy Il
marisen hautaan, on huomattavasti 
myöhäisemmältä ajalta ja perus
tuu osin dokumentteihin. Helmi
kuussa 1808 aloitti Venäjän keisari 
Aleksanteri I sodan Ruotsia vastaan 
Ranskan keisarin Napoleonin kans
sa tekemänsä sopimuksen perus
teella. Nämä silloiset Euroopan val
tiaat olivat päättäneet nujertaa Ruot
sin kuninkaan Kustaa IV Adolfin, 
joka ei ollut liittynyt heidän liittoon
sa sodasssa Englantia vastaan.

Venäläisten hyökkäys Suomeen 
eteni sellaista vauhtia, että se muis
tutti enemmän miehitystä kuin 
taistelutoimintaa. Kuninkaan mie
lestä armeijaa piti säästää, ettei se 
joutuisi saarroksiin. Huhtikuuhun 
mennessä oli pääosa Suomen armei
jaa tungettu jo Pohjanmaalle Siika- 
joelle saakka, jossa se kuitenkin suo
malaisen kenraali Adlercreutzin joh
dolla löi venäläiset. Nyt osat vaih
tuivat ja eteneminen kohti etelää al
koi. Kesken menestyksellisen ope

raation tuli kuitenkin tyrmistyttävä 
tieto: Viapori, Suomenlinna oli an
tautunut toukokuun 5. päivänä.

Suomenlinna oli Pohjolan Gibral
tar, valloittamaton linnoitus Helsin
gin edustalla olevilla saarilla. Sillä 
oli riittävä varusväki, oma laivasto 
ja voimakas tykistö. Sen piti olla 
Suomen lukko ja juuri meneillään 
käytävässä sodassa vahva tukikohta 
vihollisen selustassa. Miksi siis sen 
komentaja, taitavana upseerina tun
nettu amiraali C. O. Cronstedt an
tautui?

Suomen sotaa runoissaan kuvan
nut J. L. Runeberg on pannut 
vänrikkinsä suuhun tuomion sanat:

Ei muita, yksin rikkojaa 
häpeä kohdatkoon. 
Maanpetturin' ei olla saa, 
ei juurt1, ei last', ei vanhempaa.

Kun mitään järkevää syytä antau
tumiseen ei ilmoitettu, päätyi kansa 
tarinoissaan yhteen ainoaan tulkin
taan: Viapori oli myyty viholliselle

ja sen luovutuksessa oli käytetty 
"kultaista ruutia".

Perinteen tutkija Väinö Tuomaala 
on kuullut useitakin tarinoita tästä 
"Suomenmaan hinnasta". Seuraavan 
tarinan on kertonut opettaja Voipa 
Sulkava, kotoisin Liedenpohjan ky
lästä:

- Ruotsalaiset sotapäälliköt myi
vät V iaporin linnan venäläisille suu
resta kultamäärästä. Näitä linnan 
lunnaita lähdettiin kuljettamaan 
hevospelillä maitse Pohjanmaan 
kautta Ruotsiin. Takaa-ajavat suo
malaiset alkoivat Virroilla saavut
taa "Suomen hinnan" kuljettajia, jol
loin nämä hätääntyivät j a hautasivat 
kulta-arkun Maanselän kannaksella 
Ilma-Iston kaivaman jättiläishaudan 
etelänpuoleiseen päähän.
Virtain puolella oli kulta-arkku ol
lut vielä nelipyöräisillä vankkureil- 
la, joita kuriirin piiskan vinkuessa 
ajaa ryöpytettiin eteenpäin niin lu
jaa kuin hevosista lähti! Kun nämä 
samat vankkurit jatkoivat mat-

Vanha sotatie, mutta 
myös rauhan tie paa
lutettiin 1750-luvulla 
ja luettiin Satakunnan 
suurten maanteitten 
joukkoon. Olisiko siinä 
nyt aineksia museo- 
tieksi?

8



kaansa Alavuden Sapsalammilla, ei 
arkkua enää ollut kuormassa. 
Silminnäkijänä Liedenpohjassa oli 
ollut Leanteri Talvitie, joka siihen 
aikaan oli ollut jo niin suuri poika, 
että hyvin muisti, kuinka "piiskat 
viuhuivat" vankkureitten jyristessä 
ohi. Vanhalta Leanterilta oli nuori 
Voipa aikoinaan tarinan kuullut.

Edelleen kerrotaan, että kulta- 
aarten kätkemistä Ilmarisen haudan 
maastoon on pidetty niin varmana, 
että Helsingin herratkin ovat sitä 
käyneet etsimässä. He eivät ole kui
tenkaan tunteneet oikeita sanoja, 
joilla arkku on kätketty, ja hautaan 
se heiltä jäi, niinkuin se on jäänyt 
muiltakin etsijöiltä. Liedenpohjan 
talojen asukkaat, jotka ovat eläneet 
lähinnä tätä suurta aarretta, ovat ai
koinaan nähneet aarrehaudan par
taalla syysöinä valkeita ja kuulleet 
lapsen itkua. Sitä ovat kuulleet myös 
lähiseudun tervanpolttajat.

Tuon sotavuoden 1808 tapahtu
mat koskettivat muutenkin virtolai- 
sia. Kun venäläiset lyötiin 14.7. 
Lapualla, lähetettiin 43-miehinen 
sissiosasto vääpeli Rothin johdolla 
häiritsemään venäläisten yhteyksiä. 
Tämä Ruoveden komppaniasta 
koottu osasto, johon virtolaisiakin 
kuului, sai parissa viikossa sekoi
tetuksi vihollisen Tampereen ja Vir
tain väliset huoltoyhteydet. Silloin 
venäläiset polttivat nykyisen Mart
tisen kurssikeskuksen tienoilla si
jainneen suuren varastonsa ja va
rusväki vetäytyi päävoimin Alavu
delle. Siellä 17.8. käydyssä taiste
lussa venäläiset - noin 2.000 miestä - 
asettuivat puolustukseen. Elokuun 
21. päivänä käytiin "Virtain kapei
kossa" taistelu, joka päättyi venä
läisten perääntymiseen Ruoveden 
suuntaan ja eversti Palmfeltin joh
tama vahvistettu prikaati - 3.512 
miestä ja 8 tykkiä - eteni Virtain 
kappelille. Se oli eteläisin paikka, 
mihin suomalaisten vastahyökkäys 
kesällä 1808 ulottui. Korhos-Heikin 
mukaan oli Asunmaan tienoilla 
karhujahdissa ollut Martti Kitunen 
liittynyt suomalaisjoukkoon ja am
muskellut karhupyssyllään venäläi
siä kosken yli. Sotatoimien aikana 
karkasi tai eksyi Virtain metsiin ve
näläisiä sotilaita, joista muuan koki 
kohtalonsa suomalaisten piilopir

tillä Paulakallioitten maastossa. Siel
lä on vieläkin pystyssä keloutunut 
mänty, ns. "Ryssän honka", jonka 
rungossa on kaiverrus 1808.

Näköalaviitta
1950-luvun loppupuoliskolla pys

tytettiin Ilmarisen haudan kohdalle 
virallisesti hyväksytty näköalaviitta, 
joka oli ensimmäisiä maassamme. 
Vuosikymmenien saatossa ovat vii
tan värit haalenneet ja kantatie 66:n 
oikaisun yhteydessä sen näkyvyys 
heikkeni huomattavasti. Uuden tien

pitkällä suoralla lisää ohiajava au
toilija kaasua ja "maastoutunut" viit
ta jää huomiotta. Viime kesänä - 
paikallisten asukkaiden aloitteesta 
- asiaa ryhdyttiin korjaamaan. Hau
tavajoaman pohjalle pystytettiin 
kookas selostetaulu karttoineen ja 
valokuvineen ja lähistöllä olevalle 
levähdyspaikalle pari opastetta. 
Virtain Seuran ja kaupungin yhteis
työllä voidaan jatkossakin asia hoi
taa: vanha viitta maalataan ja kan
tatielle pystytetään etumerkit il
moittamaan huomionarvoisesta 
nähtävyydestä.

9



SENJA PUUKKONIEMI

Lukemaan opettelua 75 vuotta sitten

Muutama kesä sitten tupaseeni 
pyörähti kyläilemään jo ikääntynyt 
nainen. Ensi töikseen kysäisi: -Vie
läkö talon isäntä elää? Kuultuaan 
vastaukseni, että isäntä oli jopa ta
vattavissa, hän juttusille päästyään 
kysäisikin: -Vieläkö muistat, kun 
opetin sinua lukemaan? -Varmasti 
muistat, kun tuossa takkakivellä is
tuimme ja kun lähdimme, kaa
duimme molemmat, koska olimme 
saaneet häkää selkämme takana 
hiipuvasta hiilloksesta. Hämmäs
tyksestä selvittyämme ja edelleen 
vieramme kertomaa kuunneltuam
me tuli meille tiedoksi, että hän oli 
aikoinaan palvellut mieheni kotita
lossa, ja kertoili nyt niiltä ajoilta 
muistojaan. Aikaa oli jo vierähtänyt 
paljonkin.

Tuskin näin valistuneessa yhteis
kunnassa lapsia tarvitsee opettaa 
lukemaan kotioloissa, kun päiväker
hot kokoavat lapset suojiinsa jo hy
vin pieninä, ja tekevät niin arvokas
ta työtä kotien hyväksi. Vanhem
mat ovat nykyään monin tavoin kii

/s w

Katja Tuhatta

reisiä ja työllistettyjä kodin ja am
matin vuoksi.

Muistelenpa vaan omaa luke
maan opettelemistani Se oli vaikeaa 
ja totista touhua. Äitini, vaikka oli 
hiljainen ja sulkeutunut, oli kuiten
kin ehdoton lukemaan opettamises
saan. Kun Aapiskukkoja "ällätikku" 
ilmestyivät äitini käteen, tiesin, että 
peli alkaa ja että nyt kirjaimia ope
tellaan tosissaan. Muistan hyvin, 
kun yritin pinnata ja keksiä syitä 
mitä vain ja siten siirtää aakkosten 
lukua tuonnemmaksi. Ei se usein
kaan auttanut, sillä aika oli varattu 
lukemiselle ja silloin toimittiin, 
koska olihan sentään päästy jo al
kuun. Niin vain kävi, että opin luke
maan.

En ollut kuin kuusivuotias, kun 
luin jo suoraan - kiitos äitini periksi
antamattomuuden ja aapiskukon, 
joka aina yön aikana muisti. Hauska 
houkutus, kun aamulla herättyä 
oli katsottava, olivatko aapiskirjan 
kannet koholla ja löytyisikö kan

sien välistä mitään. Löytyisikö siel
tä niknakki-karamelli vai sokeri
pala. Pienet löydöt kannustivat lu
kemaan opettelua ja antoivat hyvän 
mielen.

Näin jälkeenpäin muistellen oli 
varmaan sivustakin hauska kuun
nella tuota lukemaan opettelua: kir
jaimet oli lausuttava ääneen kuulu
vasti, samoin tavut, kun niitä alkoi 
kokoontua, äiti luki edellä ääneen, 
ja sitä oli toistettava ja samalla nuo
tilla. Kaikkien hauskuuksien ja han
kaluuksien jälkeen opin sentään lu
kemaan; mitä ihmeellisin maailma 
aukeni lukutaitoni kasvaessa ja 
lukuhaluni herätessä.

Tuohon aikaan ei kotiini tullut 
mitään lehtiä, eikä omasta takaa ol
lut kirjoja, joten lainasin naapureilta 
kaikkea mahdollista. Pahinta oli 
sota-aikana 17-18, kun ei saanut va
laistukseen tarvittavaa lamppuöl
jyä. Takkatuli pelasti tilanteen, sen 
loisteessa lukeminen kävi jotenkin, 
ja iltasella vanhempi väki kerkisi 
kuuntelemaan. Vanhempani kuun- 
telivat mielellään lukemistani, ja sil
loisen asuntomme seinän takana 
asui vanha pariskunta, joka iltasella 
oli kiinnostunut kuuntelija, koska 
vanhusten päivät olivat tapahtuma- 
köyhiä ja siksi pitkiä. Lukuseurat 
muodostuivat melkeinpä jokailtai
siksi yhdessäolotilaisuuksiksi, ja 
lukutaitoni kehittyi huomattavasti 
ja siten kouluun meno tuntui ker
rassaan houkuttelevalta. Kierto- 
koulu jo avarsi näköaloja: piirsim
me, lauloimme ja opimme uusialeik- 
kejä. Ennen kaikkea opimme lapsi
na yhdessä toimimaan ja ymmärtä
mään toisiamme.

Kansakoulu ja jatkokurssi, siihen
pä ne opinnot jäivätkin. Niin mie
luista kuin koulunkäynti olisikin 
ollut, ei jatkoon ollut mahdollisuuk
sia. Tosin ei kulkemallani saralla 
todistuksia ole kyseltyjä urakkakin 
on kohta suorittettuna.
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OSMO PAKKALA

Jouluaamu vuonna 1941
Jatkosodan alkaessa palvelin va

kinaisesti Helsingissä Pääesikunnan 
T aisteluvälineosastolla asetarkasta- 
jana. Joulun lähestyessä tuli vakava 
kysymys, mistä saataisiin ruoka-ai
neet joulupöytään. Omalla kohdal
lani asia selvisi yllättäen, kun tyt- 
töystäni ilmoitti saaneensa kotoaan 
muhkean siviilipaketin. Sen sisäl
löstä nautimme vielä vuoden vaih- 
tuessakin. Jouluaattoiltana päätim
me, että heräisimme aikaisin, jotta 
ehtisimme hyvissä ajoin joulukirk
koon.

Tultuamme mielestämme tar
peeksi aikaisin Töölön kirkon ovelle 
huomasimme, että toisetkin olivat 
ajatelleet aivan samoin. Kirkko oli 
täpötäynnä. Pääovelta alttarille joh
tava keskikäytävä oli täynnä seisovia 
ihmisiä - pääasiassa naisia. Sanoin
kin seuralaiselleni, että joutuisimme 
seisomaan ovensuussa koko ajan. 
Mutta kuinkas kävikään. Saarnas
tuolin lähettyville oli asettunut noin 
viisikymmentä virkapukuista lot
taa, ja heidän joukostaan nousi lotta, 
joka alkoi tunkeutua kohti ulko- 
ovea, jonka lähellä me taas sei
soimme. Saavuttuaan meidän luok
semme hän sanoi minulle: -Tuolla 
saarnastuolin lähellä on kaksi istu
mapaikkaa. Tulkaa, minä näytän. 
Tämän sanottuaan hän kääntyi ja 
alkoi taas tunkea itseään käytävällä 
seisovien ihmisten lomitse. Seura- 
simme tietenkin häntä tiiviissä tun
tumassa ja todella - saarnastuolin 
alla oli kaksi vapaata istuinpaikkaa. 
Otimme paikat vastaan kiittäen, ja 
odotellessamme jumalanpalveluk
sen alkua seuralaiseni ihmetteli, 
kuinka itimeessä saimme paikat. Kai 
siihen vaikutti sotilaspukuni ja se, 
että varmaan useakin noista lotista 
palveli Pääesikunnassa, ja siksi joku 
heistä ehkä tunsikin minut.

Jumalanpalveluksen alku oli eri
koinen. Se ei alkanutkaan virrellä 
vaan kuorolaululla. Töölön kirkko
kuoron johtajana oli siihen aikaan 
Taneli Kuusisto. Se miten hän silloin

laulatti "Hiljaa, hiljaa, Joulunkellot 
kajahtaa", sai oikeastaan minut kir
joittamaan tämän muisteluksen.

Urut alkoivat hiljaa hymistä alku
soittoa, ja sitten kuoro yhtyi siihen 
hiljaa ja hitaasti laulaen' 'Hiljaa''. Urut 
soittivat muutaman tahdin väli- 
soiton ja sitten taas kuoro "Hiljaa" - 
urkujen välisoitto, jonka jälkeen 
kuoro: "Joulunkellot kajahtaa". Tä
hän saakka laulettu toistettiin hil
jaa ja hitaasti. Sitten kuoro lauloi: 
"Kautta avaruuksien kaikuu laulu 
riemuinen". Tämän kuoro lauloi 
niin, että sen äänien voimakkuus 
koko ajan nousi, joten riemuinen- 
sana laulettiin jo melkoisella voi
malla. Urkujen välitahtien jälkeen 
kuoro lauloihiljaa: "Jeesus tullut on". 
Tämäkin osa laulusta toistettiin, ja 
silloin kuoro lauloi täysillä. Se lauloi 
sanat "Jeesus tullut on" ikään kuin 
vakuuttaen, että olkaa turvallisella 
mielellä.

Tämän laulun jälkeen oli kirkossa 
hiiskumaton hiljaisuus. Puolet lo

Kuva: Kirsti Perähuhta

tista kyynelehti estoitta, ja moni 
muukin kirkossaolija pyyhkeili sil
miään. Hiljaisuutta kesti noin mi
nuutin ajan, ja oli täysin aistittavis
sa missä läsnäolevien ajatukset oli
vat sen minuutin aikana. Alttarilla 
pappikin oli jo kääntynyt yleisöön 
päin, mutta varmasti hänkin ajatteli 
sen minuutin aikana kahta poi
kaansa, jotka olivat rintamalla. Ääni 
väristen pappi sitten sanoi: "Nous
kaamme kuulemaan evankeliumia, 
joka on kirjoitettu Luukkaan evan
keliumin toisen luvun ensimmäi
sestä jakeesta lukien."

Tästä kirkossakäynnistä on kulu
nut jo yli viisikymmentä vuotta, 
mutta aina joulun aikoihin olen 
muistanut jouluaamun vuonna -41 
Töölön kirkossa enkä ole sen jälkeen 
kuullut tässä kertomaani joulu
laulua esitettävän niin sydämeen- 
käyvästi kuin silloin.

Tänäkin jouluna - ahdistuksen, 
laman ja työttömyyden aikana mei
dän tulisi muistaa: Jeesus tullut on.
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JUHANI KINNUNEN

Virtain Sähköosuuskunta Kinnusen aikaan
Vuonna 1928 marraskuun loppu

puolella muutti Virroille isäni Gun
nar Kinnunen, sähkömonttööri, j oka 
oli oppinsa saanut Hämeen Sähkö 
Oy:ssäja Elisenvaaran Sähkö Oy:ssä. 
Hän oli saanut työpaikan Virtain 
Sähköosuuskunnan käytöstä vastaa
vana ammattimiehenä.

Kesästä asti oli sähkölinjojen pyl- 
västyksiäja muuntamorakennuksia 
tehty osuuskunnan omana työnä 
Maaseudun Sähköyhtymäin Liitosta 
saatuun asiantuntija-apuun turvau
tuen. Linjakatujen avaaminen aihe
utti kuitenkin maanomistajien ta
holta kiivastakin vastustusta ja siten 
työlle viivytystä.

Johtoverkkojen rakentajaksi ja 
sisäjohtourakoitsijaksi oli valittu 
Keskusosuusliike Hankkijan sähkö
osasto. Verkostourakan oli ollut 
määrä valmistua syyskuun 1. päi
vään mennessä.

Verkostourakan vastaanottotar
kastus pidettiin marraskuun 30. päi
vänä ja todennäköisesti jännite ensi 
kerran kytkettiin siihen mennessä 
liitetyille kuluttajille mainittuna päi
vänä tarkastuksen jälkeen. Sähkö 
ostettiin Ab J W Enqvist Oy :n Soinin- 
kosken voimalaitokselta. Tuon päi
vän jälkeen sähkönjakeluja verkos
ton sekä sisäjohtojen rakentaminen 
tapahtuivat osuuskunnan toimesta 
ja monttööri Kinnusen vastuulla 
hänen itsensä tekemänä tai valvon
nassaan.

Osuuskunta oli perustettu heinä
kuun 6. päivänä 1927 varsin moni
naisten vaiheiden jälkeen. Sähkölai
tostoiminnan aloittamista oli eri 
muodoissa "hierottu" ainakin vuo
desta 1919 lähtien, jolloin kunta osti 
Herraskosken vesiosuudet kunnal
lista sähkölaitoshanketta varten. Sa
moihin aikoihin lienee käynnisty
nyt Kituskosken valjastamishanke, 
joka ei myöskään toteutunut. Virtain 
Sähkö Oy perustettiin 2.2.1924. Se ei 
saanut kuntalaisten kannatusta ja 
jouduttiin lopettamaan.

Anna Kinnunen s. Eloranta, s. 24.4.1894 Turussa, k. 15.12.1985 Espoossa. 
Gunnar Kinnunen, s. 4.2.1896, k. 27.5.1945. Kuvattu noin vuonna 1943.

Osuuskunnan oli perustanut yk
sitoista virtolaista miestä, joila näh
tävästi oli yhteisenä ajatuksena ke
hityksen pyörän vauhdittaminen 
kunnassa. Heistä mainittakoon täs
sä vain nimismies A O Sario, joka 
oli osuuskunnan hallituksessa koko 
sen toiminnan ajan.

Kinnusen tultua Virroille hän aset
tui ensin asumaan Hilja Kivelän 
"ylöspitoon". Muu perhe oli Kausti
sella, missä äiti Anna Kinnunen oli 
kansakoulun opettajana vielä kevät
lukukauden 1929 loppuun asti. Sen 
päätyttyä koko perhe yhdistyi ja 
muutti vuokralle Yrjö Moision 
omakotitaloon Pihlajaveden maan
tien varressa. Ilmeisesti osuuskunta 
hankki sinne puhelimen (Virrat 84) 
välittömästi, mutta sähköä ei mont- 
töörin kotona ollut ennen kuin sa
man vuoden loppupuolella, kun 
verkosto sinne asti ylettyi.

Äiti jäi Virroille muuton jälkeen 
pääasiassa kotiäidiksi, kun lapsia 
oli jo kolme, ja minä synnyin neljän
neksi siellä "Yrjöntalossa". Se talo 
on jo purettu enkä siellä asumisesta 
muista mitään. Siskot ovat kerto
neet, että isä oli usein aitassa "moot
toria rempaamassa", hänellä kun oli

moottoripyörä Virroille tullessaan 
ja sen jälkeen vielä muutaman vuo
den. Olin vuoden ikäinen, kun muu
timme omaan kotiin kesällä 1933. Se 
oli rakennettu Urho Hietalalta oste
tulle tontille saman Pihlajaveden 
maantien varressa. Nykyinen osoite 
Kitusentie 18. Siihen taloon sitten 
keskittyi Virtain Sähköosuuskunnan 
käytännön toiminta aina sen lopet
tamiseen asti vuonna 1951.

Alkuvuosina osuuskunnan isän
nöitsijänä toimi kunnankirjuri Isak 
Teräksinen. Helmikuusta 1933 al
kaen isännöitsijän toimi siirtyi Gun
nar Kinnusen hoidettavaksi. Niinpä 
isää tapaamassa kävi runsaasti asi
akkaita, sähkön käyttäjiksi haluk
kaita tai muita. Myös hallituksen 
jäseniä kävi. Tietysti myös isän kans
sa sähköverkkoa rakentavat miehet 
poikkesivat meillä usein.

Joskus hallituksen kokoukset jär
jestettiin isän kammarissa. Silloin 
perheen naisväki hoiti aina kokoon- 
tuj ille kahvit tai korvikkeet. Kahvitus 
tapahtui Virtain Marttojen nimissä, 
äiti kun oli innolla mukana Martta
yhdistyksessä, muutamia vuosia 
puheenjohtajanakin.
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Meidän ulkorakennuksen yksi 
osa, aitta, oli käytännöllisesti kat
soen osuuskunnan varastona. Sieltä 
löytyi kaikenlaisia varaosia myös 
linjanrakennustyökaluja ja -tarvik
keita pienempään tarpeeseen. Var
sinainen varasto oli seurakuntata
lon makasiinissa.

Isännöitsijän toimen myötä isälle 
siirtyi myös kirjanpito ja laskenta
toimi. Käytännössä nämä työt teki 
pääasiassa äiti kauniilla käsialallaan. 
Tilintarkastaj at antoivat työstä ilmei
sesti joka kerta kiittävät lausunnot. 
Osuuskunta oli silloin ikään kuin 
Kinnusen perheyritys. Äiti tai joku 
lapsista vastaili päivisin puhelimeen 
ja kertoi osuuskuntaa koskevat ter
veiset isälle.

Toiminta oli myös tuloksellista. 
Siitä täytyy luonnollisesti antaa tun
nustus myös hallitukselle, joka teki 
viisaita päätöksiä. Perustamisvai
heessa otetut velat kuoletettiin noin 
kymmenessä vuodessa. Vuonna 
1938 maksettiin osuuspääomalle 
ensi kerran korkoa ja sen jälkeen 
lähes vuosittain. Erityisesti sotavuo
sina oli taloudellinen tulos hyvä. 
Jäseniä tuli runsaasti lisääjä kulutus 
kasvoi nopeasti kun muiden ener
gialähteiden saatavuus tyrehtyi. Pul
mana oli se, miten uusille jäsenille 
pystyttiin toimittamaan sähköä, sillä 
ankara tarvikepula oli niin verkosto- 
kuin sisäasennustenkin esteenä. 
Voitollisesta tuloksesta hallitus lah
joitti silloin huomattavia summia 
puolustusvoimille ja muihin yleis
hyödyllisiin tarkoituksiin.

Linjanrakennustyöt tehtiin silloin 
kaikki miestyövoimalla. Niinpä ne 
olikin keskitettävä sulan maan ai
koihin. Asennustyössä isällä oli 
apuna ainakin Toivo Mäntynen ja 
"voimatöissä" Manu Ahoniemi. 
Isommissa työkohteissa oli yleensä 
joku lähiseudun isäntä hevosineen 
vetämässä pylväät ja pylväskivet 
maastoon. Työmatkat isä teki aina 
polkupyörällä. Hänellä oli oikein 
osuuskunnan työsuhdepolkupyörä. 
Myös Ykspetäjän linja-au tolia isä- 
teki työmatkoja, mutta polkupyörä 
oli silti aina mukana. Jonakin sota- 
talvena hän teki mittarinlukukier- 
roksen syrjäkylillä ehkä Puukko

niemestä lainatulla hevosella ja 
reellä.

Kim olin vähän toisella kymme
nellä pääsin joskus apupojaksi sisä- 
johtotöihin tai kiinnostuneena seu
raamaan linjanrakennustöitä. Oli 
joskus oikein asiaakin kun äiti lä
hetti viemään korviketta ja evästä. 
Siinäpä kai mielessäni heräsi kiin
nostus sähkötöihin, vaikka isä yritti 
valistaa, että kiitollisempiakain töi
tä on olemassa.

Isän terveys alkoi heikentyä vuo
den 1945 alkupuolella, kun hänen 
monta vuotta sairastamansa keuh
kotuberkuloosi otti ylivallan. Hän 
kuoli sunnuntaiaamupäivällä 27.5. 
1945 kotona. Siihen päättyi Gunnar 
Kinnusen aika Virtain Sähköosuus- 
kunnassa. Isä oli kuolessaan vasta 
49-vuotias, joten hän olisi terveenä 
voinut palvella osuuskuntaa vielä 
monia vuosia. Näin jälkeenpäin aja
tellessa tuntuu oudolta, että hänen 
aikansa osuuskunnassa kesti vain 
noin 16,5 vuotta. Kuitenkin tuo aika 
oli hänen työelämänsä merkittävin 
ja menestyksekkäin. Uskon, ettähän 
ihmisenä oli pidetty niin naapurei
den kuin osuuskunnan asiakkaiden 
ja hallituksenkin taholla.

Kinnusen tontilla osuuskunnan 
toiminta kuitenkin jatkui. Äiti hoiti 
kirjanpitoa ainakin vielä vuonna 
1946. Me muutimme ullakolle ra
kennettuihin huoneisiin ja alakerta 
vuokrattiin osuuskunnan isännöit
sijän työsuhdeasunnoksi. Osuus
kunta kustansi rakentamisen, mikä 
puolestaan kuitattiin alakerran 
vuokralla. Asuntopula oli silloin Vir
roillakin ankara, mikä johti kysei
seen järjestelyyn. Myös aitta jäi 
osuuskunnan varastotilaksi.

Ensin tuli isännöitsijäksi Emil Leh
tola, joka hoiti tehtävää vain vajaan 
vuoden.

Hänen jälkeensä tuli Väinö Valto
nen, joka oli isännöitsijänä/toimi
tusjohtajana ainakin osuuskunnan 
sähkönjakelutoiminnan päättymi
seen asti 30.10.1951, jolloin osuus
kunnan verkosto liitettiin Koillis- 
Satakunnan Sähkö Oy :n verkostoon.

Omakohtaiset opiskeluni sähkö
miehen töihin alkoivat osuuskun
nan palveluksessa Valtosen aikana 
1.6.1950, jolloin tulin harjoittelijaksi 
eli apuasentajaksi.

Valtosen lisäksi oli työssä Jaakko 
Ilomäki, joka teki erityisesti sisä- 
johtoasennuksia. Hän suoritti myö
hemmin yliasentajan tutkinnon ja 
perusti oman asennusliikkeen. Lin- 
jatöitä opettelin erityisesti Heikki 
Torisevan ohjauksessa.

Verkostojen liittämistä seuraavana 
päivänä siirryimme yhtiön palkka
listoille "sotasaaliina". Sen jälkeen 
kohtalo kuljetti minut 9.4.1953 töi
hin Helsingin Kaupungin Sähkölai
tokselle, josta jäin varhaiseläkkeelle 
31.10.1989.

En tiedä, millä perusteella osuus
kunnan hallitus marraskuussa 1928 
valitsi Gunnar Kinnusen mont- 
töörikseen, mutta olen sitä mieltä, 
että valinta oli viisas. Myös siitä on 
mieleni hyvä, että tuon valinnan 
kautta syntymä- ja kotipaikakseni 
tuli Virrat.



JENNY KIVELÄ

Jatkosodan aselevosta 50 vuotta
Kuluneena kesänä on palautunut 

mieleen viidenkymmenen vuoden 
takainen lähihistoriamme monella 
tavalla. On muistettu Normandian 
maihinnousu, olihan sillä vaikutuk
sensa myös meidän sotaamme; suur- 
hyökkäyksen alkaminen Karjalan 
kannaksella 9.6.44, vetäytymisvaihe, 
perääntymisen pysähtyminen, ase
lepo 4..9.44, välirauhan solmiminen 
19.9.; Lapinsodan alkaminen. Myös 
pitkät sotavuodet ennen noita ta
pahtumia tulivat mieleen.

Eipä ihme, että sotaveteraanin, 
yhden jos toisenkin, mieleen tuli 
juhlia aselevon solmimisen 50-vuo- 
tismuistoa, kun päiväkin sattui sun
nuntaiksi. Pauli Syrjänen esitti juh
lan pitämistä. Veteraaniaasiain neu
vottelukunnan jäseniä, Pauli Perä- 
huhta reserviupseereista ja Antti 
Lehmus seurakunnan edustajana 
kokoontuivat kesäkuun lopun ilta
na miettimään, saataisiinko juhlat 
aikaan, vaikkapa pienemmätkin. 
Asia koettiin tärkeäksi: 50 vuotta 
sodasta, josta sittenkin selvisimme 
itsenäisenä kansakuntana.

Ensimmäisessä kokouksessa Ant
ti Lehmus toi esille mielikuvansa 
jonkinlaisesta pienestä kuvaelmas
ta, sodan tapahtumasta, sotaan liit
tyvästä. Sotaa oli käyty monta vuot
ta, joten varmaan jotain löytyisi esi
tettäväksi. Matti Maijalan hartioille 
jäi kuvaelman kirjoittaminen, ku
vaelman, josta sukeutui rapsodia 
sotaanlähdöstä 1941 aselepoon 1944 
- Ihmisiä sodassa. Matti otti tehtä
vän vastaan nurkumatta.

Toimikunnalla ei ollut rahaa pen
niäkään kustannuksiin, joita kui
tenkin tiedettiin tulevaksi. Seura
kunta tuli vastaan niin, että kirkko
herra lupasi, että juhlasunnuntain 
kolehti kannetaan sotaveteraaneille. 
Oltiin siinä toivossa, että kahvi- ym. 
kustannukset tulevat sillä katetuik
si. Ohjelman suoritukset ym. työt 
tehdään talkoilla.

Ja talkooväkeä löytyi kaikkeen. Oli 
hienoa huomata, miten auliisti pyyn
nöt esim. ohjelmansuorituksiin otet
tiin vastaan. Ja tasokkaita esiintyjiä 
löytyi. Ohjelman kokoamisessa oli 
luonnollisesti useammanlaisia nä

kemyksiä näkökulmasta riippuen, 
mutta kohtalaisen hyvin yhteiset 
linjat löytyivät. Lopulta runsauden 
pula oli ongelmana. Katsoja ei saisi 
pitkästyä, ja pitäisi pysyä realisti
sella pohjalla.

Pitkä asemasotavaihe, 2 vuotta 9 
kuukautta, loi rintamille omat ku
vionsa. Asemasotavaihetta kuulee 
joskus nimitettävän välirauhaksi, 
mitä se ei suinkaan ollut, vaikka 
suuri osa talvisodan siirtoväestä 
olikin palannut takaisin vallatuille 
alueille, kotiseuduilleen.

Neuvostoliitto oli keskittynyt 
enemmän Saksan kanssa sotimi
seen. Rintamalla oltiin, vartiovuorot 
ja lomat kiersivät omalla painollaan, 
talkoo- ja puhdetöitä tehtiin. Tässä 
pitkässä, ja varmaan myös monelle 
pitkästyttävässä sodan vaiheessa oli 
viihdytystoiminnalla suuri merki
tys mielialojen kohottajana ja yllä
pitäjänä. Lauluja, juttuja, tapahtu
mia olisi juhlan ohjelmaan riittänyt 
moninkertaisesti, tutuimpia vain 
otettiin, niitäkin lyhennellen.

Aselevon solmimisen 50-vuotisjuhlanjuhlatoimikunta: Vas. Antti Lehmus, Leena Leppänen, Viljo Hannuksela, Martti ALa-Sulkava, Jenny 
Kivelä puheenjohtaja, Pauli Tomunen, Matti Maijala, Pauli Perähuhta sihteeri. Kuva: Arja Horväth.
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Mitenkä sota-aikana pukeudut
tiin? Parhaasta päästä, varsinkin 
sodan loppuaikana, itse kukin lait
toi päälleen, mitä sattui vielä kome
roista löytämään tai onnistui kau
poista saamaan. Monen nuoren mie
hen siviilipuku, usein hänen ainoan
sa, päätyi naispuolisen sukulaisen 
kävelypuvuksi, nuori sotilas oli kas
vanut siitä ulos tai ei enää tarvinnut 
minkäänlaista pukua. Sotilasvaate- 
tuksen kohdalta keskustelun, pie
nen väittelynkin jälkeen päädyttiin 
ratkaisuun, jonka mukaan sota- 
miehellä ei ollut, ei ainakaan rinta
malla saapas- eli pussihousuja.

Vaskiveden Nuorisoseuran näyt
tämön puvustolla vaatettaisi kyllä 
"Viktorian Husaareista" "Putkinot
koon", ja asuja lainattiin auliisti. 
Veteraanien Perinnekylän museo 
antoi sekä tietoa että rekvisiittaa.

Aika kaiken kokoamiseen jäi ko
vin lyhyeksi, oli lomat, ja sitten al
koikin jo koulu. Opettajisto oli mo- 
nilukuisasti mukana talkoolaisina. 
Anne Ala-Nojonen saattoi rapso
dian näyttämökuntoon, ja Leena 
Leppänen ohjaili suvereenisti omia 
kuorojaan, samoin Martti Jytilä 
mieskuoroa. Yhteisharjoituksia oli 
vain kaksi. Ensimmäisellä harjoi
tuskerralla kävi kyllä mielessä aja
tus, tulikohan kakusta sittenkin 
haukattua liian iso pala. Toisella

"Oi kallis Suomenmaa". Kuva: Anneli Lehmus.

Paketti lähdössä rintamalle. Kuva: Anneli Lehmus.
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kerralla ei epäilyksiä enää ollut, niin 
pätevää suorittajakuntaa oli muka
na kautta linjan. Uskoakseni loppu
tulos oli tiivis kokonaisuus.

Sotaa kokemattomalle sukupol
velle, jota esiintyjäkunta luonnolli
sesti suurimmaksi osaksi oli, se oli 
historiaa hauskassa muodossa, so
dan eläneille toi ehkä mieleen hai
keitakin muistoja. Muistoja nuoruu
desta, jota elettiin sodan keskellä ja 
sodan varjossa, monta vuotta. Ihmi
sellä on onneksi kyky painaa ajalli
sesti kaukaiset ahdistavat asiat mie

lensä pohjalle, vaikka ne ovatkin 
siellä pysyvästi.

Aina kun tilaisuuksia järjestetään, 
on vastuussa olijoilla tietysti huoli 
siitä, tuleeko yleisöä.

Diakoniap iirin aina ahkerat lei
pojat leipoivat melkein neljäsataa 
pullaa, ajateltiin, että kylläpähänjos- 
sain muussa tilaisuudessa myöhem
min kauppansa tekevät. Eipä juuri 
liikaa ollut, sekin oli merkki siitä, 
että kutsu juhliin oli kuultu.

Varmaan yhtenä teki
jänä hyvään yleisöme
nestykseen oli puhujak
si saatu korkean tason 
sotilashenkilö, kenraali
majuri Jaakko Aatolai- 
nen, Hämeen sotilas
läänin komentaja.

Juhla kokonaisuudes
saan oli hyvä osoitus 
talkoohengestä, sillä on 
kautta aikojenpaljon ra
kennettu.
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Siekkisen koulu, nykyään Ilkka Sariolan ateljee. Kuva: Heikki Heikkilä.

ANNA-LIISA MÄKI

Ikkuna
Mökki kökötti tien vierellä kuin 

satukirjan lehdellä. Tieltä oli sinne 
vain muutama kymmenen metriä. 
Tien vierellä oli peruna-ja juurikas- 
maa. Mökin ikivanhat hirsiseinät 
olivat puolittain piilossa mahtavien 
humalasalkojen takana. Humaliston 
pitkät varret kiipesivät pärekaton 
ylitse roikkuen toiselta puolen alas. 
Loppukesästä käpyjen runsaus ih
metytti. Suurina ja raskaina rypä
leinä ne roikkuivat katon reunan 
ylitse. Pieni ruutuikkuna pilkisti 
humalasalkojen välistä. Ruudulliset 
ikkunaverhot, ahkeraliisa iloisin 
punaisin kukinnoin ja värinokko- 
nen monenkirjavassa loistossaan ik
kunalaudalla. Mökin päätypuolen 
seinustalla huojuivat pietaryrtti ja 
lipstikka. Siinä on rehevääni ja 
liipistykki, sanoi mökin mummo. 
Rehevääni on myrkyllinen mutta 
liipistykki kelpaa lihasopan maus
teeksi. Kuisti oli avonainen. Siinä oli 
lankkupermanto ja kattoa kannatti
vat kulmista jyhkeät hirret. Harmaa 
lankkuovi vei porstuan kautta tu
paan.

Pikkuisena tyttönä tämä mökki,

piha ja asukkaat tulivat minulle tu
tuiksi ja rakkaiksi. Omenapuut kuk
kivat huikaisevan valkoisina. Kai
vosta otettiin kirkasta vettä pesui- 
hin ja kannettiin savusaunalle, joka 
lämpeni aina lauantaisin. Usein 
kipitin tuon toista kilometrisen 
matkan tätini mökille. Äitini oli 
kuollut ja ehkä juuri siksi tuo tu
panen asukkaineen tuli niin tutuksi 
ja rakkaaksi.

Tuvan lattiaa peittivät kirkkaat 
riepumatot. Yhdellä seinällä sijaitsi 
takkauuni ja liesi. Talvella paloi tuli 
takassa koko päivän. Täti istui ja 
karstasi villaa tai kehräsi lankaa. 
Takkatuli loimotti seinille salaperäi
siä varjoja.

Pärekopassa olivat lepeet ja hah
tuvat kuin untuvaisia pilviröyk- 
kiöitä. Rukki surisi unettavasti kun 
istuin tilkkupeitteellä tädin harmaan 
kissan köllöttäessä vierelläni. Ei sii
nä paljon puhuttu, joskus sitten täti 
oikoi käsiään, korjasi harmaat hiuk
sensa huivin alle, tassutteli raita- 
mattojen päällä, lohkaisi joskus ison 
kimpaleen toppasokeria, toi sen kä

teeni, tai leikkasi siirappilimpusta 
viipaleen, voiteli voilla ja täytti mu
kit makealla jauhokaljalla. Niin me 
söimme hartaassa hiljaisuudessa. 
Pirtti oli aina puhdas ja kodikas. 
Kesällä otettiin maalta makea kaski- 
nauris tai porkkana.

Tädilläni oli tapana kävellessään- 
kin kutoa sukkaa. Usein hän tuli 
kotiini, lankakerä esiliinan taskussa 
ja sukkapuikot heiluivat koko ajan. 
Hän karstasi, kehräsi ja kutoi kylän 
ihmisille.

Talvella tupanen melkein peittyi 
lumen alle. Mutta ei edes syksyn pi
meys tai paukkuvat pakkaset peloit- 
taneet minua juostessani tädin mö
kille. Pimeällä loisti ulos takkatulen 
punertava hehku. Ikkunasta näkyi 
tädin harmaantunut kehruuksien 
yli kumartunut hahmo.

Aikaa on kulunut hyvin, hyvin 
paljon, mutta tuon ikkunan loiste on 
seurannut mukanani aina. Joskus se 
on jäänyt kiireisten virtojen alle, 
noustakseen taas esille yhtä lämpi
mänä. Ikkunan takana olijotainkor- 
vaamattoman arvokasta.
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ANNA-LIISA MÄKI ANJA YLÄ-SOINI

Elämän totuus Siihen aikaan kun

Kun etsit elämän totuutta
et voi kulkea suorinta tietä.
Sinun on mentävä tietä sieltä
missä se kulkee vuoren yli.
Ohi laakson ja kivisen mäen.
Ohi puron ja suon, metsän syliin.
Kun etsit elämän totuutta 
on sinun mentävä kiertotietä.
On löydettävä se johtotähti 
jonka tietäjä muinoin tielle jätti..
Kun kuljet näin sinä pimeässä seuranasi 
vain johtotähti
voit löytää elämän totuuden, ehkä.

Juttu kulkija 
tuli viimein julki. 
Päästään kotikirkkoon 
uutiset niin virkkoi.

Tunne mahtava ja aito 
30.8.-94 virkeinä kuin peipposet 
letka matkaan lähti
johon johdatti johtotähti.

Jo kaukaa ihailu oli suuri 
perinjuurin.

Kuin punainen mansikka 
kirkkomme tevehti meitä.

ANNA-LIISA MÄKI

Kotikirkkomme paikkaansa aateloi 
seurakuntaansa kutsuen kellot soi, 
nöyrästi alas painamaan pään 
yhtymään kiitossävelmään.

Lämmin tunnelma tuli jo vastaan 
kun kirkko tervehti lastaan. 
Ystävälliset auttajat oivat 
kernaasti apuaan antoivat. Kiitos! 
Sanat, sävelet kauniisti esille tuli 
mieli herkäksi suli.
Nöyrin mielin kaikesta kiitos 
elonkirjaamme kaunis liitos.
Sydän täynnä lämpöä 
makoisan kirkkokahvin myötä.

Unelma
Kuulen lintujenlaulun iloisen 
ja ulpukka kelluu veessä.
Kuulen kaislojen kuiskeen hiljaisen 
aamun autereessa.

Puut rannan veteen kuvastuu 
kuin vartiosotilaat uljaat.
Kivi kylmä käteni alla on 
graniittinen, luja.

Tuuli joskus huojuttaa
noita rannan sotilaita.
Ei kivelle koskaan se mitään saa 
ei sitä tuuli voita.

Jos perustan saisi kivisen 
tänne kylmälle maailmalle. 
Näkisi taivaan sinisen 
ei taipuisi myrskyn alle.

Kiitosmielin hyvää seurakuntatyötä 
jatkukoon onnen myötä.

Kukkolampi. Kuva: Heikki Heikkilä.
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MAARIT NIKMO

Herrasen koulu
Herrasen koulun rakentamisvai

heista v. 1928 on kulunut 66 vuotta. 
Tästä ajasta yli puolet on ollut 
"Mansistojen aikaa". Nuori opettaja
pariskunta Pirkko ja Paavo Mansis
ta saapui elokuussa 1955 Virtain 
Herrasen kylään, jossa he asuivat ja 
opettivat 31.12.1991 asti, yli 36 
vuotta.

Vuosi sitten Herrasen koulussa 
aloitettiin kauan kaivattu remontti. 
Tammi-helmikuussa 1993 remontti 
oli täydessä vauhdissa ja koulun 
väki siirtyi opiskelemaan Nuoriso
keskus Marttiseen. Koulun opetus
tilat ajanmukaistettiin, poistettiin 
turhia väliseiniä ja muutettiin opet
taja-asuntola teknisen käsityön ti
laksi. Kunnostus toteutettiin järke
västi: pienellä budjetilla saatiin pal
jon aikaan. Koulun opettajia käytet
tiin asian tuntija-apuna ja kaikissa 
ratkaisuissa pyrittiin toimivuuteen 
opetustyössä.

tunteminen ja sellaisen arvomaail
man muodostaminen, joka sopii tä
hän aikaan ja tulevaisuuteen. Py
rimme jakamaan vastuuta koulussa

tapahtuvasta työskentelystä oppi
laille, jotka toimivat sekä yksin että 
ryhmässä.

Keväällä oppilaiden vanhemmat 
raaputtivat rakennuksen ulkoseinät 
maalauskuntoon ja kesän 1993 ai
kana Herrasen koulu sai upean ul
koasun.

Tällä hetkellä Herrasen koulun 
opettajina Toimivat Timo Juvakka 
ja Maarit Nikmo. Keittäjä-siivooja
na on vuodesta 1973 toiminut Sirk
ka Virnes. Oppilaita on tänä vuon
na 26.

Kun koulu on saatu kuntoon ul
koapäin, on sisäisen uudistamisen 
vuoro. Tässä mielessä valtakunnal
linen opetussuunnitelmaprosessi 
sattui sopivaan aikaan. Jokaisen kou
lun tulee laatia oma opetussuunni
telma. Yhteistyö muiden koulujen 
kanssa on kuitenkin sallittua j a olem
mekin yhteistyössä Killinkosken 
koulun kanssa. Olemme lähteneet 
siitä, että kouluissamme opiskellaan 
elämisen taitoja. Tiedot ja taidot 
(oppisisällöt) ovat vain osa koko
naisuudesta. Tasavertaisia harjoitel
tavia asioita ovat työskentelytaidot, 
ryhmässä toimiminen, oman itsensä
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Oppilaana
Herrasen koulussa

Kerron nyt koulustani. Sen nimi 
on Herrasen ala-aste. Olen päättä
nyt kertoa hyvistä asioista, sillä ei
hän kukaan halua tietää huonoista 
puolista. Nyt kerron koulun ympä
ristöstä. Koulun edessä on alakenttä, 
jossa on maalit, sen takana on seka
metsä, jossa saa olla. Metsä on noin 
50 metriä. Koulun toisessa päädyssä 
on vanha maantie, joka johtaa kou
lun ohi. Koulun takana on yläkenttä, 
jonka takaraja on myös koulualueen 
raja. Yläkentän ja ulkorakennuksen 
välillä on harva lehtimetsä.

Kerron nyt kevät- ja joulujuhlista. 
Minusta niissä on hauskaa se, että 
kaikki saavat osallistua, ja sitten se, 
kun saa olla kavereiden kanssa. 
Meidän koulussa järjestetään myös 
yhteistunteja. Ne ovat tunteja, jol
loin kaikki koulun oppilaat ovat sa
massa luokassa ja 5-6-luokan oppi
laat ovat keksineet kilpailuja ja teh
täviä, kuten esim. Miss Herranen. 
Niissä kunkin kilpailun osanottajat 
ovat määrätyt, j onkun tehtävän suo
ritettuaan he saavat palkinnon, esim. 
karkin. Aina välillä 5-6-luokkalaiset 
järjestävät discoja, joihin osallistu
vat melkein kaikki. Minusta discot 
ovat hauskoja, niissä saa olla va
paasti tyyppien kanssa, eikä tarvitse 
miettiä mitä sanoa.

Välituntisin pojat pelaavat jalka
palloa, jääpalloa ja sählyä ilmojen 
mukaan. Tytöt keskustelevat, ovat 
majoilla ja leikkivät esim. hippaa.

Meidän koulussa ketään ei kiu
sata porukalla eikä säännöllisesti. 
Koulussamme on hyvä yhteistyö, 
siitähän kertoo jo se, ettei ketään 
kiusata porukalla. Mutta myös mo
net leikkivät ja pelaavat yhdessä ja 
kaikki saavat tulla mukaan. Rehelli
syys kuuluu myös koulumme hy
viin puoliin. Minun aikana keneltä
kään ei ole varastettu mitään, eikä 
kenenkään omaisuutta ole tärvelty!

Noin pari kertaa vuodessa me
nemme jonnekin aika kauas retkelle, 
sitten välillä käymme liikuntahal
lilla.

Toivotan kaikille riemukasta jou
lua!

Maarit Vuorinen 12 v.

JOULUAATTO

Joulunkellot soivat 
pukin porot toivat.
Tänä iltana lapset 
itsensä kylläisiksi syövät 
ja leikkiä lyövät.

Nyt muistamme Jeesuslasta, 
ja Jumalaa kaikkivaltiasta, 
joka maailmamme on luonut, 
ja onnen ihmisille suonut. 
Nyt hyvää joulua toivotan 
ja joulumieltä haluan.

Kati Tanhua 10 v.

JOULU

Talven tuiskut puhaltaa, 
joulunkellot kilahtaa. 
Luistimilla saan pitkät liuut, 
kohta kuulen onnen tiuut. 
Jouluruokaa syödään, 
ja pian leikkiä lyödään. 
Joulun taikaan astumme, 
sillä rauhaa toivotamme. 
Joulu ihanaa aikaa on, 
kun pukki lahjat tuonut on.

Saana Helin 10 v.
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Erilainen päivä Killinkosken

Olen kotitaloudessa. Siellä on 
hauskaa. Me ollaan tehty banaani- 
ja suklaamuffinsseja ja kiinankaali- 
salaattia ja mansikkarahkaa. Mutta 
uunin vahtiminen ei ole hauskaa.

Meidän koulussa otettiin tänä syk
synä opetukseen mukaan valinnais
aineet. Niitä on perjantaisin kahdel
la ensimmäisellä tunnilla. Saimme 
valita seitsemästä aineesta mielei- 
semme. Aineita olivat käsityöt, lii
kunta, musiikki, esittäminen, atk, 
puutyöt ja kotitalous. Kotitalous- 
ryhmä tekee aina jotakin hyvää ja 
niin paljon, että siitä riittää koko 
koululle!

Minä valitsin esittämisen, koska 
näytteleminen on mun mielestä tosi 
kivaa. Harjoittelemme ryhmässä 
joulunäytelmää. Välillä teemme 
pantomiimeja, sketsejä, varjokuva- 
esityksiä ja muita harjoituksia. Näy
telmässä olen kullankaivajatonttu. 
Mulla on vain yksi vuorosana, har
mi. Joskus meitä naurattaa harjoi
tuksissa niin, että esittämisestä ei 
tahdo tulla mitään! Minusta on kiva 
saada hiukan vaihtelua koulun
käyntiin.

Minä olen puutöillä. Tein siellä 
saunajakkaran Pekan kanssa. Me
nin puutyöhön oppimisen takia.

Valitsin puutyön, koska se on ki
vaa ja innostukseni lähti siitä, kun 
olin tutustumassa teknisiin töihin. 
Teen nyt lintulautaa.

Puutyö on kivaa. Teen siellä ka- 
lanmuotoista leikkuulautaa. Se on 
aika helppoa, mutta joskus vaikeaa. 
Teen kotonakin puutöitä.

Meidän koulun opettajat keksivät, 
että olisi kivaa, jos koululaiset saisi
vat muutamalla tunnilla tehdä mitä 
itse haluaisivat. Ei sentään lähteä 
kotiin pelaamaan nintendoa, vaan 
oppilaat voisivat vaikka näytellä, 
tehdä ruokaa tai vaikkapa laulaa.

Oppilaathan innostuivat ideasta 
todella ja kohta jo opettaja kyselikin 
mihin ryhmään kukin haluaisi. Mi
nä olen aina pitänyt näyttelemi
sestä, laulamisesta ja ruoan tekokin 
kiinnostaisi. Valinta olikin siksi vai
kea. Lopulta näytteleminen voitti. 
Siihen tuli myös hyvä kaverini Mer
vi. Näytelmän meille teki erään op
pilaan mummo ja nyt onkin kova 
harjoittelu vuorosanoissa. Mutta ki
vaa on ollut ja toivottavasti myös 
ensi vuonna on valinnaiset.

On hauskaa, että meillä on valin-
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koulussa
Minä otin valinnaisaineeksi lii

kunnan. Me jumppaamme aina en
sin. Sitten me pelataan sählyä tai 
jalkapalloa tai polttopalloa. Oli 
hauskaa, kun me tehtiin juoksurata.

Minä olin liikunnalla. Me olimme 
avaruusleikkiä. Me olimme poltto- 
palloo.

Minä halusin valinnaisaineeksi lii
kunnan. Minusta se on kivaa. Me 
potkitaan palloa ja pelataan sählyä 
ja käsipalloa.

Minä valitsin musiikin koska siinä ollaan 
ahkeria ja kaikki ovat kilttejä.

Perjantaisin koulussamme on kaksi ensim
mäistä tuntia valinnaisaineita. Minä olen mu
siikissa. Sitä pitää Kaarina Vähämaa. Meidän 
ryhmässä on Mervi, Satu, Irene, Heli, Elina, 
Kristiina, Marja-Leena, Joonas, Tapani, Kaisa 
ja minä. Me lauletaan joululauluja ja lasten
lauluja.

Musiikki on kivaa paitsi että ääni lähtee. 
Musiikissa pitää leikkiä ja laulaa ja soittaa. Sen 
takia valitsin musiikin.

Valitsin musiikin, koska pidän soittamisesta 
ja laulamisesta. Meidän luokkalaisia musii
kissa on Heidi, Mervi ja minä.

Tietokone tsippaa aina kun me 
pelataan. Viime kerralla se tsippasi 
Sakarin vuorolla, sitä edellisellä ker
ralla Terolla.

Tietotekniikka on kivaa ja jännää. 
Tänään me piirrettiin. Viime ker
ralla me opeteltiin kaikki napit ja 
miten tietokone pistetään paikoil
leen. Jos jää aikaa tunnista, me voi
daan vähän pelata.

Minä otin valinnaisaineeksi ATK:n. 
Siinä on se hyvä puoli, että saa tie- 
too.

Teksti ja taitto:
Killinkosken koulun oppilaat ja Ritva Ylä-Soini. 
Kuvat: Ritva Ylä-Soini
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Vuoden
Kotalan Pienviljelijäyhdistyksen perustamisesta tulil 5. maalis
kuuta 60 vuotta. Alkuaan yhdistys käynnistettiin edistämään 
neuvonnan kautta maaseudun elinoloja. Toiminta on ollut vi
reää. Vuosien mittaan on järjestetty erilaisia kilpailuja, tapahtu
mia ja kursseja. Nykyisiä säännöllisiä toimintamuotoja ovat 
mm. isänpäivälounas, tupaillat ja retket, esim. juhlavuoden 
kunniaksi järjestettiin teatteriretki Seinäjoelle. Uutuutena on 
aloitettu kulttuuritapahtumien järjestäminen. Kesällä oli kor
keatasoinen konsertti, jossa esiintyivät virtolaissukuiset huip
puluokan taiteilijat. Kuva: Virtain Valokuvausliike.

Huhtikuussa vietettiin Kisapirtillä Yrjön päivän iltamia, jossa 
kuultiin kaikenlaista musiikkia eri orkestereiden, kuorojen, ja 
solistien esittämänä. Tilaisuus oli samalla kansalaisopiston 
päätösjuhla. Idean takana oli monitoimimies ja musiikintaitaja 
dir. mus. Yrjö Raja, joka keväällä jäi eläkkeelle opettajan työs
tään. Iltamissa ansioitunutta päivänsankaria onnitteli puhein ja 
huomionosoituksin Vuokko Kivisaari Tampereen yliopistosta. 
Kuva: Jorma Luukko.

Huhtikuussa sai ensi-iltansa Tapani Uusiniityn kirjoittama 
näytelmä "Laulu tulipunaisista sukista”, joka voitti Virtain 
Teatteriyhdistyksen järjestämän näytelmäkirjoituskilpailun. 
Näytelmän ohjasi Margit Carpelan ja näytteli yksitoista inno
kasta virtolaista teatterinharrastajaa. Projekti toteutettiin Virtain 
Teatteriyhdistyksen ja kansalaisopiston yhteistyöllä.
Kuva: Tuomo Häkkinen.

Keväällä konsertoi Virtain Mieskuoro 45-vuotispäivänsä mer
keissä ja keräsi ala-asteen juhlasalin täyteen tyytyväisiä kuuli
joita. Kuoron johtajana toimii Martti Jytilä ja puheenjohtaja
na Jorma Luukko. Yksi perustajajäsenistä, Tauno Sarva, laulaa 
edelleen kuoron riveissä. Kuva: Pirkko Sihvonen.

Killinkosken koulu on herätellyt vanhoja perinteitä järjestämällä 
äitienpäiväjuhlan entisaikojen tapaan. Tänä vuonna päiväkoti ja 
koidu toimivat yhdessä. Päiväkodinjohtaja Jarkko Ruohola toi
votti juhlaväen tervetulleeksi, opettaja Antti Harjunmaa piti 
juhlapuheen, päiväkodin lapset ja koululaiset esittivät keväisiä 
ohjelmanumeroita. Kahvitarjoilu hoitui ahkerien emäntien Seija 
Iivosen ja Sirpa Viitasen sekä miesväen toimesta.
Kuva: Ritva Ylä-Soini.
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varrelta
Vaskiveden kotdulaiset rakensivat käsityötunneillaan opettaja 
Antti Leppäsen johdolla Vaskitorin kulmalle leikkimökin, joka 
päättäjäispäivänä luovutettiin virallisesti torikäyttöön. Työ- 
tarvikkeet mökkiin saatiin keräyksellä. Rakentaminen oli lasten 
mielestä erittäin hauskaa. - Oli kivaa, kun sai sahata ja naulata 
etkä ollut aina varottamassa, totesi eräskin tyttö isälleen.
Kuva: Mauno Poukka.

Koivurinteen päiväkotiin saatiin kesällä terhakka karitsa Kurjen- 
kylän Metsälästä päiväkotipässiksi. Päkä oli emonsa hylkäämä ja 
näin se sai lasten luota uuden kodin. Koko talon väki osallistui 
innolla Päkän hoitamiseen. Aluksi oli kiva syöttää Päkää 
tuttipullosta. Myöhemmin sille kerättiin tuoreita horsmia, 
lehtikerppuja ja muuta syötäväksi kelpaavaa. Päkä kannusti 
ottamaan selvää lampaiden hoidosta. Sepääsi mukaan lauluihin, 
leikkeihin ja oli piirrosten aiheena. Siitä tuli myös TV-esiintyjä, 
kun päiväkodissa kuvattiin Pikku-Kakkosta varten ohjelmaa. 
Jäähyväiset olivat hellät, kun Päkä syksyllä muutti takaisin 
laumaansa. Päiväkodissa odotetaan uutta kesää ja Päkää.
Kuva: Eija Viinikka.

Opettaja-taiteilija Kirsti Koro-Perähuhdan galleriassa oli heinä
kuussa taidekorttinäyttely. Kirstin taidekortti täytti tällöin 10 
vuotta. Juhlavuoden kunniaksi esillä olivat kaikki 32 taulusta 
painetut kortit sekä alkuperäistaulut yhtä poikkeusta lukuunot
tamatta. Korttien aiheina ovat luonto, kukat ja maisemat. Ku
vassa olevan Pähkinäasetelman alkuperäistaulu on Hollannissa. 
Elokuussa taidekorttinäyttely oli avoinna myös Järva-Jaanessa.

Kotalan Kylätoimikunta on useamman kerran ilahduttanut ylei- 
söään hauskoilla näytelmillä. Syyskuussa esitettiin Anna-Liisa 
Mäen kirjoittama ja ohjaama komedia Mennään Ameriikkaan 
Sulasolin Pirkanmaan piirin jäsenille Kisapirtillä. Kuvassa kauko
matkaajat Reijo Koskela, Aila Hallinen, Seija Iivonen, Raimo 
Mäki, Jouko Kytölä, Rauno Kallioinen ja Olli Lindstedt. Kuva: 
Heli Väisänen.

Virtain kaupunki palkitsi tänä vuonna nuorison kulttuurira
haston stipendillä Kurjenkylän kaksiriviset kiitoksena aktiivi
sesta työstä ja menestyksestä kansanmusiikin parissa. Tyttöjä 
ohjaa taidokkaasti Airi Hautamäki. Ryhmä on esiintynyt ahke
rasti kotipaikkakunnalla samoin Sata-Häme soi -tapahtumassa, 
Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla, Speleissä sekä Ruotsissa, 
Unkarissa ja Slovakiassa. Kuva: Foto-Riitta.
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HELLEVI SOPANEN 
Virtain kaupunginkamreeri

Arvot puntarissa

Ensimmäinen talvinen ilta vuon
na 1994. Lumi on maassa ja kynttilä 
sisällä valaisee turvallisella, lämpöi
sellä loistollaan niinkuin se on aina 
valaissut.

Kunnallishallinto niin Virroilla 
kuin muuallakin elää suurta muu
tosta. Se arvioi tehtäväänsä ja hakee 
mahdollisuuksiaan uudessa yhteis
kunnallisessa ja taloudellisessa ti
lanteessa.

Alkuaan, 1700-luvulla, kunnan 
vastuulla oli pääasiassa köyhäin
hoito. Maailmansotien jälkeisellä 
ajalla kunnallishallinto kehittyi hy
vinvointipalvelujen tuottajaksi. Pal
velutuotantoa ohjattiin valtion kes
kushallinnosta. Määräävänä arvona 
oli alueellinen tasa-arvo, jota toteu
tettiin valtion tiukassa ohjauksessa. 
Kuntien tehtäväkenttä laajeni, mut
ta kunnallisen itsehallinnon merki
tys väheni.

Vihdoin 1980-luvun lopulla käyn
nistettiin hankkeita, joiden tarkoi
tus oli palauttaa todellinen kunnal
linen itsehallinto. Korostettiin pai
kallista omaleimaisuutta. Vapaa
kuntakokeilussa, johon Virrat en
nakkoluulottomasti lähti mukaan, 
pyrittiin purkamaan valtion ohja
usta ja siirtämään päätösvaltaa näin 
takaisin kuntaan. Valtio ei vielä täl
löin tosipaikan tultua ollut valmis 
luovuttamaan valtaansa, ja kokei
lun tulokset jäivät etäälle tavoitteis
ta. Oli kuitenkin päästy hyvään al
kuun.

1990-luvulla avoin markkinata
lous siirtyi kunnallishallinnon muu
tosten konsultiksi. Valtion velkaan
tumisesta huolestuttiin, ja kokonai
suudessaan julkisia menoja alettiin 
pitää kansantalouden rasitteena. 
Myös Virroilla talouden realiteet

tien huomioon ottaminen nousi kes
keiseksi ohjeeksi. Tavoitteena oli 
toimintaa tehostamalla alentaa 
menoja ja näin säilyttää kuntalai
sille suunnatut palvelut lähes en
nallaan. Kyseenalaistettiin palve
lujen tuottamistapojen taloudelli
suus ja tehokkuus. Tilannetta läh
dettiin korjaamaan kehittämällä 
johtamista, siirryttiin tulos- ja ta
voitejohtamiseen. Tänä vuonna Vir
tain käyttömenot ovat alentuneet 
vuoden 1987 tasoon ja palvelutaso 
on silti säilynyt hyvänä.

Kuluneena vuonna valtio edel
leen vähensi maksuosuuttaan. Tä
män vuoksi myös Virroilla käyn
nistyi keskustelu siitä, onko meillä 
vieläkin mahdollisuus tuottaa 
kaikki ne palvelut, joihin olemme 
tottuneet. Käsiteltäviksi oli otettava 
aivan perusasioita: mihin 
kunnallishallinto pyrkii ja mihin se 
voi todella vaikuttaa.

Virtain kaupunki on toiminta- 
ajatuksessaan määritellyt tehtäväk
seen kuntalaisten peruspalvelujen 
ja elinkeinoelämän toimintaedelly
tysten turvaamisen sekä kestävän 
kehityksen periaatteen. Kunta
laisilta kysyttiin, mikä heidän nä
kemyksensä mukaan on olennaista. 
Tärkeimmiksi nousivat terveyskes
kuksen ja vanhustenhuollon pal
velut. Kunnan keskeisin tehtävä 
kuntalaisten näkemysten mukaan 
on edelleen taata kriisitilanteissa 
kuntalaiselle apu, tavallisuus. Heti 
seuraavina tärkeysjärj estyksessä 
olivat lasten ja nuorten koulutta
minen.

Uusi kunnallislaki, joka tulee voi
maan tämän hetken suunnitelmien 
mukaan vuoden 1995 alusta, vah
vistaa olennaisesti kunnanvaltuus

ton asemaa. Tulemme siirtymään 
takaisin merkittävän kunnallisen it
sehallinnon aikaan, joskin resurssit 
yhä niukkenevat. Tulevaisuuden 
kunnassa omat luottamushenkilöt 
tekevät arvovalintoja, ratkaisevat 
mitä palveluja todella tarvitaan. 
Kuka palvelut taottaa? Keitä varten 
ne tuotetaan? Mitkä palvelut ovat 
maksuttomia ja mistä peritään erik
seen maksu? Ratkaisut vaikuttavat 
olennaisesti kuntalaisten arkipäivän 
elämään. Tähän suuntaan olemme 
menossa.

Palvelutuotannon ohella kunta on 
samalla edistämässä alueen elinvoi
maisuuden säilyttämistä. Tämä teh
tävä korostuu yhdentyvässä Euroo
passa, mutta kokonaisuudessaan 
kunnan rooli tältä osin on parhaim
millaankin melko vähäinen. Ensisi
jaisesti aktiiviset asukkaat, yrittäjät, 
yhdistyksetjajärjestötovatluomassa 
elämisen tasoa tänne Virroille.

Olen varma, että virtolaiset löytä
vät alati muuttavassa maailmassa 
edelleenkin oman tiensä. Myös tule
vina jouluina täällä on turvallista 
elää, poltella kynttilää, muistella 
menneitä ja suunnitella tulevai
suutta.
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SEPPO JAUHIAINEN 
Ympäristösihteeri

Ympäristön suojelua Virroilla
Ympäristön suojelu on Virroilla 

koettu jo pidemmän aikaa erääksi 
paikkakunnan menestymisen edel
lytykseksi. Osoituksena tästä on 
mm. vuonna 1991 vietetty ympäris
tönsuojelun teemavuosi Ekomessui- 
neen, ympäristöaiheisine tupailtoi- 
neen jne. Myös kaupungin strategi
sissa tavoitteissa painotetaan vesis
töjen puhtautta ja mielikuvaa puh
taasta virtolaisesta luonnosta.

Kaikkein keskeisin ympäristö
kysymys Virroilla on vesistöjen puh
taus. Vesistöillä on Virroille ja vir- 
tolaisille korvaamaton merkitys. 
Käsitykseni mukaan kaupunkimme 
julkisuuskuva muodostuu hyvin 
suurelta osin vesistöjen kautta; Vir
rat tunnetaan järvistään ja virrois
taan. Lisäksi vesistöillä on merki
tystä asuin- ja lomanviettoympä- 
ristönä, kalastuspaikkana, kulku
reittinä jne.

Ainakin toistaiseksi olemme pys
tyneet säilyttämään vesistömme 
kohtuullisen hyvässä kunnossa. V ai- 
kutelma puhtaista vesistöistä on säi
lynyt yleisesti ihmisten mielissä.

Vesistöjen puhtaus ei kuitenkaan 
ole itsestäänselvyys. Taajamienjäte- 
vedenpuhdistus on verrattain hy
vin hoidettu tällä hetkellä. Pahiten 
kuormitusta aiheuttaa ns. haja
kuormitus. Hajakuormitus aiheut
taa koko ajan vesistöjen rehevöity
mistä. Pääasiallisesti kuormitus ai
heutuu maa- ja metsätalouden sekä 
haja-asutuksen seurauksena. Paikal
lisesti esiintyy vakaviakin ongel
mia, joten vesistöjen puhtauden 
eteen on tehtävä kaikki voitava. Täs
sä asiassa meidän jokaisen panos on 
ensiarvoisen tärkeä.

Mitä ilmeisimmin kukaan ei kuor
mita vesistöjä kiusallaan. Välinpitä
mättömyyttä on jonkin verran, mut
ta yleensä on hajakuormituksessa 
kysymyksessä tietämättömyys j a lä
hes yhtä usein ongelmaksi on muo
dostunut epävarmuus harjoitetun 
elinkeinon tulevaisuudesta.

Erityisesti maatalouden osalta 
viime ajat ovat olleet täynnä kysy
myksiä, joihin ei ole saatu vastauk
sia. Epävarmuuden tilassa ei ole ol
lut halua ja rohkeutta tehdä inves

tointipäätöksiä. Toivon, että epävar
muuden aika ohitetaan nyt mahdol
lisimman pian ja isännät ja emännät 
uskaltavat tehdä ratkaisunsa tuo
tannon jatkamisen tai lopettamisen 
suhteen. Edelleen uskon, että tuo
tantoaan jatkavat yksiköt tuntevat 
vastuunsa oman ympäristönsä suh
teen ja lantala- y.m. vesiensuojelu- 
järjestelyt saadaan kuntoon pikim
miten.

Jatkossa meidän tulee entistä 
enemmän pohtia virtolaisia vah
vuuksia kilpaillessamme alueelli
sesti muiden seutukuntien kanssa. 
Mitä ilmeisimmin jatkossakin puh
das luonto tulee olemaan kilpailu
valtti suhteessa muuhun maail
maan, Keski-Eurooppaan tai esim. 
pääkaupunkiseutuun nähden. Puh
taan luonnon avulla voimme mark
kinoida tuottamiamme tuotteita ja 
puhdas luonto on luontomatkailun 
perusedellytys. Puhdas luonto tar
vitaan joka tapauksessa ja loppu 
onkin meistä itsestämme kiinni.

Virtain ympäristölau takuu
ta pyrkii omalta osaltaan 
edistämään virtolaisen puh
taan luonnon ja puhtaiden 
vesistöjen suojelua.

Kuvassa ympäristölauta
kunta kokoontunut Ver- 
masjärven lintutornin opas- 
tuspisteen eteen: vas. Seppo 
Pirttiniemi, Seppo Jauhiai
nen, (ymp. siht.), Jouni Me- 
simäki (pj.), Mikko Niini- 
aho, Ari Laine, Tapio Rauta
lahti ja Kirsti Perähuhta. 
Jorma Sipponen puuttuu 
kuvasta.

Kuva: Jorma Eteläniemi.
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TARJA ILKKA 
Nuorisokuoron pj. Virtain Nuorisokuoro

vahvistuu vuosi vuodelta
Viime keväänä Virtain Nuoriso

kuoro juhli näyttävästi 15-vuotis- 
synttäreitään. Laulut j a laulaj at ovat 
vaihtuneet moneen kertaan, mutta 
siitäkin huolimatta kuoro on va
kiinnuttanut jalansijansa Virtain 
laulu- ja kulttuuriperinteessä.

Virtain Nuorisokuoron elinvoi
masta kertovat lukuisat esiintymi
set kotipaikkakunnallaja ulkomailla. 
Kirkkokansa on saanut kuulla nuor
ten laulua enemmänkin, sillä Virtain 
Nuorisokuoron voimakas tausta
yhteisö on Virtain seurakunta. Sään
nöllisten harjoitusten ja esiintymis
ten lisäksi kuorolla on ollut vuosit
tain pitempi matka ulkomaille. Mo
nelle nuorelle kuoromatka on ollut 
ainutlaatuinen mahdollisuus päästä 
reissaamaan kavereiden kanssa. 
Kun yksi toveripiiristä on lähtenyt 
mukaan, ovat toiset seuranneet hel
posti perässä. Näin kuoro on laajen
tunut kuin huomaamatta.

Ilosanoman levittämiseen ja hen
gellisten asioiden äärellä viivähtä- 
miseen tulee uusia näkökulmia, kun 
koko porukka joutuu kohtaamaan 
suuressa maailmassa tavallisuudes
ta poikkeavia ongelmia ja ristirii
toja. Kuoromatkat ovat kasvattaneet 
kuorolaisia yksilöinä; lisäksi mat
koilla on luotu kuoron lämmin ja

avoin ilmapiiri, joten uusien laula
jien mukaantuleminen on helppoa. 
Haasteellisen tavoitteen innoittama
na arkinen harjoittelu maistuu mie
lekkäältä, j a kun matka vihdoin koit
taa, jokainen tekee kaikkensa yhtei
sen matkan onnistumiseksi.

Viime keväänä kuoro vieraili 
Hampurissa ja ensi vuoden pääkoh
de on Belgia, Antwerpen. Kuoro- 
vuoden tärkeitä tapahtumia ovat 
matkan lisäksi konsertit omassa ko
tikaupungissa ja naapureissa, syk
syinen Marrasvalomessu ja tietysti 
pääsiäisen ja joulun ajat. Tänä vuon
na kuoro valmistaa jouluksi mu- 
siikkikuvaelman Valon lapsi.

Nuorten kuorojen ongelmana on 
yleisesti vilkas vaihtuvuus ja mies- 
kato, mutta Virtain Nuorisokuoro 
on tarpeen tullen joustanut niin, et
tä rivistöt ovat pysyneet ehjinä. In
nokkaat pojat takaavat harvinaisen 
nuorten sekakuoron olemassaolon 
täällä Virroilla. Viime vuosina kuoro 
on kokenut renessanssin uusien lau
lajien myötä; entistä nuoremmat 
voivat tulla mukaan.Tärkeitä taitoja elämään

Virtolaisille nuorille Virtain Nuo
risokuorossa laulaminen on moni

puolisesti kehittävä harrastus. Lau
lujen kautta moni pysähtyy mietti
mään Raamatun sanomaa uudelta 
kantilta, ovathan laulut pääosin hen
gellisiä. Uskon tunnustaminen ei 
aina ole kovin yksinkertainen juttu, 
mutta yhdessä kasvaminen ja lau
laen julistaminen kuorolaisille tär
keistä asioista antavat voimia.

Kuorolaulaminen on harrastus, 
joka vaatii harrastajaltaan vastuulli
suutta j a pitkäj ännitteisyy ttä. Oman 
äänensä ja laulamisensa lisäksi 
kuorolaisen on tarkkailtava myös 
koko kuoron yhteistä sointia. Osal
listuminen erilaisille äänenmuodos- 
tuskursseille ja muun muassa afrik
kalaisen musiikin kursseille kehit
tää taitoja ja uudistaa ilmettä.

Nykyisin tarpeellisia järjestötaitoja 
kuorolaiset oppivat harrastuksensa 
lomassa, sillä kuoro on rekisteröity
nyt yhdistys ja kuuluu Etelä-Poh
janmaan kirkkomusiikkiliittoon. 
Kuorolaiset itse toimivat yhdistyk
sensä toimielimissä. Nuorten innos
tavana ja kannustavana johtajana 
on toiminut Leena Leppänen miltei 
kuoron koko 15-vuoden historian 
ajan.

S^V/RTA

NUORISfr
VIRTAIN 

NUORISOKUORO

Virtain Nuorisokuoro syksyllä 1994. Kuva: Virtain Valokuvausliike.
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IRENE LAMPILA

Soininkylä, kotikylä
Kotikylällä on maaseutukunnassa 

tärkeä merkitys, josta meille tulee 
se tuttu ja turvallinen kotipaikka- 
tunne.

Kylän yhteiset hankkeet, tuntui- 
vatpa ne alussa vaikka kuinka mah
dottomilta, viedään innolla ja pal
jolla työllä läpi. Jokaisen kyläläisen 
apua ja osaamista tarvitaan, ja se 
otetaan ilolla vastaan.

Viime vuosien suurimmat projek
tit ovat olleet Sippolan Yhteistalon 
saneeraus ja vesiosuuskunnan pe
rustaminen, jolloin saimme kunnal
lisen veden.

Vuonna 1991 kevättalvella aloi
tettiin Sippolassa ensimmäinen si- 
säremontti,jotajatkettiinseuraavana 
vuonna. Vuoden 1993 talvella kylä
läiset lahjoittivat tukkeja, joista sa
hattiin lautatavaraa, jolla ison talon 
ulkovuoraus tehtiin.

Viime kesänä on suoritettu talon 
ulkomaalaus. Sippolan lämpimän 
punainen väri valkoisine ikkuna- ja 
nurkkalaudoituksineen on ilo sil
mälle. Talon kannattaa tulla kauem
paakin ihailemaan.

Kylän naisväki odottelemassa pitopäivällisvieraita. Kuva: Ritva Harjumäki.

Naiset käyvät kilvan kokeilemassa 
keitttiön vesikraanaa. Onko se ihan 
totta tuo kylmän ja lämpimän veden 
tulo, kun kymmeniä vuosia on vesi 
kannettu kylän taloista. Kelpaa nyt 
naisten järjestää pitopäivällisiä ja 
muita juhlia, sillä ainakin vesi riit
tää.

Talkoohenki ja yhdessä tekemi
sen nautinto ovat asioita, joita ei

juuri isoissa kaupungeissa tunneta. 
Täällä se on säilynyt ja toivottavas
ti pysyykin kylämme erityisomi
naisuutena.

Kaikkien soininkyläläisten puo
lesta toivotan rauhallista ja viihtyi
sää joulua jokaiselle lukijalle.

Tapio Viita, Yrjö Kujala ja Uolevi Versta taaplaavat lautoja puutalkoissa. Kuva Ritva Harjumäki.
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ANNE-HANNELE ALA-NOJONEN 
VNs:n puheenjohtaja

Vaskiveden Nuorisoseura - nuorten seura
Vaskiveden Nuorisoseuran 75. 

vuosi vaihtuu uudeksi vilkkaan toi
minnan merkeissä. Aiempia lihavia 
vuosia selvästi heikompi taloudel
linen tilanne hätkähdytti vaskive- 
tiset aktiiviseen toimintaan seuran 
hyväksi. Koko kyläkunta tuli toimi
maan kyläseuransa eteen.

Alle kouluikäisiä, Tiitiäisiä, on kir
joilla 19. Kerran viikossa Tiitsut ko
koontuvat musiikin, leikin, satu- 
jumpan ja askartelun merkeissä. 
Kalevan Nuoret, alle 16-vuotiaat, 
voivat seurassa harrastaa tanhuja, 
teatteria, monenlaista liikuntaa Nuo
ri Suomi -kerhojen puitteissa, lento
palloa. Nuoret toimivat itse ohjaa-

Vaskiveden Ns:n 75-vuotisiltamissa Tiitiäiset peikkoina. Vas. ohjaajat Terhi Hintala ja 
Anne Viita. Kuva: Marja Niemi-Sipilä.

Vaskiveden Ns:n 75-vuotisiltamissa 29.10.1994 nuorten esitys "Minun isänmaani". 
Kuva: Marja Niemi-Sipilä.

j ina pienempien kerhoissa j a harras
tavat sählyä, lentopalloa, teatteria, 
hoitelevat valoja juhlissa.

Teatteritoiminta kiinnostaa sekä 
lapsia että nuoria. Kesällä ala-aste- 
ikäiset kokeilivat nukketeatteria 
nuorten ohjaajiensa johdolla. Esiin
nyttiin sekä Perinnekylässä torstain 
lastentapahtumassa että Vaskive
den nuorten järjestämässä lasten- 
juhlassa Myllyniemessä. Nuorten 
ajatusten pohjalta seuran 75-vuotis- 
juhlaan koottu runoesitys "Minun 
isänmaani" esitetään myös Virtain 
kaupungin itsenäisyysjuhlassa. Ru
not on saatu teoksesta 'Heti tänään 
- 13-18 -vuotiaiden runoja". Esitys

päättyy Mikko Nisulan sävellyk
seen, jonka sanat ovat peräisin sa
man teoksen runosta:

Mutta kaikkia meitä kuitenkin 
sydän vaatii elämään, 
jokaista meistä sittenkin jokin 
voima ajaa etsimään...

Aikuiset harrastavat kansantans
seja ja muuta tanssimista kesälavan, 
Myllyniemenkin, puitteissa, musiik
kia, lentopalloa. Monenlaisissa jär
jestely-, ohjaus- ja hallintotehtävis
sä aikuiset ovat korvaamattomia. 
Kun keittiö saatiin kunnostettua, on 
ollut mielenkiintoista valmistaa en
simmäiset äitienpäivä- ja isänpäi- 
välounaat.

Vuoden uutuus on Vaskivesi-fil
min kuvaus. Talvikuvaukset odot- 
televat lunta, haastattelut on vielä 
pääsääntöisesti tekemättä. Nauhaa 
on kuvattu n. 8 tuntia. Filmin edi
tointiin on varattu aikaa v. 1995.

Yhä nuorempina myös nuoriso
seurassa on huolehdittava toimin
nan pyörimisestä. Lentopallotytöt ja 
-pojat ovat jo pitkään keränneet ra
haa tavoitteenaan Power cup ja Pori 
1995. Tulevalle vuodelle valittiin 
nuorista koottu nuorisotoimikunta, 
jotta nuorten omat ideat tulisivat 
varmasti kuulluiksi ja vastuuta 
opittaisiin yhä enemmän kanta
maan.

Vaskiveden Nuorisoseura pyrkii 
olemaan avoin seura. Viimeisten 
vuosien aikana on solmittu tiiviisti 
yhteyksiä ulkomaille, myös muita 
kuin oman kylän lapsia, nuoria ja 
aikuisia on tullut toimintaan mu
kaan.

Meidän aikuisten kannatta lapsis
ta ja nuorista oppia ainakin utelias, 
innostunut ja valoisa asenne tule
vaisuuteen. Astukaamme rohkeasti 
ulos todellisuuteen myös vuonna 
1995, oven takana meitä odottaa 
entistä haasteellisempi elämä.
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ERKKI JOKELA

Vaskitori
Elämme taloudellisten muutosten 

aikaa, johon liittyy myös kaupan 
myyntitapojen vaihtelevaisuus. 
Suuret marketit ja ostoskeskukset 
horjuttavat kyläkauppojen asemaa. 
Maaseudun ihminen kaipaa entisai
kojen yhteenkuuluvuutta. Ihmisten 
välinen vuorovaikutus oli luonnol
lista, mutkatonta ja aitoa.

On hauskaa näin asiakkaana ker
toa Vaskivedelle syntyneestä kesä- 
torista, kerran viikossa olleesta 
myyntitapahtumasta, jossa par
haimmillaan oli kerrallaan parikym- 
mentäkin myyntipöytää.

Kukkia ja mansikoita että... Vaskitorin tunnelmaa. Kuva: Hilkka Jokela.

Tapahtumaa edelsivät kyläläisten 
lukuisat talkootyötunnit. Toimintaa 
johti kylän puuhanainen Hilkka Jo
kela. Hän varmisti, että kaikki ta
pahtui oikeassa järjestyksessä. Näitä 
puuhahenkilöitä löytyi jatkossa 
muitakin, mikä on myönteisen mer
killepantavaa kun toiminnalle suun
nitellaan jatkoa.

Aluksi oli selvitettävä kysymys 
siitä, miten asiakkaita saadaan sivu- 
kylän torille. Tiedossa oli, että ky
lien asiakasmäärä tuplaantuu, kun 
kesämökkiläiset saapuvat, joten 
markkinoita ilmeisesti on.

V alta tietä kulkevilla on myös mah
dollisuus poiketa tien vieressä ole
valle torille, asian puuttuessa muu
toin vain juttusille, niin kuin kylä- 
perinteeseen on aiemmin kuulunut. 
Elävää musiikkia suunniteltiin to
rille viihdykkeeksipä sitä saataneen 
enemmänkin tulevina vuosina.

Maaseudulla on vanhojen materi
aalien ja käsitöiden valmistamisesta 
tullut monelle toimeentulolähde. 
Kotiseutuhengen siivittäminä teki
jät voivat esitellä niitä torilla. Maa
tilojen tuotteiden suoramyyntiinkin 
on torilla mahdollisuus. Kurun 
kuulusta kivestä valmistetut kellot, 
muut esineet ja korut ovat löytäneet 
torilta ostajia. Kaupustelijoita torilla 
on ollut Nokialta saakka. Kesä- 
asukkaista joku kertoi olleensa joka 
kerran paikalla torin aukioloaikana.

Eniten torielämästä ovat iloinneet 
lapset. Koululaiset rakensivat ton
tille leikkimökin jo varhain keväällä, 
ja ovat kesän mittaan todenneet sen 
tarpeellisuuden. Vanhempi väki saa 
oleskelupaikkoja jatkossa, sillä ton
tille mahtuu enemmänkin rakennel
mia. Levähdyspaikkaa tarvitaan, 
samoin suojaa ilmastollisia häiriöitä 
torjumaan. Harvoina kesinä saam
me nauttia niin kauniista ilmoista 
kuin kuluneena vuonna.
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TEKSTI JA KUVA: VINKU

KAUSTISELLAKIN VINKUI
Menneenä kesänä me, kansanmu
siikkiyhtye Vinku, olimme ensim
mäistä kertaa koko joukon voimin 
heinäkuun puolivälissä pidettävillä 
Kaustisten kansanmusiikkifestivaa- 
leilla. Jo tammikuussa olimme päät
täneet olla juhlilla kaikkina yhdek
sänä päivänä. Päätöksemme sai edel
leen vahvistusta toukokuussa voi
tettuamme kansanmusiikkiyhtyei
den Suomen mestaruuden. Voit
tomme ansiosta saimmekin Kausti
sella loistavia esiintymismahdolli- 
suuksia alkaen omasta konsertista. 
Tämän jutun myötä koetamme 
heijastella myös teille tuntemuk- 
siamme heinäkuisesta festivaali- 
matkastamme.

Lauantai 16.7.
Jo aamulla aloitimme matkamme 
kohti Kaustista kahden henkilöau
ton voimin. Alajärvet, Vetelit ja 
Evijärvet viilettivät kovalla vauh
dilla ohitsemme, sillä ainoa tärkeä 
asia mielessämme oli Kaustinen. 
Puolen päivän maissa kävimme pe
rillä läpi sisäänkirjoittautumissere- 
moniat: majoitusliput, pelimanni- 
kortit ja melkoinen kasa ruokalip- 
puja oli noudettava Festivaalitoi
mistosta. Sää ei ollut lupaava; ope
tusministeri Olli-Pekka Heinonen 
joutui pitämään avajaispuheensa 
megafoniin sähkökatkon vuoksi. 
Oma festivaaliviikkomme sai todel
lisen alkunsa illalla Pelimannitalos- 
sa pitämässämme konsertissa. Tu
kahduttavan kuumassa ihmisten 
täyttämässä Pelimannitalossa soi
timme 45 minuuttia vanhaa ja uutta 
Vinkua. Yöllä osa porukastamme 
kävi vielä tanssimassa Yökantrilla. 
JPP säesti tuota vanhaa suomalaista 
seuratanssia. Melkoinen määrä pö
lyä nousi festivaaliareenalta, kun 
monisatapäinen joukko pisti jalalla 
koreasti.

Sunnuntai 17.7.
Uudet mestaripelimannit nimettiin

klo 13. Samaisessa juhlassa esiintyi
vät myös suuret suosikkimme, vuo
den kansanmusiikkiyhtye Pinnin 
Pojat. Klo 18 kävimme soittamassa 
15 minuutin pätkän musiikkiamme 
Soittosalissa ja myöhemmin suun- 
tasimme kaikki vielä kulkumme 
Urheilutalolle kuuntelemaan tunne
tun esikuvamme JPP:n soitantoa.

Maanantai 18.7.
Iltapäivällä yhteiskonsertti Sävel- 
tinttien kanssa Suomen Kansansoi- 
tinmuseossa otsikolla "Viulismia". 
Lähes täydellisen keikan jälkeen 
kävimme vielä Urheilutalolla pe
rehtymässä Sibelius-Akatemian 
Kansanmusiikkiosaston toimintaan 
konsertissa Yhdestoista Hetki.

Tiistai 19.7.
Päivä kului kaivatun lepäilyn mer
keissä, sillä esiintymisiä ei ollut. Ai
kaa oli siis kuunnella muiden soit
toa. Illalla Pelimannitalossa konser
toi Kaustisen Troka. Upean konser
tin huumaavat soinnit kaikuivat 
päässä monta tuntia.

Keskiviikko 20.7.
Soitimme Soittosalissa 15 minuutin 
keikan ominta ohjelmistoamme ja 
illalla kuuntelimme Festivaaliaree- 
nalla kaikuja Karibialta Steel Band 
Lovers'ien Calypso-konsertissa, joka 
huipentui tynnyrinpohjilla soitet
tuun Finlandia-hymniin. Upea kon
sertti.

Torstai 21.7.
Tänäänkin saimme keskittyä harjoit
telun ohella muiden musisointiin, 
keikkoja ei ollut. Tallari esitti Soitto- 
salissa Konsta Jylhän musiikkia. 
Kansainvälisessä konsertissa olivat 
mukana Gabriel Yacoub, Frifot se
kä mustalaisorkesteri Taraf De 
Haidouks. Koko päivä ja samalla 
myös koko viikko sai huipennuk
sensa Folkkareiden keskiyön erikoi
sessa "Yöllä Areenalla". Folkmetal- 
lia, höystettynä tanssiryhmällä, jou

sitriolla ja erikoisilla solistivierailla, 
tarjoiltiin sen verran komeasti ja 
häjyysti, ettei kenkään jäänyt kyl
mäksi.

Perjantai 22.7.
Tätä päivää emme varmasti unohda. 
Kaustiselle saapui nimittäin nipul- 
linen Europoliitikkoja ja Helsingin 
herroja, tärkeimpinä EU-komission 
puheenjohtaja Jacques Delors japre- 
sidentti Mauno Koivisto puolisoi
neen. Joukossa oli myös Aho, Salo
lainen, Haavisto ja muita maamme 
johtavia vaikuttajia kuten Iloniemi, 
Sorsa sekä Suomen Akatemian pu
heenjohtaja Antti Tanskanen. Ulko
maisista vieraista vaikutusvaltai
simpia lienevät olleet Venäjän va
rapääministeri Aleksandr Shahin, 
USA:n varakauppaministeri Charles 
Meissner, OECD:n johtaja John 
Llewellyn ja ABB:n pääjohtaja Percy 
Bamevik. Ja tällaiselle joukolle me 
saimme suljetussa tilaisuudessa soit
taa sotiisit poikineen. Vähemmäs
täkin alkavat jalat tutista.

Lauantai 23.7.
Tämä päivä sujui "Viulujen var
ressa". Klo 15 kapusimme Suomen 
Kansansoitinmuseon lavalle soitta
maan puolen tunnin satsin pirkan
maalaista uusiofolkkia. Konsertti 
oli kohtalainen menestys, minkä 
vuoksi saatoimmekin tyytyväisin 
mielin astella Urheilutaloon kuun
telemaan Angelin Tyttöjä ja irlanti
laista Dervishiä.

Sunnuntai 24.7.
Festivaalien viimeisenä päivänä 
esiinnyimme ehkä koko viikon tär
keimmässä juhlassa. Puolelta päi
vin alkaneessa pääjuhlassa saimme 
soittaa Suomen mestareiden roolis
sa välittömästi pääministerin pu
heen jälkeen. Kappaleemme, pari 
polskaa ja katrilli, onnistuivat pari- 
tuhatpäisen yleisön edessä riittä
vällä kiitettävyydellä, jotta matka 
kotiin saattoi alkaa mukavissa mer-
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keissä. Pitkä kansanmusiikintäy- 
teinen viikko oli takanapäin, ikävä 
kyllä.

Mukavissa tunnelmissa haluamme 
kiittää kaikkia tukijoitamme kulu
neesta vuodesta ja toivottaa virta
laisille mitä Rauhallisinta Joulua ja 
Ratki Riemukkainta Uutta Vuotta! 
Ensi vuonna tapaamme jälleen kan
sanmusiikin merkeissä.

Vinkun kokoonpano noin 5 vuoden aikana: 
Tiina Harju, Liisa Palomäki, Heidi Sipilä, 
Kari Ketven ja Mikko Kuisma.

KATI RANTANEN

Paikka, johon luonnonharrasraj an 
kannattaisi tutustua

Tuskin kukaan käsittää, mitä luon
nonrauha oikeastaan merkitsee, en
nen kuin saa sen itse kokea. Todelli
sen luonnonrauhan voi j okainen ais
tia ja tuntea. Kulkiessaan Pallaksel- 
ta, läpi tunturien ja kerojen, aina 
Hettaan asti. Matkan aikana voi ko
kea elämyksiä, joista ei ole koskaan 
osannut edes unelmoida.

Pallas-Hetta -vaellusreitti kulkee 
Pallas-Ounastunturin kansallis
puistossa esitellen monipuolisesti 
sekä tunturien että metsien luontoa. 
Noustaessa ensimmäistä, vaativaa 
nousua Taivaskerolle näyttää siltä, 
että edessä olisi pelkkää kivistä ja 
kallioista tunturimaastoa. Totuus 
paljastuu kuitenkin heti huipulle 
päästyä. Ympärillä siintävät luonto- 
äidin vuosituhansien aikana ai
kaansaamat teokset, lukuisat kerot, 
järvet ja metsät. Parhaimmillaan 
reitti kiemurtelee jopa 800 metrin 
korkeudessa merenpinnastapa mai
semat ovat myös sen mukaiset. Hui
pulta näkee kirkkaana päivänä kilo
metrien ja taas kilometrien päähän

kaukaisuuteen. Näkymät ovat sa
noinkuvaamattoman kauniit ja sil- 
miähivelevät.

Erityisesti kesällä reitillä pääsee 
läheltä tutustumaan ainutlaatuiseen 
tunturikasvistoon ja -eläimistöön. 
Jäkälien lisäksi kallioilta ja kiviltä 
voi löytää esimerkiksi kurjenka- 
nervan tai riekonmarjan. Kaikille 
Lapissa käyneille tuttua vaivaispa- 
jua kasvaa vihreänä mattona pitkin 
polun reunaa.

Eläimistä melko varmoja tutta
vuuksia ovat porot ja useat linnut, 
aina kuukkelista riekkoon asti. 
Hyönteisistä kiinnostuneilla luon- 
nonharrastajilla tutkittavaa rittää 
pitkiksikin ajoiksi, sillä sääskiä, 
polttiaisia, ja muita ötököitä löytyy 
kaikkialta.

Matkan aikana on mahdollisuus 
kulkea myös tavallisessa kangas
metsässä, mikä voi kieltämättä tun
tua lattealta kerojen tarjoamien 
näköalojen jälkeen. Suoluontoon 
pääsee tutustumaan muutamilla

pitkospuilla varustetuilla osuuksil
la. Saattaapa tarkkakatseinen vael
taja löytää muutaman suomuurai
menkin suuhun pantavaksi. Myös 
useat tunturilammet ja -purot anta
vat oman panoksensa monipuoli
suudelle.

Historiasta kiinnostuneen luon
nonystävän kannatta piipahtaa van
hoilla poroerotusaidoilla, matkailu- 
majan raunioilla ja kuuluisalla Mon- 
tellin majalla, jotka kaikki sijaitsevat 
polun läheisyydessä.

Vaeltaminen tuntureilla auttaa 
unohtamaan arkiset huolet ja ren
toutumaan, siksi kannattaakin va
rata reissuun aikaa ainakin neljä 
vuorokautta, jotta ehtii rauhassa 
kulkea ja nauttia luonnosta ilman 
kiireitä.

Hettaan saavuttaessa takana on 
55 km vaellusta luonnon helmassa. 
Kotimatkalle voi lähteä iloisin mie
lin kymmeniä kokemuksia rik
kaampana.
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MATTI MAIJALA

Virtolaisten suuri yhteistyöhanke ensi kesänä:

KANSANOOPPERA KARHU
Saatan hyvin ku- 

\ vitella, mitä mo- 
t nenkin lukijan mie

lessä liikkuu, kun 
puhutaan ooppe
rasta. Niin monessa 
porukassa olen ai

heesta kuullut keskusteltavan ja to
dennut niissäkin yhteyksissä, miten 
monenlaisia kansalaisten mielty
mykset voivat olla.

Nyt on kuitenkin tulossa jotain ai
van erilaista. Varsinainen ooppera 
se ei ole, koska se ei ole "läpisävel- 
letty", kuten sanotaan. Mieluusti pi
täisin sitä laulunäytelmänä tai mu
sikaalina. Aineksia olisi kumpaan
kin. Asiantuntijain mielestä sekään 
ei ole oikein mahdollista. Viime ai
koina on kansallisten aiheiden poh
jalta tuotettuja oopperoita kusuttu 
"karvahattuoopperoiksi", mutta si
täkään nimitystä emme pidä hyvänä. 
Kansanoopperan nimitys miellyt
täisi. Sille olisi tässä tapauksessa 
hyvät perusteet, vaikka sellaisiakin 
on jo esitetty "läpisävellettyinä".

Vaskiveden Nojoskylässä synty
neeltä kirjailija Uolevi Nojoselta ti
lattiin käsikirjoitus eli libretto. Se 
valmistui viime vuoden lopulla. 
Kansanoopperan aineksia siinä on 
maallikon mielestä useita. Ooppe
raa sävyttää luontoteema; se sisältää 
lauluja luonnosta ja ihmisistä. Pel
kästään siitäkin syystä sen esittämi
nen ulkona olisi luontevaa. Teok
seen sisältyy myös hyvän ja pahan 
ainainen ristiriita. On lauluja us
kosta, taikauskosta ja noituudesta. 
Tekstillä on muutenkin vahva yh
teys kansanperinteeseen. Karhu oli 
Martti Kitusen aikoihin ihmisen 
elinkeinolle vakava uhkatekijä. 
Martti Kitusen sankaruus perustui 
karhujen aiheuttaman uhan torjun
taan. Tietysti esityksessä puhutaan 
rakkaudesta, jos kohta ihmisen raa
dollisuudestakin. Käsikirjoituksen 
tarinalla on selkeitä yhtymäkohtia 
sekä maan, paikkakunnan että hen
kilöhistoriaan. Näillä perusteilla oli

sin v almis nimittämään tämän teok
sen kansanoopperaksi.

Sävellystyön on tehnyt Kurun 
seurakunnan kanttori, director 
musices Pentti Tynkkynen. Hän on 
kokenut kuoronjohtaja ja säveltä
nyt tähän mennessä paljon hengel
lisiä lauluja sekä muun muassa 
kantaatteja. Tätä sävellystyötä hän 
pitää tähänastisista tehtävistään 
haasteellisimpana. Hän on käyttä
nyt teemoinaan myös muutaman 
virtolaisen kansansävelen melo
diaa.

Ooppera aiotaan toteuttaa suurel
ta osalta harrastelijavoimin. Kuoro- 
osuuksista vastaavat paikalliset 
nais- ja mieskuorot mahdollisine 
apuvoimineen. Kuoroja valmenta
vat niiden vakituiset johtajat Kaa
rina Savela ja Martti Jytilä. Harjoit
teluun sitoutuminen tulee vaati
maan kaikilta tiivistä työtä ensi hei
näkuuhun asti. Orkesterina toimii 
Pohjois-Pirkanmaan Musiikkiopis
ton oppilaista koottu ja rehtori Jarmo 
Anttilan valmentama sekä johtama 
orkesteri. Ooppera on nuorille soit
tajille erinomainen koulutustilanne.

Hiljattain valittiin oopperan oh
jaajaksi virtolaissyntyinen ja maas
samme hyvin tunnettu ohjaaja Ilkka 
Bäckman. Hän on ohjannut yli kol
mekymmentä teosta, jotka käsittä
vät sekä klassisia oopperoita että 
nykymusiikkituotantoa. Mm. Sa
vonlinnan oopperajuhlilla on lähes 
vuosittain esitetty jokin Bäckmanin 
ohjaama ooppera Hänen kanssaan 
yhteistyössä toimivat lavastaja ja 
koreografi valitaan myöhemmin.

Oopperassa on 21 yksittäistä roo
lia, joista 5-6 miehitetään ulkopuo- 
lisisilla solisteilla. Loput miehite
tään paikkakunnan voimin. Tämä
kin seikka tulee ilmeisesti herättä
mään paljon kiinnostusta juuri 
Virroilla tätä oopperaa kohtaan. 
Sopivaa oopperan esittämispaikkaa 
etsitään vielä liikuntahallin ohessa 
myös Virtain maisemista. Ooppe
ran esittämisajankohta olisi tavan

omainen Virtain päivän viikon
vaihde eli 29.6. - 2.7. Toivotaan, että 
kaikki, myös muualla asuvat ja 
kesävirtolaiset merkitsevät muistiin 
tämän tapahtuman.

Tämän vaativan yhteistyöhank
keen takana on vahva joukko vir- 
tolaisia j ärj estäj iä. E dellämainittuj en 
kuorojen ja musiikkiopiston lisäksi 
puuhassa ovat tähän asti olleet mu
kana Virtain Teatteriyhdistys, Vir
tain Seura, Virtain Urheilijat, Virtain 
kaupungin kulttuuri- ja matkailu
toimi sekä Virtain Opisto. Yhteis
työhön kutsutaan lisää halukkaita 
järjestöjä, sillä toteuttaminen vaatii 
runsaasti talkootyötä.

Kun on kysytty, mikä on tällaisen 
yhteistyöhankkeen merkitys paikka
kunnalle, niin olen vastannut näin:
- On kysymyksessä laajoja harras
tajapiirejä yhdistävä haaste
- Virrat tarvitsee juuri nyt yhteistyö- 
henkeä ja uskoa tulevaisuuteen
- Kansanooppera Karhu on aiheel
taan ja sisällöltään vankasti perin
teeseen nojaava, suorastaan koti- 
seututeos
- Se on meille oivallinen näytön 
paikka: me pystymme siihen
- Sitä voi kutsua vuosikymmenen 
kulttuuriteoksi
- Onnistuessaan tämä yritys tukee ja 
vahvistaa Virtain julkisuuskuvaa
- Kun ooppera kerrotulla tavalla tu
lee tänne meidän keskellemme, niin 
siten voidaan osoittaa, että ooppe
ran kynnys ei ole niin korkea kuin 
usein kuvitellaan
- Kaikille mukanaolijoille se on mer
kittävä koulutus- ja esiintymistilai
suus
- Se on matkailutapahtuma, jollaisia 
Virtain kesään sopii
- Voi olla liian varhaista ennustaa, 
mutta tästä voi tulla yksi alkusysäys 
kesätapahtumille, joita yhdistää 
musiikkiteatteriajatus.
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LIISA SAIKKONEN

Virtain Seura kansallisen 
kulttuurin juhlavuotena

••••

•••

•••

Kotiseutuliike 100 vuotta ja kan
sallisen kulttuurin juhlavuosi ovat 
saaneet Suomen juhlimaan näyttä
västi, ja omaleimainen paikallis
kulttuuri on saanut arvostusta.

Valtakunnalliset Kotiseutupäivät 
Lohjalla, kotiseutuliikkeen synty
sijoilla, olivat kultturivuoden pääta
pahtuma. Pääjuhlan puhujana oli 
presidentti Martti Ahtisaari ja ava
jaisjuhlassa kultturiministeri Tytti 
Isohookana-Asunmaa.

Virroilla juhlavuoden tapahtu
missa oli jokaiselle jotakin Win- 
terfestistä Karhunpeijaisiin ja mies
kuoron 45-vuotiskonsertista Vitali 
Dobrinin taidenäyttelyyn, viime
mainittu toi esille I. K. Inhan 100 
vuotta sitten kuvaamia Vienan mai
semia.

Virtain seura aloitti Kalevalan päi
vänä tilaisuudella Kysy kansallis
puvuista. Asian tuntijana oli kansal- 
lispukuompelija Päivi Järvi Pirkka
lasta. Virtain kansallispukujen vuo
sia kestänyt tarkistuttaminen hui
pentui ns. kakkospukujen valmista
miseen Päivi Järven ja Eeva Polven 
käsityönä. Puvut olivat kesän Raja- 
lahdessa vitriineissä ja lopullinen 
sijoituspaikka on kaupungintalon 
valtuustosalin aula.

Heinäkuun 3. päivänä, Virtain Päi
vänä, Koro II taas saapui Ranta
puiston laituriin, kuten kymmeniä 
kertoja aikaisemminkin. Karhunpei- 
jaissoutunase oli20:s kerta,janiinpä 
soutajat saivat kesäisen kukkasep
peleen päähänsä Virtain seuran toi
mesta ja Martat tarjosivat maukkaat 
kahvit. Leppeän sunnuntaiaamun 
ohjelmana kuultiin Matti Maijalan 
sanoittama ja säveltämä laulu Koti
seutu Veli-Pekka Puhakan esittä
mänä, Ruiskukka -kuoron esityksiä 
ja Helsinki-Virrat seuran tervehdyk
sen toi Esko Saarinen.

Kotiseutuni päivä 10.10.94 oli 
myös Aleksis Kiven päivä. Raja- 
lahdessa oli silloin avoimet ovet.

Ruokaperinnettä pidettiin yllä Tuu
la Kalliolinnan varituisella ja Sirkka 
Ahokkaan karjalanpiirakoilla. Buf- 
fettia pitivät Virtain maa- ja koti
talousnaiset ja oppaana toimi Mir
jam Virkki. Kotiseutukirjallisuutta 
sai ostaa Virtain Seuran edustajilta. 
Kävijöitä oli toista sataa henkilöä.

Yhteyksiä naapuriyhdistyksiin 
käynnistettiin uusilla alueilla. Perä- 
seinäj oki-Seuran puheenj ohtaj a Ant
ti Kanto kutsui ns. väliaikaishau- 
doille Virtain Seuran mukaan muis
tomerkin pystyttämiseen. Kylmänä 
kevätiltana 31.5. joukko kyläläisiä 
Sammatista ja Kihniänkylästä ko
koontui väliaikaishaudoille. Antti 
Kanto oli vanhan mallin mukaan 
tehnyt hautamuistomerkin puusta. 
Peräseinäjoen seurakuntaa edusti 
pastori Markku Ylinen ja mukana 
oli myös sivistystoimenjohtaja Ritva 
Sorila. Virtain Seurasta paikalla oli
vat Matti Lehtinen ja allekirjoitta
nut.

Yhteiseksi nimittäj äksi T oivakalle 
ja Virtaille löytyi Simo Korpela 
Virtain kappalainen ja Toivakan 
kirkkoherra. Virtain Seuran johto
kunta tutustui Toivakan Pitäjän- 
seuran kunnostamaan vanhaan pap
pilaan, jossa Simo Korpela aikanaan 
asui. 2.10. Toivakkaan tehdyllä ret-

Kuvassa Virtain Seuran puheenjohtaja Liisa Saikkonen, kansallispukuompelija Päivi 
Järvi Pirkkalasta sekä Matti Lehtinen ja Eeva Polvi Virtain kansallispuvuissa.

KOTISEUTUUIKE 
100 VUOTTA

kellä käytiin ihmettelemässä kuu
luja maalauksia Toivakan kirkossa 
ja osallistuttiin jumalanpalveluk
seen. Maukkaat kirkkokahvit juo
tiin kunnostetussa pappilassa. Tulo- 
matkalla kuunneltiin luento kan
sallispuvuista Kansallispukukes
kuksessa Jyväskylässä sekä tutus
tuttiin näyttelyyn.

Kansallisen kulttuurin juhlavuo
den siivittämänä kotiseutuyhdistys 
on aloittanut kuvakirjan teon puu
taloista Virroilla. Kaupunkimme si
jainti maakuntien rajoilla on anta
nut oman värinsä rakennuskulttuu
riimme.

Virtolaisten yhteinen yritys Kar
hu-ooppera on kotiseututyönä par
haimmillaan. Toivotaan sille parasta 
mahdollista menestystä. Se tuo esil
le paikkakuntaa ja sen henkisiä ja 
omaleimaisia voimavaroja, joita tar
vitsemme erityisesti silloin kun 
Suomi liittyy Euroopan Unioniin.
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RAIMO METTERI

Helsinki-Virrat -Seura
Ylläolevalla nimellä varustettu 

seura perustettiin ja toimii Helsin
gissä ja sen lähiympäristössä.

Seuran perustamisajatus on läh
töisin jo edesmenneestä Kalle Ala- 
Härkösestä.

Hän kutsui koolle 30.11.1976 Ka
levankatu 2:een kahvila Primulan 
kabinettiin. Paikalla oli kutsua nou
dattaen 33 Helsingissä ja lähistöllä 
asuvaa entistä virtolaista sekä joita
kin virtolaisia kanta-asukkaita kan
sanedustaja Matti Maijalan johdolla.

Kokouksen avattuaan Kalle Ala- 
Härkönen valittiin kokouksen pu
heenjohtajaksi ja sihteeriksi Seppo 
Kalliojärvi. Nämä henkilöt valittiin 
myös myöhemmin seuran puheen
johtajaksi ja sihteeriksi, ja he toimi
vatkin ansiokkaasti useita vuosia 
näissä tehtävissä Kalle Ala-Härkö- 
nen kuolemaansa asti.

Seuran puheenjohtajina ovat toi
mineet Ala-Härkösen lisäksi Tauno 
Mäkinen, Aapo Ala-Härkönen ja tä
män hetkinen puheenjohtaja Seppo 
Kalliojärvi.

Perustavassa kokouksessa hyväk
syttyjen seuran sääntöjen toisessa 
pykälässä mainitaan seuran tarkoi
tusperistä seuraavaa:

"1. Koota Helsingissä ja sen lähi
ympäristössä asuvat entiset vir

talaiset yhteen ja liittää heidät 
toisiinsa yhteisen kotiseudun 
merkeissä ja sen ympärillä ta
pahtuvan työn puitteissa;

2. työskennellä yhteisen kotiseu
dun ja sen muistojen elvyttämi
seksi ja vaalimiseksi omassa kes
kuudessaan;

3. pitää kiinteätä kosketusta enti
sellä kotiseudulla työskentele
vien kotiseutuasioita hoitavien 
yhdistysten ja/tai henkilöiden 
kanssa, elävän kotiseutuharras
tuksen ja -rakkauden elvyttämi
seksi, vuorovaikutuksen aikaan
saamiseksi, sekä Virtain tunne
tuksi tekemiseksi;

4. tukea niitä toimenpiteitä mitä 
suoritetaan V irtain muinaismuis- 
tojen, talonpoikaisen kulttuurin 
ja maisemanvaalimiseksi."

Edellä mainittuja tarkoitusperiä 
seura on pystynyt toteuttamaan 
kohtuullisen hyvin J8-vuotisen toi
mintansa aikana.

Toiminta on saanut vuosien var
rella vakiintuneet muotonsa.

Pikkujoulua vietetään perinteises
ti marraskuun lopulla, pienimuo
toisesta ohjelmasta ovat vastanneet 
seuran jäsenet ja usein myös Vir
roilta saapuneet esiintyjät.

Vuosikokousta on monesti vie

tetty retken merkeissä, esimerkiksi 
teatteriretket ovat olleet suosittuja.

Heinäkuun viimeinen lauantai on 
ollut perinteinen kesätapaaminen 
Virroilla. Viime vuosina kesäta
paaminen on alkanut kirpputori- 
myynnillä Virtain torilla ja päivällä 
on vierailtu Virtain eri kylissä ole
vien yksityisten, yhteisöjen tai yri
tysten luona. Nämä ovat olleet hy
vin mielenkiintoisia tapaamisia.

Vielä on paikkoja ja kyliä, joissa ei 
ole vierailtu, joten ottakaapa yhteyttä 
sihteeriin tai muihin seuranjäseniin.

Syksyisin toiminnassa on ollut 
sieniretki jonnekin Uudellamaalla, 
sienien keruun lisäksi on saunottu, 
viettetty yhteistä aikaa sekä tietysti 
parannettu maailmaa.

Seuran hallitus kokoontuu muu
taman kerran toimintavuoden ai
kana.

Seurassa on noin 70 jäsentä, jotka 
kutsutaan koolle kiertokirjeillä sekä 
ilmoittamalla Suomenselän Sano
missa. Jäsenmaksu on nykyisin 30 
mk/hlö, pariskunta 50 mk/vuosi.

Seuranjäsenet kokevat toiminnan 
virkistäväksi ja hyödylliseksikin 
siteeksi entiseen kotiseutuun ja sen 
asukkaisiin.

Mikäli joku lukijoista on kiinnos
tunut seuramme toiminnasta, niin 
rohkeasti yhteyttä seuran jäseniin.

Helsinki-Virrat-Seuran jäsenet 
kiittävät kaikkia toimintaansa myö
tämielisesti suhtautuneita yksityisiä, 
yhteisöjä sekä yrityksiä kuluneista 
vuosista ja toivomme yhteistyön 
entisestään lisääntyvän.

Kesätapaaminen Virtain Härkösellä 1994. 
Kuva: Kirsti Perähuhta
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SALME VÄHÄNIEMI

SPR:n
toimintaa
Virroilla Tuija Korpela ja Eeva Antila. Kuva: Foto-Riitta

SPR:n Virtain osasto on perustettu 
vuonna 1950, joten meneillään on 
44. toimintavuosi. Menneisiin vuo
siin sisältyy monenlaista toimintaa, 
joka on perustunut lähinnä vapaa
ehtoistyöhön.

Ainalalla on ollut keskeinen mer
kitys osaston toiminnassa. Tähän on 
luonnollisena selityksenä se, että 
vuonna 1965 pidettiin suunnitelta
van vanhainkodin kannatusyhdis
tyksen perustuva kokous, jonka 
kokoonkutsujana oli SPR:n Virtain 
osasto. Kokouksessa kannatusyh
distyksen nimeksi hyväksyttiin yk
simielisesti Ainala-Koti yhdistys ry.

Ainalan aloitettua toimintansa 
vuonna 1969 sen tiloissa oli osaston 
hoitamana mm. Virtain ensimmäi
nen fysikaalinen hoitolaitos, sairaan
kuljetus, kotiaputoiminta, KIVA- 
kerho yhteistyössä seurakunnan

kanssa, välinelainaamo ja kunto- 
asema uima-altaineen sekä kanttiini 
sairaalassa. Kaikkiaan osaston palk
kalistoilla oli yli kymmenen työnte
kijää. Lisäksi toimivat vapaaehtois- 
voimin ea-ryhmät Killinkoskella ja 
keskustassa, Ikääntyvien kerho ja 
ystäväpalvelu.

Tämänhetkinen osaston toiminta 
perustuu täysin vapaaehtoisuuteen.

Ainalassa toimii edelleen Ikään
tyvien kerho. Ystäväpalvelun piiris
sä toimii n. 20 ryhmäläistä, jotka te
kevät sekä koti- että laitoskäyntejä. 
Ensiapuryhmä kokoontuu koulu
tus- ja harjoitustilaisuuksiin sekä 
suorittaa erilaisia päivystystehtäviä. 
Ea-ryhmän alaisuudessa toimii ea- 
nuorten ja ea-varhaisnuorten jouk
ko. Ea-ryhmäläiset hoitavat myös 
pääosin SPR:n keräykset osaston alu
eella.

Ea-ryhmäläisten kalustoon kuu
luu pelastuspalveluauto, jonka käy
töstä on yhteistoimintasopimus 
myös kaupungin kanssa. Osaston 
näkyvimpänä toimintana on vuo
sittain järjestettävä yleinen veren- 
luovutustilaisuus, jossa käy keski
määrin 200 luovuttajaa.

Osaston jäsenmäärä on tällä het
kellä n. 350. Osaston toimintaa hoi
taa hallitus, johon kuuluu 10 jäsen
tä. Puheenjohtajana Kalevi Saloran
ta, varapuheenjohtajana Matti Haa
visto sekä jäsenet: Juha Hörkkö, Tai
na Lundmark, Elisa Mäenpää, Irma 
Nahkala, Tuomo Oksanen, Salme 
Rajala, Ritva Salonen ja Liisa Vaali. 
Sihteerinä ja rahastonhoitajana Sal
me Vähäniemi

Tervetuloa mukaan SPR:n Virtain 
osaston toimintaan.
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TALVI
Taas talvi saapuu valkoinen,
kylmä, silti iloinen,
jääkukan tekee ikkunaan, lumen maahan pudottaa. 
Järvet jäähän puhaltaa, sinne lapset rientää innoisaan.

On talvi tullut taas. Lumikoiran herttaisen 
saa valmiiks lapsi pienoinen.

Innoissansa riemuitsee, äitiä jo huutelee.
Toisalla jo kisataan, hiihtokilpa otetaan.
Voi, onpa hauska hiihdellä, talven pakkassäällä!
On talvi tullut taas.

Ida Partanen

Pertti Ylä-Tulijoki ilahduttaa ystäviään.MATTI LEHTINEN

Nuottikirja Tulijoen Pertiltä
Pertti Ylä-Tulijoen muusikon ura 

on jatkunut kohta 40 vuotta. Mat
kan varrella on Pertin harmonikasta 
pujennut ilmoille melkoinen joukko 
omiakin sävelmiä. Kolme vuotta sit
ten Pertti kaivoi pöytälaatikostaan 
tusinan verran kappaleita ja tallensi 
ne kavereineen Harmonikkatanssit 
-kasetille. Siitä lähtien harmonikka- 
virtuoosin sävelet ovat soineet ih
misten iloksi milloin missäkin: ko
deissa, kapakoissa, kauppaliikkeissä 
ja paikallisradioissa - eritoten kuu
lemma Pohjanmaalla. Kuluvana 
vuonna Tampereen yliopiston Vir
tain kulttuurintutkimusasema ka
sasi samoista sävelmistä nuottikir
jan.

Pertti Ylä-Tulijoki on syntynyt 
1931 Virtain Liedenpohjassa, jossa 
on myös asunut koko ikänsä, kotiti
laa viljellen ja soittoreissuilla kul
kien. Liedenpohjan kylän väki on 
tunnetusti musikaalista. Pertin en

simmäinen tanssiyhtyekin oli naa
purusten sukulaispojista koottu 
"Serkkupojat". varsinainen menes
tys tuli sitten Tulijoen yhtyeen mu
kana. Esiintymisiä oli Virtain seu
dulla ja laajalti Etelä-Pohjanmaalla 
1950-luvulta aina 1970-luvulle saak
ka. Keikkoja oli viikossa tavallisesti 
kolme, sesonkiaikoina reippaasti 
enemmänkin. Nykyisin Pertti toi
mii Liedenpohjan pelimannien ja 
Tuurin harmonikkamiesten vetä
jänä.

Pertti Ylä-Tulijoen sävellyksiä 
Harmonikalle -niminen kirja ilmes
tyi Tampereen yliopiston Virtain 
kulttuurintutkimusaseman toisena 
omana nuottijulkaisuna. Pertin kä- 
sinkirjoittamat nuotit muokkaan- 
tuivat painoasuun Antti Koirasen ja 
Markku Selinin toimesta. Nuottiku
va on selkeää ja pelkistettyä. Luon
nossa ja kasetilla Pertti Ylä-Tulijoki 
soittaa kappaleensa pelimannityy-

liin, persoonallisella tavallaan lirut
taen ja värittäen. Säveltäjän luvalla 
jokainen kirjan käyttäjä saa tulkita 
kappaleet omalla laillaan, omiin sor
miinsa ja tuntoihinsa sopivasti.

Nuottikirjan sävelmät ovat kotoi
seen makuun osuvaa, jalkaa nos
tattavaa tanssimusiikkia. Harmoni
kan soittajille ne eivät liene liian 
helppoja, mutta eivät järin vaikei
takaan. Julkaisua saa yliopiston 
tutkimusasemalta Herrasesta sekä 
Pertti Ylä-Tulijoelta itseltään. Sävel
täjältä kannattaa kysyä nuottien 
seuraksi myös kasettia, jolta samat 
kappaleet löytyvät.

Musiikin ystävien taputukset Per
tille. Kiitokset myös yhteistyöstä 
Tampereen yliopistolle, joka tutkii 
ja tallentaa Virtain elämänmenoa ja 
rikasta perinnettä. Mielenkiinnolla 
odotan taas seuraavia julkaisuja.
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KAISA LAMPINEN

Retki Raiskinsaloon
Keväinen toukokuun päivä, yösateesta poutaiseksi käyvä 
runoretkelle Raiskinsaloon vei.
Toisen kasvumaisemien tie - 
toiselle tutustumisen arvoinenko lie -
Rytönotkon lähde vasemmalle jää, kun tie yhä ylemmäs kohoaa. 
Siinä Raiskin omenapuuvanhukset vasta vähän kukkivat, 
pihakalliota reunustavat hirsirakennukset aivan lahoavat.
Niitä joskus viitisentoista rakensi "metsänvartija", 
nyt jäljellä ränsistyneitä enää neljä.
Seinävierustoja ei vielä peitä kesän kasvusto,
kätkössään on ruusupensasto,
ja lähimetsä peittää pellot, kotihaat,
- erämaa omakseen ottanee jälleen.

Ohi harmaan riihen kulkumme johtaa,
seitsemästä erämaajärvestä ensimmäisen kohtaa;
Ahvenlammeksi kutsuttu yhä kirkasvetinen on.
Käymme syvemmälle saloon, vastassa Vääräjärvi,
Valkeajärvi oikealla kuin myös Tulijärvi vuorten lomassa, 
laskeudumme alas laaksoon ja polkua ohi tuulenpesäkuusen. 
Olemme kivillä kallioilla Ristijärven,
vastarannalla vanha majavanpesä -
se Virtain kuvateoksen nro satakuusikymmentäkolme. 
Rantapolkua oikealle, riippusiltaa ojan yli - 
sieltä tarujen Häbergin äijän luolan tavoitamme 
tuntumasta "Kitusen karhupolun".

Paluu Ristijärven rantaa takaisin ja edelleen
ojanviertä Pahalammelle ja majavan padolle.
Siitä ojan vieritse uudelle pesälle
ja kiiltäväturkkisen hämäränhakkuille;
- On siinä kaadettuja koivuja, kantoja, kalikoita,
kuorittuja puunpalikoita maa/vesieläjän ateriointipaikalla. 
Kuvaamme moisen touhun jälkiä ja palaamme kahvittelemaan. 
Sitten metsätietä Vääräjärven rantamia sen toiseen päähän.
- Suomyrtin tuoksua, erämaan kauneutta, rauhaa -

Vielä patikoimme Sutikkajärvelle samannimistä ojaa seuraillen
- siitä missä varjossa kasvaneet ikivanhat tuomet
yönkasteisia kukintojaan korkeuksiin kohottivat,
- missä entisen rantaniityn laitamalla
kiven takana katiskassa kalat polskivat
- missä "mustanpuhuvia" kiviä vasten rentukat helottivat. 
Edessämme vierellä vuoren oli kevätretkemme päätepiste - 
seitsemäs erämaajärvi, Sutikka.

Siitä se lähti,
kun taivaalle syttyi uusi tähti. 
Tapahtumista yönä tuona, seimen luona 
meille tarinat kertovat.
Niihin luottaen, tabuja tuottaen 
jo aikoina ukin keksimme pukin 
myös muut joulujutut meille kovin tutut: 
lahjat, ruoat, perinteet 
ovat koteihimme levinneet.
Ne vuodesta toiseen itseänsä toistaa 
mutta kuka haluaisikaan niitä poistaa? 
Hyvä, että maailmassamme muuttuvassa 
on jotain pysyvää:
-JOULU
se aina luoksemme palaa
ja uutta uskoa meihin valaa.

Severiina Kaleva IIA
Virtain lukio

ojc ofc ojc ojc ojc ojc ojc

SciMAVk
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PAULA EROMÄKI 5. B

Sirkus Zeppelin
Outoja tapahtumia sirkuksessa

Sirkus Zeppelin kuuluu kolmen 
parhaan sirkuksen joukkoon. Suosi
tuimpia esiintyjiä ovat lentävät koi
rat, nelisilmäiset kissat, puhuvat hii
ret ja 10.000 kg painoinen hevonen. 
Tämä hevonen osaa myös puhua.

Nyt sirkus Zeppelin on saapunut 
Höpöhöpön kaupunkiin. Ilmoituk
sessa lukee: Tervetuloa sirkus Zep- 
peliniin4.10. klo 18.00-21.00. Pääsy
liput: aikuiset 20 mk, lapset 10 mk.

Kun tämä ilta koitti sirkus täyttyi 
kokonaan yleisöstä. Tirehtööri kuu
luttaa: Tervetuloa sirkus Zepeliniin 
hyvät naiset ja herrat. Ensimmäi
senä ovat vuorossa nelisilmäiset 
kissat. Kissat kävelevät trapetsilla. 
Mutta mitä nyt! Trapetsi katkeaa ja 
kissat putoavat maahan. Nelisil
mäiset kissat paljastuvat kuitenkin

MATTI SAVILAHTI
Keskustan ala-aste, 5. B

Takahikiän urheilukisat
Kaikki urheilukisat eivät olekaan 

samanlaisia kuin nämä Takahikiän 
urheilukisat. Lajeina kilpailuissa 
ovat takaperinjuoksu, sukkien heit
to, konttauskilpailu ja köydenveto. 
Osanottajia kilpailuissa on mukana 
neljä. Metsäkulman Sepitin, Laik- 
kusen Varpu, Rampelan Naukkis ja 
Ilopään Hulda.

Sepitin on tavallisen kokoinen 
mies, Varpu taas on laiha kuin naru. 
Naukkis on aika lyhyt ja vatsa pul
lottaa kuin sialla, mutta Hulda on 
oikea naurunainen, hän ei oikeas
taan osaakkaan muuta kuin nauraa.

Ensimmäisenä lajina kilpailussa 
on takaperinjuoksu. Siihen ottavat 
osaa Laikkusen Varpu ja Ilopään 
Hulda. Lähtöviiva on väriltään val
koinen, mutta aivan vino. Laikkusen 
Varpu saa erinomaisen lähdön. Ilo

huijaukseksi, koska niiltä maahan 
pudotessaan irtoavat ylimääräiset 
silmät. Yleisö on pettynyt. Heidän 
ilmeensä kuitenkin kirkastuu, kun 
he kuulevat, että seuraavana on 
vuorossa lentävät koirat. Koirat 
kiipeävät tikapuita pitkin hyppy- 
torniin. Ja ensimmäinen koira hyp
pää tornista ja loput perässä. Koi
rien laskuvarjo ei kuitenkaan toimi, 
joten koirat tömähtävät areenalle. 
Yleisön mielestä myös lentävät koi
rat ovat huijausta.

Seuraavana onkin vuorossa 10.000 
kg painoinen hevonen. Hevosen on 
määrä puhua ruoka suussa. Yleisö 
kuitenkin huomaa, että hevonen ei 
paina 10.000, eikä osaa puhua.

Vielä ovat kuitenkin vuorossa pu
huvat hiiret, pyörällä ajavat karhut

pään Huldakin saa erinomaisen läh
dön, mutta alkaa nauramaan ja kaa
tuu, näin Varpu tulee ensimmäisenä 
maaliin ja voittaa kilpailun. Hän saa 
palkinnoksi kupillisen kahvia. Hul
da jää palkinnotta, koska vain en
simmäinen saa palkinnon.

Seuraavana lajina on sukkienheit- 
to, siinä on mukana Rampelan 
Naukkis ja Ilopään Hulda. Heittoja 
on pekkaapäälle yksi. Rampe heit
tää sukkaa metrin, mutta Huldalle 
käy samalla lailla kuin ensimmäi- 
sessäkin lajissa, hän nauraa liikaa ja 
kaatuu, näin hänen heittonsakin 
menee aivan lörinäksi. Rampe saa 
palkinnoksi kaksi maustepippuria. 
Hulda jää ilman palkintoa.

Seuraavana lajina on konttauskil
pailu, mutta koska siinä ei ole osan
ottajia, sitä ei voida pitää. Viimei-

ja maailman suurin kärpänen. Pai
noltaan kärpänen on puoli kiloa. 
Sitten on pyörällä ajavien karhujen 
vuoro. Kun karhut saapuvat aree
nalle sinne jostain syystä ryntäävät 
myös puhuvat hiiret ja puolen kilon 
painoinen kärpänen. Karhut ajavat 
vahingossa hiirien päältä. Tätä kat
sellessaan puolen kilon painoinen 
kärpänen saa sydänkohtauksen. 
Yleisö hermostuu tätä katsellessaan. 
Tämän takia sirkus joutuu hankki
maan uudet eläimet. Ne ovat yksi
sarvinen hevonen, tulta syöksevä 
lohikäärme ja kuusijaikainen koira. 
Mutta kuka tietää, vaikka nämäkin 
eläimet olisivat huijausta.

senä lajina on köydenveto, siinä on 
osanottajia neljä, eli kaikki Sepitin, 
Varpu, RampejaHulda. Siihen vali
taan yksi neljästä urheilijasta, he 
päättävät, että siihen valitaan Se
pitin, koska hän ei ole ollut missään 
muussa lajissa mukana.

Ensimmäinen vastus on Hulda, 
mutta hänelle käy samalla lailla 
kuin ennenkin, hän alkaa naura
maan ja kaatuu. Seuraava vastus on 
Varpu, mutta hän liukastuu ja kaa
tuu. Viimeinen vastus on Rampe. 
Hänetkin Sepitin voittaa. Rampe ei 
yksinkertaiset! jaksanut. Sepitin sai 
palkinnoksi 100 markkaa rahaa, joka 
oli kilpailun paras palkinto. Kaikki 
lähtivät hyvin mielin kotiin päin, ja 
etenkin Sepitin.
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JARI VÄYLIÖ

Elämää maan alla KEIJUKAINEN
Olipa kerran pikku poika, j oka oli nimeltään Pekka Vesala. 

Hän oli kiinnostunut elämästä maan alla. Pekka ei ollut 
oikein varma, oliko maan alla kunnon elämää.

Eräänä päivänä Pekka sai kokea jotain hyvin kummaa, 
sillä hän muuttui pieneksi kuin mato. Sitten joku pikku otus 
otti hänet maan alle. Pekka menetti tajuntansa.

Kun Pekka heräsi, hän ei ollut uskoa silmiään, koska joka 
puolella oli kauniita naisia, mutta vain yksi osui Pekkaa 
silmään ja se oli maanalaisen Krekos planeetan kuningatar. 
Mutta ihailu loppui lyhyeen, sillä Rafa planeetan joukot 
hyökkäsivät. Yhtäkkiä kuningatar juoksi Pekan luokse ja 
sanoi, että tässä ovat sotavarusteesi. Sinut on tuotu tänne 
pelastamaan planeettamme. Jos voitat saat minut vai
moksesi. Pekka meni taisteluun ja ihme ja kumma: hän 
voitti.

Keiju tanssi metsässä kilpaa lumen kanssa, 
vaan lumi muuttui rännäksi ja keiju putosi. 
Keijua se itketti, koska siipiin koski kovasti, 
siivet eellä putosi se pieni keiju parka. 
Hätähän se keinot keksii,
auttoi myöskin keijua.
Meni suuren sienen alle ja alkoi nukkua. 
Herättyään huomasi, sade oli poissa. 
Kiitollisena huokasi ja kotihinsa lensi.

Ida Partanen

Eräänä päivänä Pekka sitten meni naimisiin ja kului 
monta vuotta, kunnes eräänä päivänä Pekka murhattiin.

Niin kuningattaresta tuli leski, näin Pekka sai tietää, että 
maan alla on elämää.

JOHANNA BÄR

Planeetta Tsanten koulu
Minä pääsin heinäkuun ensim

mäisenä päivänä raketilla avaruu
teen. Siellä eksyin isästä ja äidistä ja 
jäin planeetta Tsantelle. Lähdin etsi
mään isää ja äitiä, mutta päädyin 
pikku kylään.

Kylässä oli sairaala, koulu ja pal
jon muita rakennuksia. Siellä oli 
myös omituisia olioita, kuten vihreä 
limainen siili ja keltainen karvainen 
kenguru. Siellä oli mustia puita, joi
den alle menin nukkumaan. Aamul
la tapasin olion, jonka kanssa tutus
tuin ja menin kouluun.

Koulu oli iso puu, joka oli värjätty 
punaiseksi. Sen sisällä oli pieniä 
pölkkyjä ja avoikkunat. Koulussa 
matematiikka oli semmoista, että

laskimme tähtiä ja äidinkielessä 
opettelumme planeettoja. Minä osa
sin jo ennestään kolme planeettaa. 
Opettaja kertoi, että huomenna olisi 
kokeet matikasta. Kun koulu lop
pui, menin kaverilleni, johon olin 
tutustunut aamulla ennen kouluun 
lähtöä.

Kaverini nimi oli Piu Pau. Hän oli 
ruskea karvainen olio, jolla oli vih
reät pienet silmät, suuret Luppa
korvat ja isot tassut. Hän asui kel
taisessa puussa, jossa oli violetteja 
lehtiä.

Oli seuraava aamu ja tänään olisi 
kokeet. Minä ja Piu Pau olimme val
miita kokeeseen. Kokeessa oli erko 
laskuja, tiko laskuja ja vertti laskuja.

Seraava tunti oli biologian tunti. 
Opettelumme erilaisia kasveja, ku
ten kasvi, jossa oli varsi ja sen pääs
sä tähti ja puun missä oli pieniä 
planeettoja.

Oli vielä yksi tunti jäljellä. Se oli 
avaruuskielen tunti. Siellä opette- 
limme kirjoittamaan avaruuskieltä. 
Avaruuskieli vastasi äidinkieltä. 
Minä en ensiksi osannut sitä ollen
kaan, mutta kyllä se siitä lähti mene
mään. Kirjaimet olivat omituisia. 
Siinä oli tähtiä, planeettoja ja paljon 
muuta omituista.

Koulun jälkeen näin isän ja äidin, 
he olivat minua etsimässä. Niinpä 
hyvästelin asukkaat ja lähdin äidin 
ja isän kanssa kotiin.
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HEIKKI HEIKKILÄ

TARMO YLI-RAJALA

Joulumietteitä

Yksinäisyys
onko sitä
ihmiset valittavat 
ovat niin yksinäisiä 
miksi eivät huomaa 
edessään edes tyhjää 
valkoista paperia
- mikäli eivät sitten 
halua kirjoitta runoa 
kuten minä
- yksin olen silti nytkin 
paperi talletti ajatukseni 
se ymmärsi minua
en ollutkaan yksin

Tieto ja valta käyvät käsi kädessä. 
Näistä viimeksi mainittu on se, joka 
määrää suunnan. Juuri siksi ihmis
kunnan historian polku on niin mut
kikas. Täynnä sudenkuoppia ja ansa- 
lankoja. Vanha kansa nimitti tuol
laista eräpolkua virkatieksi. Nyky
päivän ihminen, tavaran, maineen 
ja kunnian perässä juokseva on oman 
virkatiensä vanki. Hän on eksyksissä 
vaikka tarjolla on vain tuo yksi ai
noa tie.

Mutta onko se sittenkään ainoa? 
Siltä vain tuntuu kun kuuntelee ja 
katselee maailman menoa. Ilta
uutisten pääaiheena voi olla entistä 
suuremman tavaratalon avajaiset. 
Suomen suurin! Satoja tuhansia asi
akkaita. Ja haastattelijan kysymyk
seen nämä onnelliset asiakkaat vas
taavat iloinen hymy kasvoillaan: 
Käyn täällä koska kaikki on saman 
katon alla. Lapsiperheelle se on iso 
helpotus.

Taustamusan pauhatessa, tavaran 
paljouden keskellä on helpompi 
unohtaa raha- ja muut ongelmat. 
Onhan meillä eurokansalaisilla lo
puton luotto ja muovikortteja joka 
taskuun. Tämä on sitä elintasoa. Jot
ta sen myyjät ja tuottajat voisivat 
hyvin, on meidän ostettava joka 
päivä uutta kertakäyttökamaa ja täy
tettävä sillä kaatopaikat.

Joulukoristeet, kinkut ja kuuset, 
pukit ja tontut, piparit ja tavaroista 
notkuvat näyteikkunat ovat merk
kinä ihmisten pahoinvoinnista. Lei

pää ja sirkushuveja kansalle, sanoi
vat roomalaiset vallanpitäjät aikoi
naan, eikä tuo oppi ole vanhentu
nut vieläkään.

Mikä meidät tekisi onnellisiksi? 
Mattopesuritko, hajuvesipullot tai 
barbinuket ja viidentoista metrin 
päähän yltävät vesipistoolit? Kin
kut ja kalkkunat, ylensyöminenkö? 
Sekö, että rahat käytetään joutavaan 
krääsään samalla kun valtaosa ih
miskunnasta elää nälkäkuoleman 
partaalla?

Autuaita ovat lapsenmieliset. Sana 
"autuas" on vanhaa suomea ja tar
koittaa onnellista. Voit olla autu- 
aampi yksinäisessä metsässä tai jär
ven rannalla hiljaisuudessa. Per
heen keskuudessa ilman joululah
joja. Tai katsellessa yötaivasta, mis
sä Cassiopeian tähdistön Epsilon 
osuu itsenäisen Suomen ylle, - jos 
niin tahdot.

Meille ortodokseille jokainen aa
mu asettaa saman kysymyksen: 
Oletko valmis yrittämään ja halu
atko? Millaisen tien tänään valitset?

Tieteen kuvalehdessä näyttävät 
käyttävän ilmaisuja e.a.a. ja j.a.a. 
Ennen ajanlaskun alkua, jälkeen ajan 
laskun alun. Meille lapsenmieli- 
syyttä kaipaaville ajanlasku alkoi 
vuonna nolla ja nyt elämme joulua 
1994 jkr. Sillä Kristus, ajan alussa 
syntynyt, on noussut kuolleista ja 
kuolemallaan kuoleman voittanut. 
Haudoissa oleville elämän antanut.

Elämä
elämä on aikaa 
jolta odotat paljon 
kun sinulla on paljon 
aikaa
sanot elämä on tylsää 
elämän tylsyydessä 
ja tyhjyydessä 
piilee sen salaisuus 
- harvat vain sen 
huomaavat

Kirjailija on ihminen
joka kirjoittaa mielihalujaan
-olisiko hän parempi
jos hän kirjoittaisi haluttomuuttaan
ainakin useimmat
hyvät kirjailijat ovat sanoneet
näin tehneensä
- onko siihenkään uskomista

Rakkaus
katsomista toista sielunsilmin 
hyväksymistä toinen virheineen 
tunnustamista oma avuttomuus 
toiselle annettavana hyväksyttävyytenä

Taidetta on kaikki
minkä itse antaa
ja toinen hyväksyy tai kieltää
- mutta jota siitä huolimatta 
jaksaa aina tehdä
- toisista välittämättä
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Jos olisin syntynyt runoilijaksi 
en kirjoittaisi yhtään runoa
- elisin unelmissani
- nauttisin olemisestani
ja kuolisin tuntemattomana
- olisiko tässä mitään uutta
- unohdettuja on turha enää 
kannustaa ja nostaa pinnalle
- eivät he siitä kuitenkaan 
nauttisi ja heräisi henkiin

Jos luot jotakin uutta
tee se vanhan pohjalta
mikä siitä tekee uutta
- sinusta kumpuava oma itsesi
se on vain osattava tuoda taitavasti esille
- sen ei silti tarvitse olla suurta taidetta 
jos tämän tietäisit ja ajattelisit luodessasi
- et uskaltaisi yrittää Ollenakaan 
se jäisi toisilta huomaamatta 
etkä hyötyisi siitä itsekään
- masennuksesi vain lisääntyisi 
levottomuutesi yltyisi
- yrittäisit uudelleen 
aina vain epäonnistuen

Luova taiteilija luo yksinäisyydessä
- ei hän voisi tehdä työtään
jos hän ei olisi elänyt todellisuudessa 
hänen omat elämyksensä ja todellisuus 
synnyttävät seoksen joka virtaa uutena 
toisille jotka kaipaavat ja etsivät 
tällaista - mutta eivät itse sitä 
pysty luomaan
- tämäkö on taidetta

On auringonlaskun aika
huopaan hiljaa veneelläni
näen edessäni syksyisen maiseman 
lumoudun siitä
maiseman yllä on tumma punertava pilvi 
ihailen sen värejä 
osaisinpa maalata tuollaisen 
yhtäkkiä vene karahtaa hiekkaan 
olen tullut käännekohtaan 
- palaan soutaen hiljaisuudessa
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TARMO YLI-RAJALA 
Kirjastotoimenjohtaja

Kirj allisuutta
Luettelossa ovat v. 1988 - 1994 välillä 

julkaistutteoksetym. painotuotteet. Jou
kossa myös tutkimukset sekä pari anto
logiaa, joissa osallisina virtalaisia.

Kokoamisperuste: Aiheena Virrat tai 
virtalaisen kirjailijan/kirjoittajan/teki- 
jän osuus.

AALTONEN, HILJA
Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. 
1988.

AALTONEN, HILJA
Tien päässä taivas./kuv. Pentti Kiiski.
Hki: 1990 Päivä Oy.

ALANNE, SAKARI
Kuollut elämäni. Virrat 1989.

AUMASTO, MARJAANA
Koti kuin kuu. Hki: Kirjayhtymä, 1991.

HANKAPURIESTA ja vänkätuulta. toim. 
Anne Kellomäki. Virrat 1990.

HEIKINHEIMO, MAARIT
Rouva Schon. 1993.

I. K. INHA 1894. Valokuvaaja Vienan Karja- 
lassa./toim. Pekka Laaksonen. Hki: SKS, 1990 

KAJASTE, JAAKKO
Soitteita ja sanoituksia./toim. Antti Koiranen. 
Tampere 1993, T:reen yliopisto.

KANKAANPÄÄ, MATTI
Ala-Härkösen suku 2.
Virrat: Ala-Härkösen Sukuseura ry.,1991.

KANKAANPÄÄ, MATTI
Hillun suku.
Virrat: Hillun Sukuseura, 1994.

KANKAANPÄÄ, MATTI
Gummerus-Pihkalan suku.
Jyväskylä: Gummerus-Pihkalan Suku-yhdis
tys ry., 1992.

KANKAANPÄÄ, MATTI
Virtain apteekin vuosisata 1890-1990.
Virrat: Virtain apteekki, 1990.

KANKAANPÄÄ, MATTI
Vaissinsuku. Pietari Tuomaanpojan jälkipolvet 
Keuruulta, Virroilta ja Mäntästä. 
Keuruu/?/: Vaissin Sukuseura ry., 1989. 

KARI, JOUKO
Johdatus didaktiikkaan ja opetussuunnitte- 
luun./toim. Jouko Kari, Jukka Koro, Olavi 
Nöjd. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1990.

KIELENVAIHTELU ja puhujan valinnat. 
Tutkimuksia virtalaisten kielenkäytöstä./ 
toim. Marja Saanilahti. Tampere 1990, T:reen 
yliopisto, Virtain tutkimuksia n:o 7. 

KORHOS-HEIKKI
Martti Kitunen/Korhos-Heikki - näköisp. 
1992.

KORO, JUKKA
Aikuinen oman oppimisensa ohjaajana. 98. 
Väitöskirja. Jyväskylän yliopiston monistus- 
keskus ja Sisäsuomi Oy, Jyväskylä 1993.

KOTIEN RIKOUSKIRJA/toim. Kalevi Virta
nen. Mukana Leena Leppäsen laulu 
Lasten Keskus Oy 1991.

KOULULAISSLANGIVirroilla./toim. Marja 
Saanilahti, Kari Nahkola. Tampere: 1991. Tam
pereen yliopisto, Virtain tutkimuksia n:o 11. 

KOSKELA, LASSE
Suomalaisia kirjailijoita Jöns Buddesta Hannu 
Ahoon. Hki: Tammi, 1990.

KOSKELA, LASSE
Katkotut sormet ja enkelten suru. Näkökulma 
F. E. Sillanpään tuotantoon. Hki: Otava, 1988.

LASTEN virsi./Toimituskunnassa mm. 
Leena Leppänen.
Hki: Suomen Evank. luterilainen Pyhäkoulu- 
yhdistys, 1988.

LAULA KAIKKI MAA, Suomen Lähetys
seura/Leena Leppäsen laulu 
Jyväskylä: Gummerus 1991 

LEPPÄNEN, LEENA
Kantaatti kotiseudulle, sanat Pertti Tammi
nen. Virrat: Pauli Perähuhta 1990.

LÄHTEENMÄKI, ILMARI
Kurjenkylän koulu 100 vuotta. 1893-1993. 
Virrat: 1993.

MAALAISLAULUJA Virtain kaupungista./ 
toim. Antti Koiranen.
Tampere: 1990. Tampereen yliopisto, Virtain 
tutkimuksia n:o 9.

MÖMMÖN aitta.
Virrat: Iso-Pirttijärven Sukuseura, 1993.

MUISTOJENI KANSAKOULU
Toim. Turunen, 1990.

MUSIIKKIKULTTUURIN kenttätutkimusta 
Virroilla. Loppuraportti 1988./toim. Päivikki 
Suojanen.
Tampere: 1988, Tampereen yliopisto, Virtain 
tutkimuksia n:o 2.

NOJONEN, UOLEVI
Pallo sukassa.
Hki: WSOY, 1988.

NOJONEN, UOLEVI
Ruudussa räntää.
Hki: WSOY, 1990.

NOJONEN, UOLEVI
Vilkku ja vaarallinen varasto.
Hki: WSOY, 1991.

OTTANNA vie! Virtalaista perinnettä./toim. 
Eija Kukkurainen.
Tampere: 1990. Tampereen yliopisto. Virtain 
tutkimuksia n:o 10.

PAPERIN avaruuteen./Antologia.
Tampere: Pirkanmaan maakuntakirjasto, 
1991.

RIIKONEN, ELLA
Kotiseutuni Virrat. Virrat: 1990.

SAAVALAINEN, TEUVO
Ja korjaa meri.
Hki: K. J. Gummerus, 1991.

SANNIKKA, ANNE
Tämän kirjan haluaisin lukea.
Tampere: 1989. Tampereen yliopisto, Virtain 
tutkimuksia n:o 6.

SANAT KULTAA toim. Eila Jaatinen/mu- 
kana Leena Leppäsen tekstiä. WSOY 1994.

100 (Sata) vuotta koulutyötä Vaskivedellä 
1892-1992./toim. Vilho Ala-Nojonen. Virrat 
1992.

SIHVONEN, JUKKA
Exceeting the limits. On the poetics and 
politics of Audiovisuality./väitöskirja. 
Turku: SETS, 1991.

SIHVONEN, JUKKA
Liekehtivät nalleverhot.
Hki: Like, 1989.

SILTALOPPI, M. SAKARI
Petter Hällströmin suku 2.1991.

SILTALOPPI, M. SAKARI
Petter Hällströmin suku 3.1991.

SIPILÄ, AILA
Koskenperän vaiheilta.
Virrat 1994.

SOIVAT Virrat
/toim. Päivikki Suojanen. Tampere 1989. 
Tampereen yliopisto, Virtain tutkimuksia n:o 5. 

SYRJÄNEN, LAURI
Wanhat suomalaiset lohiperhot/Syrjänen/ 
Kanerva, 1993.

TAMMINEN, PERTTI
Cronica pueri libertas.
Virrat 1992.

TANHUA, SEPPO
Astrologiaa sinulle, 1992.

TULVAN satoa. Antologia. Koillis-Pirkan 
Kirjoittajat ry:n 1. vuosijulkaisu. Mänttä: 
Koillis-Pirkan Kirjoittajat ry., 1988.

VASKIVEDEN Murrekirja.
/toim. Marja Saanilahti, Kari Nahkola. Tam
pere: 1988, Tampereen yliopisto, Virtain tut
kimuksia n:o 4.

VASKIVEDEN Nuorisoseura ry. 1919-1989. 
Virrat: Vaskiveden NS., 1990.

VIRTAIN Reserviupseerikerho ry:n 40 vuo
tishistoriikki 1952-1992./toim. Pentti Jout- 
tijärvi.
Virrat: Virtain Res.ups.kerho, 1992.

VIRTOLAISET sotiemme veteraanit. Virrat: 
Virtain Sotaveteraanit ry., 1990.

VIRTOLAISTA venetystä./toim. Marja 
Saanilahti, Kari Nahkola.
Tampere: 1988. Tampereen yliopisto, Virtain 
tutkimuksia n:o 3.

YLI-RAJALA, JUHA
Johtoryhmän työskentely kunnallishallin
nossa.
Tampere: Tampereen yliopisto, 1990.

YLI-RAJALA, TARMO
Kasvosi
Hki: WSOY, 1992.

YLI-RAJALA, TARMO
Herra meitä koitteloo.
Virrat: 1991.

YLÄ-TULIJOKI, PERTTI
Harmonikka tanssit, 1991.
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ANTTI TANSKANEN

Suomenselällä on hyviä lintupaikkoja
Antero Mäkelä ym.: Suomenselän 

lintupaikkaopas. - Suomenselän Lintu
tieteellinen Yhdistys 1994. 68 s.

Suomenselän lintutieteellinen yh
distys on julkaissut toimialueensa 
lintupaikoista kattavan esittelyn. 
Suomenselkäläisten alue käsittää 33 
kuntaa, Vilppulasta etelässä Evijär- 
velle ja Kinnulaan pohjoisessa, sekä 
lännessä Isokyröstä ja Ilmajoelta 
itään Kivijärvelle. Alueella ei ole 
suuria kaupunkeja, Seinäjoki on alu
een suurin taajama. Suomenselkä 
on pääosin karua vedenjakajaseu- 
tua, mutta yhdistyksen alue alkaa 
Hämeestä vesistöjen pilkkomista, 
osin rehevistä maisemista ja jatkuu 
aina Pohjanmaan lakeuksien reu
naan. Suot ovat keskeisiä alueen 
lintupaikoista, myös reheviä lintu- 
järviä on paljon. Pohjanmaan reu
nalla ovat keväiset tulvaniityt tär
keitä muuttolintujen levähdyspaik

koja. Salamajärven kansallispuisto 
kuuluu osittain yhdistyksen toimi
alueeseen. Pienempiä luonnonsuo
jelualueita esitellään kirjasessa kym
menittäin.

Lintupaikkoja esitellään 64, kus
takin kunnasta ainakin yksi. Kun
kin lintupaikan esittelyssä on ajo- 
ohje, lyhyt kuvaus paikasta ja sen 
linnustosta. Lisäksi voi olla mainin
ta parhaasta käyntiajankohdasta ja 
esim. parhaita havaintoja. Kuhun
kin kohteeseen liittyy karttapiirros. 
Lintupaikat ovat paikallisesti mer
kittäviä, siis valtakunnallisesti moni 
lintujärvi voi olla vain 'tavallinen 
kurakko'. Se ei missään nimessä vä
hennä niiden merkitystä alueellisina 
käyntikohteina.

Kirjasessa on myös Suomense
län lajiluettelo lyhyen lajikohtaisen 
kommentin kera. Kuvitus on hyvä.

Mustavalkokuvat ovat lähinnä mai
semakuvia, jotka kertovat lintu- 
paikoista paljon niille, jotka eivät 
ko. paikoilla ole käyneet. Valitetta
vasti kuvien taso vaihtelee.

Kuka kirjaa kaipaa? Yhdistyksen 
jäsenten ja alueella asuvien lisäksi 
monelle on kirjasesta apua. Jos 
päristelet ympäri Suomea pinnojen 
perässä - niin syö evässämpyläsi 
jollakin alueen lintupaikoista. Kesä
mökkiläiselle kirjanen on välttämät
tömyys, itse en tiennyt juuri mitään 
alueen lintupaikoista, vaikka van
hempieni kesämökki on Virroilla. 
Jokaisen paikallisyhdistyksen tulee 
kirjaseen tutustua ja tehdä parempi 
- jos pystyy. Lintuvaruste myy 
opasta 40 markalla.

Virroilla on neljä hyvää lintutor
nia, joissa voi käydä tarkkailemassa 
siivekkäitten elämää.

Virtain opettajien ammattiyhdistys r.y.m 20-vuotisjuhlakokous lokakuussa 
Rajaniemen kurssikeskuksessa. Edessä istuu nykyinen puheenjohtaja lehtori 
Pirjo Nisula, joka marraskuussa valittiin Pirkanmaan OAJ:n puheenjohta
jaksi.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilmo Luoma ja sihteerinä Marja-Liisa 
Tanhuamäki. Kuvat: Antti Kuurila.

43



LEENA LEPPÄNEN

Virtain vanhainkodin vaiheita
Keiturinpuistossa on henkilö, joka tuntee Virtain vanhainkodin historiaa kuin elävä tietokirja. Hän on Uolevi Mäkinen, nykyään ainoa, joka on asunut Jäähdyspohjan vanhainkodissa.Juttelimme syksyisenä lauantaina Uolevin kanssa menneistä ajoista.

RAKENNUKSET
Jäähdyspohjan kunnalliskoti ra

kennettiin 1910, ja aikanaan se oli 
läänin komein. Päärakennus oli al
kujaan punainen, mutta se maalat
tiin myöhemmin vaaleaksi. Raken
nuksen toisessa päädyssä asuivat 
naiset, toisessa miehet, ja keskellä 
oli keittiö, ruokasali ja muita yhtei
siä tiloja.

Päärakennuksen lisäksi pihapii
riin kuului vaivaistalo eli mielisairas- 
osasto erillisessä puutalossa, joka 
purettiin v. 1956. Lisäksi oli sivu- 
rakennuksessa sauna, pesutupa, lei
pomo ja separaattorihuone.

Tietenkin eläimiä varten oli na
vetta, tallirakennus ja sikala. Sauna
rakennus valmistui 1911.

Kivitalo rakennettiin vuosina 1939- 
40. Se palveli aluksi v. 1941 siirto
laisten majoituspaikkana. Kun heille 
löytyi vakituisempi asunto, siirret
tiin mielisairasosasto kivitaloon. 
Vuonna 1962 potilaat siirrettiin ki
vitalosta Seinäjoen Tönäävälle. Sen 
jälkeen kivitalo oli hyväkuntoi
sempien vanhainkodin asukkaitten 
asuntona.

ASUKKAAT
Jäähdyspohjan kunnalliskodissa 

oli yllättävän paljon asukkaita. Esi
merkiksi v. 1922 oli 20 miestä ja 50 
naista sekä 8 lasta, yhteensä 78 mie- 
lisairasosaston 26 potilaan lisäksi. 
Mainittakoon, että samaan aikaan 
erillisessä lastenkodissa oli hoidet
tavana 40 lasta. Vanhainkodissa oli 
keskimäärin satakunta asukasta. 
Huippu taisi olla vuonna 1936, jol
loin kirjoissa oli 147 henkeä.

Uolevi Mäkinen 1960-luvun puolivälissä. 
Takana näkyy vanhainkodin kivitalo.

Suuren henkilömäärän ruokki
minen vaati myös paljon karjaa. 
Uolevi Mäkinen muistaa, että en
nen sotia oli 28 lehmää, 90 lammas
ta, 9 hevosta, 5 varsaa - tallejakin oli 
kaksi - ja sikoja peräti 100. Sodan 
jälkeen lehmien ja hevosten luku oli 
pienempi, mutta kanoja sen sijaan 
saatiin lisää.

HENKILÖKUNTA JA HALLINTO
Kunnalliskodin asukkaat osallis

tuivat voimiensa mukaan talon töi
hin. Maatöitä johti työnjohtaja ja 
karjanhoidosta vastasivat karjakot. 
Naiset tekivät paljon käsitöitä. 
Emännöitsijä huolehti taloudesta. 
Lisäksi tarvittiin sairaanhoitaja, mie
lisairaanhoitajia ja muonarenkejä. 
Johtajatar piti langat käsissään vas
taten koko talosta.

Vanhainkodin, alunperin köy- 
häinkodin, sittemmin kunnallisko
din asioita hoiti johtokunta, jonka 
kokouksiin johtajatar osallistui. Joh
tokunta toimi kunnan köyhäinhoito
lautakunnan, myöhemmin huolto
lautakunnan alaisena.

Vanhoista pöytäkirjoista käy ilmi 
yksityiskohtainen huolenpito asuk
kaista, henkilökunnasta, karjasta ja 
rakennuksista. Kunnalliskotiin kuu
lui myös torppia, jotka v. 1920 ero
tettiin itsenäisiksi.

Mäkinen muistaa nimeltä monta 
työnjohtajaa, muonarenkiä, karjak
koa ja sairaanhoitajaa, mutta erityi
sesti johtajattaret ovat jääneet mie
leen. Alkuaikojen Alma Hiltusta ja 
Aleksandra Aukeeta Mäkinen ei ole 
tavannut, mutta varsinkin Anna 
Rontu ja nykyinen johtaja Inkeri 
Hautasuo ovat lähellä Uolevin sy
däntä.

TAPAHTUMAT
Työ rytmitti elämää vanhainko

dissa. Vieraita sallittiin alkuaikoina 
vain johtajattaren luvalla. Myöhem
min erityisesti Hautasuon aikana 
erilaiset ryhmät ovat käyneet ter
vehtimässä. Joskus tehdään yhtei
siä retkiä kotiseudulla.

Jäähdyspohjan koulun oppilaat 
kävivät monena vuonna vanhain
kodilla esittämässä koko joulujuh
lansa ohjelman. Seurakunnan edus
tajien käynnit toivat myös vaihte
lua.

Jouluna syötiin aina juhlallinen 
jouluateria. Sitä ennen jo puolilta
päivin jouluaattoon kuului ainakin 
Juhani Leppäsen aikana vuodesta 
1970 lähtien kirkkoherran perheen 
joulutervehdys sanoin ja sävelin. 
Sama tapa taitaa yhä jatkua. 

MUUTTO KESKUSTAAN
Vuoden 1979 alussa tapahtui on

nettomuus, joka pysähdytti Virrat 
ja koko Suomen. Jäähdyspohjan 
vanhainkodin puinen päärakennus 
paloi, ja sen mukana menehtyi 27 
vanhainkodin asukasta. Siunausti
laisuus helmikuussa 1979 keräsikan- 
san radioitten ja televisioitten ää
reen. Vuonna 1980 päästiin jo muut
tamaan uuteen valoisaan vanhain
kotiin Keiturinpuistoon.

Muutto keskustaan toi palvelut
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lähelle ja helpotti omaisten ja ystä
vien vierailuja. Uolevi Mäkinen on 
tyytyväinen viihtyisään kotiinsa. 
Perushoitajien liitto valitsi Keiturin- 
puiston vuoden 1985 mallilaitok
seksi.

Nykyään Keiturinpuistossa on n. 
70 asukasta ja lisäksi päiväsairaala, 
joten päivittäin hoidetaan n. 80 hen
keä. Henkilökuntaa on 38. Paljon 
parannuksia on vuosien mittaan ta
pahtunut vanhainkodin oloissa, 
mutta aina on tärkeää muistaa, että 
ihminen tarvitsee avukseen ja roh- 
kaisijakseen toista ihmistä. Vuoro
vaikutus rikastuttaa molempia osa
puolia.

Lähteet: Uolevi Mäkisen haastattelu 29.10.1994.- 
Vanhainkodin johtokunnan pöytäkirjat 
vv. 1920 - 36.
Virtain Kunnalliskertomukset

Jäähdyspohjan vanhainkodin päärakennus.

KALEVI SALORANTA 
Ylilääkäri

Terveydenhuoltoa
Virroilla
100 vuotta sitten •

Parikymmentä vuotta sitten sain 
eräältä potilaaltani lahjaksi pienen 
vihkosen, jonka hän oli löytänyt 
seinäpahvien välistä vanhaa tupaa 
korjatessaan. Kyseessä oli ensimmäi
nen Virroille laadittu terveydenhoi- 
tosuunnitelma tai säännöstö nimel
tään "terveydenhoitosäännöt Virtain 
kunnalle 1894”.

Nyt 100 vuotta myöhemmin täy
tyy todeta, että tuolloinen säännös 
oli niin tarkka ja vielä tänäkin päi
vänä ajan tasalla oleva, että uutta 
säännöstä ei ilmeisesti ole ollut tar
peen tehdäkään, ainakaan sellaista ei 
ole tiedossani.

*

. 4
> ..

SÄfittttflf

28 i r f a j it f« n n a H e.

---

Ensimmäinen luku käsittelee "ylei
sen terveydenhoidon valvomista", 
jonka sanotaan olevan kunnallislau
takunnan asia. Jos kunnallislauta
kunta käsitteli terveydenhoitoon liit- Ä--
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tyviä asioita oli siitä ilmoitettava 
hyvissä ajoin piirilääkärille tai kun
nanlääkärille ja lisäksi pastorille. 
Piirilääkärihän oli tuolloin Kuorta- 
neella ja oma kunnanlääkäri oli saa
tu juuri 1892 neljän vuoden hake
misen jälkeen. Tässä luvussa myös 
määrättiin, että "yleisen terveyden- 
ja sairaudenhoidon paremmin edis
tämistä ja silmälläpitämistä varten 
jaetaan kunta pienempiin piireihin 
ja otetaan itse kuhunkin semmoi
seen piiriin katsontamies, jonka 
kunnallislautakunta valitsee kol
meksi vuodeksi kerrallaan". Siis 
nykyinen aluejako omine lääkärei- 
neen ei ole mitään uutta vaan van
han kertausta.

Toinen luku käsittelee ravinto- 
aineitten kauppaa ja hyvinkin ajan
kohtainen lähes EU-direktiivien 
mukainen. Esimerkiksi säännöstön 
16 § sanoo: "kankaita, tabetteja, leik- 
kikaluja, joita kotimaassa on tehty 
taikka ulkomaanpaikasta maahan ♦ 
tuotu, tutkittakoon niin ikään kun 
on syytä pelätä, että ne sisältävät 
terveydelle vahingollisia aineita, 
kunnallislautakunnan toimenpi- 
dosta asian ymmärtävä henkilö eikä . 
omistaja saa estää sen toimeen
panemista".

Kolmas luku sisältää ohjeet tart
tuvien tautien ehkäisystä ja on luon
nollisesti hyvin paljon tarkempi ja 
yksityiskohtaisempi kuin tämän 
päivän määräykset, koska nämä sai
raudet olivat tuolloin suurimpia 
vitsauksia.

Neljäs luku sisältää määräykset 
"hautausmaista ja ruumisten hau
taamisesta". Tämän mukaan maa
pohjan on oltava hiekkamaata, eikä 
hautausmaan saa sijaita aivan ky
län keskustassa. Samoin alueen tu
lee olla aidattu eikä se saa sijaita 
alueella josta ihmiset hakevat juo- . 
mavetensä, nykyisin siis pohjavesi
alueella. Vainajien kuljetuksesta on 
myös omat tarkat säännöksensä, 
joita tämän päivän terveydenhoito- 
säännöstö ei varsinaisesti tunne.

Viides luku "asuinhuoneiden ra
kentamisesta ja puhtaanapidosta". 
Tässä luvussa määrätään asuin
huoneet rakennettavaksi kuivalle 
paikalle etäälle eläintensuojista ja

lantaloista. Permantoa ei saa laittaa 
maapohjalle vaan on oltava "vähin
tään 0,6 eli 0,5 meetriä korkealla 
maasta ja rossitäyte pitää olla kui
vaa ja puhdasta".

Edelleenkin säännöksessä sano
taan, että jokaisessa huoneessa on 
oltava avattava ikkuna tuuletusta 
varten ja pihamaa on pidettävä puh
taana ja kuivana. Asuin-ja ulkohuo
neiden välille on jätettävä vähintään 
10 meetriä tilaa ja joka taloon on, jos 
mahdollista, hankittava sauna.

Säännöstö pitää sisällään lisäksi 
runsaasti muita samantapaisia mää
räyksiä käymälöistä, kaivoista, tun
kioista jne. Huomionarvoista on, 
että vasta aivan viime vuosina on

ihmisen elinympäristöjä sen viihty
vyys jälleen katsottu terveyden
huollon tehtäväksi kuten se Vir
roilla näytti olevan jo 100 vuotta 
sitten.

100 vuotta vanha säännöstö pitää 
sisällään kaikkiaan 47 pykälää, jois
ta periaatteessa yksikään ei ole ko
vin vanhanaikainen vaan täysin so
veltuva nykyiseen käsitykseen ter
veydenhuollon tehtävistä ja ase
masta kunnallisessa päätöksen
teossa.

Nämä säännökset on vahvistettu 
Vaasan lääninkansliassa 12. helmi
kuuta 1894, allekirjoituksena on 
A. Järnefelt ja W. Orell.

2l>

A!hna olen ottanut tämän «pan tatfittataftfp ja tatjon Väätintin 
pallitutfen 't>i!o«awoöK taujnntoon näftben ja lujt trljhji» forjaufpo - 
itsarien fehtituStftfjt täten JnitaSffnä ja nenbatrttatoafji • batjwi*tatt 
jisältaolctaau t^jefäännön tertoetjfecnpoitoa «torien Säläin ätnnaäja, 
jotjon jäuntöön pio mautoS ci ole pettetoä, ennoiftiin ie mi erittäin 
fahhjeäja jnrj^e«fa matoi«4tu.

Xäbött fsjtjttfntätSn jöopl ftUjcn ttafen »uutoota jpänen Sfeifa-- 
riltijetta SJlaje&eetiftaan etlammatjtöa toalitnifirjalTa, joirfa matittajo - 
itje talji fjänen IniUSfeäti «mtatttett» apanojajauja, t»iimei«täfinfin 
eniten teho fatrfatoiäta ppbefjäntenatpjnmenentenn paimänti päätöfjeota 
ojan jflötnanja, ojanjaerottpäiioäa -fnitetrfaan lufunnottamatta, pnlte-- 
mltanja menettämijen uftailn jätlatööii stciitiriKijcn Suomen Senaa
tin tatoiiäojaäton BeOraattarrfonttoriin, iamäu päätirffcu jn taittein 
maitten aianimaijcSja malihtsfirjaSja uimltetnjin ojiöfirjain tahoja.

Saata» lääninfaniliagjft, 12 pättortnri fieln»hinta 1894. *
• t » , • _ ' '

* 3 a r n t f e I1
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VIRTAIN KAUPUNKI

TOIVOTTAA ASUKKAILLEEN 
JA VIERAILLEEN 

RAUHALLISTA JOULUA 
SEKÄ

MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTAVUOTTA 1995

24 kk Kultasäästö 
- paras veroton korko!

Tee nyt viisas päätös ja avaa täysin veroton 24 kk 
Kultasäästö-tili meillä omassa Osuuspankissasi. 
Kultasäästö on turvallinen ja mukavasti tuottava 
talletustili - parempaa verotonta korkoa et tämän 
tyyppiselle tilille muualta saa.

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme 
tuottavasta tallettamisesta sekä muistakin 

Sinulle tärkeistä raha-asioista.

VIRTAIN OSUUSPANKKI
- tuttu ji* turvallinen -

HDimJEtN
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VIRTAIN SEURAKUNTA TOIVOTTAA KAIKILLE VIRTAIN JOULUN LUKIJOILLE 
JOULUN RAUHAA JA SIUNAUSTA VUODELLE 1995!

TERVETULOA JOULUNAJAN KIRKKOTILAISUUKSIIN!

Sunnuntaisin jumalanpalvelukset klo 10 Virtain kirkossa. 
Perjantaina 23.12. klo 8.30 lasten joulukirkko Virtain kirkossa.
Jouluaaton hartaudet 24.12.

- klo 15.30 Killinkosken kirkossa
- klo 16 uuden hautausmaan kappelissa
- klo 17 Virtain kirkossa (perhehartaus)
- klo 17 Liedenpohjan kirkossa

Jouluaamun jumalanpalvelukset 25.12.
- klo 7 Virtain kirkossa
- klo 9 Killinkosken kirkossa
- klo 9 Liedenpohjan kirkossa

Tapaninpäivänä 26.12.
- klo 10 jumalanpalvelus Virtain kirkossa
- klo 13 joulukirkko Kurjenkylän rukoushuoneessa

Uudenvuodenaattona 31.12.
- klo 21 Tuomasmessu Virtain kirkossa ja sen jälkeen

teetarjoilu srk-talossa
Uudenvuodenpäivänä 1.1.

- klo 10 jumalanpalvelus Virtain kirkossa

Musiikkitilaisuuksia:
Su
Pe
Su

Kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa. 
Lasten kauneimmat joululaulut Virtain
kirkossa.
Valon lapsi, joulukuvaelma Virtain kirkossa.

11.12. klo 19
16.12. klo 18
18.12. klo 19

X

Sidontatyöt, hyvät kukat
Järven Kukka

<c7 Virrat Rantatie 7
Puh. 55390

P. N. JÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO
Om. Petteri Niemi 

| 34800VIRRATJ Puh. 553 31

TOIVO TAMME
HYVÄÄ JOULUA

VAATETUSLIIKE

FfTiMs&Mr • • •

I ammimemi
Virtaintie 34, 34800 Virrat
Puh. 934-55388

F

*

HOTELLI Rauhallista Joulua
Ja Onnellista
Uutta VuottaTARJANNE

34800 VIRRAT^ PUHELIN 934-55454

Kiitämme luottamuksesta 
ja toivotamme 

rauhaisaa joulunaikaa sekä
menestystä vuodelle 1995

©YHDYSPANKKI
Pankki, jonka asiakas kannattaa olla
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TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA

JA
RAKENTAVAA UUTTA VUOTTA

Rakennussuunnittelutoimisto
MÄKINEN

34800 VIRRAT 
puh. 543 44

VAIKKA LAUTEILLA 
LUKISI!

eJLj Suomenselän Sanomat 
Soita meille 555 22

V^Z/^h Valoisaa
Lämmintä

1 .. Joulua1

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OYRILLIN VOIMA OY

LINJA-AUTOLIIKENNE

YKSPETÄJÄ OYVIRRAT PUH. 55 34855 448
SUORITAMME TILAUSAJOA 

LINJA-AUTOLLA

VIRTAIN APTEEKKI
VIRRAT

puh. 55764, 55036

KILLINKOSKEN
SIVUAPTEEKKI

puh. 50035

•••••••••••••••••e
Ritoista joidumidtä daikitte. ! • 2 Uuden ajan ruokakauppa. •
• Sinun eduksesi. J
S ▲ (IMARKET «•m/pippuri:
” Avoinna ma—pe 9—20, la 8—16 VIRTAIN KESKUS

£. 934-55145, 55147•••••••••••••••••e
^ou(ua

j.a

OnneHiita kilittä Uitotta.

ti KANSALLISPANKKI
X/irrat, puh. 55755

Rauhaisaa Joulua
HAKOLAN PUUTARHA

Liedenpohja 934-58 183PUUTARHALTAMME:* hyasintit, joulutähdet* amaryllikset* asetelmat, myös tilauksestaAVOINNA AAMUSTA ILTAAN
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Ruoveden Sähköasennus
SÄHKÖSUUNNITTELU JA URAKOINTI 

KORJAUSPALVELU 24 h/vrk
Ruovedentie 11, 34600 Ruovesi S (934) 4763 585,949-631 730

Rauhallista Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 
toivottaa

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

Jalka-ja kauneushoitola, solarium 
COSMETICS

puh. 934-549 69 

Virastotalo, 34800 VIRRAT

Ella Bache
- asiantuntija Sinun palveluksessasi -

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

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

AUTOHUOLTO

34800 VIRRAT PUH. 934-55705
£ PARTURI-KAMPAAMO

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
PAJA

TT/ZJA SALOMAA
VIRTAINTIE 36 
34800 VIRRAT
puh. (934) 54 020

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

Hyuöä |au£uaf
PARTURI - KAMPAAMO 
HIUSTOIMI MIDINETTE 

puh. 559 75

Tuo autosi Sinikalle pesuun ja puhdasta tulee. 
Autojen sisä- ja ulkopesut, vakaukset ym.

AUTO-SÄHKÖKORJAAMO
R. KEMPPINEN

Hauskaa Joulua 
Ja

Soinnukasta Uutta Uuotta 
toiuoo

h jois-PIrkanmaan Musiikkiopisto

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO 

___________ A. KAIPIO KY_______
Pirkantie 16 • 34800 Virrat • Puh. 934-55362

OtijAiää/ Jauh.ca' TjNineJJi&la/ HJntta/ AJnaita!

TT IRTAIN
Autokorjaamo ky

Pirkantie 16, 34800 VIRRAT, puh. 934-545 44, 949-621 042
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Virtolaisille kiitos yhteistyöstä ja 
?JOULUILOA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

suHUte
SUOMALAINEN UUSSKXTTEATTERi RV.

Herranen, 34800 VIRRAT 
puh (934) 56 252 tai 56 257, fax (934) 56 206

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta
Parturi Terttu Rantanen

PUH. 54830

RAUHALLISTA JA HYVÄÄ JOULUA

Baari
TEUVON-TUPA

Liedenpohja, Puh. 58 130

T:mi PIR TA
Killinkoski (934) 50066

K-KAUPPA NEUVOO JA PALVELEE

HINAUKSET - KOLARIKORJAUKSET - TUULILASIT

VIRRAT*t

SAARIMAEN
KORJAAMO

934-54898 
934-50098 
949 362298

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
----—I EDULLISET LAATUVARAOSAT

VIRTAIN
VARAOSA

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

ITI

Sairaalatie 4, Virrat

t^Upuh. 934ÄUt 
55 550

Raimo Antila

CT V-ANTENNIT 
Asennus samaan hintaan

KAMPAAMO

Aila Tasanen

Puutteentie 17 Ti-Pe 9-17 Puhelin 
34800 VIRRAT La 9-14 934 - 54699

SEKATAVARAKAUPPA

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 50013

Virtain Putkityö Ky I Sisustustarvike
Kantatie 66:n varrella. Puh. 934 ■ 54991

l< Rakentajain 
Konevuokraamo Oy

-VUOKHAKONEET KAIKKEEN 
RAKENTAMISEEN

Fysikaalinen hoitolaitos
VIRTAIN FYSIOTERAPIA

Fysioterapeutti MATTI VÄISÄNEN 
Fysioterapeutti RAIJA LEPISTÖ 

Osuuspankintalo, VIRTAINTIE 40, VIRRAT, puh. 54703 
Myös CIRehband' - tukien myynti

Hyvää Joulua

Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN LIIKENNEKOULU Oy

Jfyvää jouhia
ja uutta vuotta 1995 virto haisitte l

KAUPUNGINKIRJASTON VÄKI

K-MARKET
TEA K VESA

Viirat, puh. 54141. Avoinna atk. 9-20, la 9-18

JORMA LUODES

AUTOKORJAAMO
Lekatie
34800 VIRRAT Puh. 949 - 239 005

HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi

Keskustie 6. 34800 Virrat, puh. 55 537
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(-Paukamista joulua «ja vöä uutta Vuotta 
toivottaa uAfevaate-ulsustcfiiifec

apiele y

MIRORVILC KESKELLÄ LOMASUOMEA 
J/ VIRROILLA

S® VIIHTYISÄ RAVINTOLA
^Ä^PUHEUN (934) 56 560

VIRTAIN PERINNEKYLÄ

Kiitoksia kaikille asiakkaillemme 
kuluneesta vuodesta.

Toivotamme hauskaa joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

PUB-KAHVILA 66

»■

NÄKÖg)VIRRAT
SILMÄ - JA PIILOLASIT

Virtaintie 31,34800 Virrat, puh. 934-54343
MA-PE 9J0-I7

LA 10-13

HYVÄÄ JOULUA
JA MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA!

rvA LOMAKYLÄ
W SUVI-NUUTTILA

34800 VIRRAT C(934) 58 634

t»» ////? . SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄvirtain

A valomainos ky
34SOQ VIRRAT “S? 334-55699

IARRAKIRIAIMEI NtONHUOLIOA AStNNUKSIA SIIRIOJA

UUSILLE OSILLE 15 VUODEN TAKUU

PERUSKORJATUILLE MAINOKSILLE 2 VUODEN TAKUU

EDULLISESTI^^^HIRRESTÄ

TALOT
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

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 1QQ5 
toivottaa asiakaskunnalleen

ANNULI
Virtaintie 25, puh: 53I93

v^iuri-kamp44A/o 
<S@ RIITTA ggg>

Schvvarzkopf V
34800 VIRRAT 934-53095

VIRTAIN OSUUSMEIJERI Ravintola
Meijerintie 12, 34800 VIRRAT

puh: 55144

TOISVESI
kasviväriuutuus 

\GÖ* . aito, puhdas

Parturi Kampaamo
Kleopatra

Palmroth Center puh. S3222

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuoti
----------> ti ' " *S

flf

VIRHYDRO OY]
, PIRKANTIE 22 VIRRAT |

(934) iin 
54111 Ällu

k-----------> ' —J

RAUHALLISTA JA KOTOISAA JOULUA!

POHJOIS-HÄMEEN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY LKV L_ |
Virtaintie 40, 34800 VIRRAT, puh. 934-52640 ■■ ■

TAMPEREEN
YLIOPISTON VUX

VIRTAIN H
KULTTUURINTUTKIMUSASEMA 

Herranen, 34800 VIRRAT 
puh. 934-56 222, fax 934-56 206
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ttfyvää jouluaja
Onnettista Uutta Vuotta!

tttyvää joutua ja
Onnettista Uutta Vuotta

SÄÄKSMÄKI OY
Virtain Lanka ja Kangas Ky 
Virtaintie 35, puh. 53 733 34710 VASKIVESI Puh. (934) 589 75

Ylötie 1,33470 YLÖJÄRVI (931)3485 975

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

/W\

LI\V t llMI IM<T< IHIM<
1 J. KORHONEN KY, puh. (934) 55 7791 Virtaintie 34 - 34800 VIRRAT

bynää joulua ja onnellista 
uutta uuotta !

PARTURI-KAMPAAMO
KERTTU SIHVONEN
KILLINKOSKI puh. 500 56

Hyvää joulua ja
Onnellisia Uulia Vuolla !

MATKAHUOLTOASIAMIES
JA HELSKUN PYSÄKKI

puh. 555 42

HAMMASLÄÄKÄRI
TUIJA KÄHKÖNEN

S 934-53 885

VIRTAINTIE 43 D MYÖS ILTA-
34800 VIRRAT VASTAANOTTO

cj/ljuää jouhia ja onns.hhi.ta 
uutta oliotta !

K - Lähikauppa E. Lehtovaara
34930 LIEDENPOHJA

puh. 934 - 581 15 myymauto 949 - 366 460

PARTURI - KAMPAAMO 
EILA HÖMMÖ

KILLINKOSKI puh. 500 77

j--------u'»,;i!i Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

/77^ZZ> WWW WIHURI OY
< f PIKATUKKU AARNIO
pirkantie 20
puh. / fax 934 - 55533

HYVÄÄ f OULUA
VIRTAIN fOULUN LUICIJtOILLE!

Virtain

Sähkötyö
SIPILÄ & KAAKKOMÄKI

"rgys Jtminon^ipä

VISUVESI a 934-4725300
934-S3160

Kiertotie 3 Puh. 934 - 538 90
34800 Virrat Fax : 934 - 53 891

Virtain konditoria
Visuveden myymälä

Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta asiakkaillemme

__________ _____ _______ ___ TALONMIES-

KIINTEISTÖHUOLTO palvelut
HALPA-AITTA

Killinkoski
Puh. 50132

E.OKSANEN & E. PEKKANEN * päivystys
• korjaukset

PÄIVYSTYSPUHELIN: 949-630 299 ’ siivoukset
• vuosiloma- 

tuuraukset

TORIGRILLI
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta !

SPORTIA-VIRRAT «

55293 VAPAA-AJAN TUOTTEITA
Abloy- ja autonavaimia

PL 79 34801 VIRRAT ® 934-531 00
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Hyvää ja /RauHtalluda Joulua Hoikilla!

virtain "»
vesiLÄMP©

Aho & Härkönen 

I PL 69, 34801 Virrat, Pirkantie 11
Puh. 934 • 54869 tai 56248

Virtain kuntoutus
Virtain keskus Virtaintie 36 Virrat, puh, 55875

Fysioterapeutit:
LIISA VAALI TAINA NEVANPÄÄ

Rauhallisia joulua 
fta Onnellisia Uulia Vuolla !

SUUNNITTELUTALO 
S. ANTTILA OY

Virtaintie 17 PL 17 34800 VIRRAT 
puh. (934) 475 4585

Jlyvää Joutua ja

menestystä vuodelle 1994 toivottaa

Virtain Luontaistuote

TULIKUKKA
Puh. (934) 53 610

SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄ

HUOLTOPALVELU KY
LEIVONTIE 1, PL 30, 34801 VIRRAT

N■ctain_ RTV
t-L-i VOIN I IL I,ri_ ju, . viiliini WH|l|lHl^

PUH. (934) 55829, TELEFAX (934) 55829

R.T.V KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTO

AL -a

r A
Schvvarzkopf .

parturi kampaamo 
eija soiminen
MEIJERITIE 15 Puh. 53420

Avoinna: Ti- Pe 9-17 
La 9-13 
Ma suljettu

Ja, mäed/y/ifövädtö yd/eäityö-itö tcätetamme- 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
-PESVLA VIRKAT ÖY~34800 Virrat Purotie 1 Sampola 934-554 17

Hyvää Joulua asiakkaillemme 
toivottaa jouluasuinen

JB-ASUSTE
Virtaintie 43

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme Kuvauksellista Joulua

-VIRTAIN-
VALOKUVAUSLIIKE

VARPUSTIE 4, PUH. 934-55106

j_» RAVINTOLA
(ijart in karhu

Virrat Puhelin (934) 55 129

9-tyvää joutua ja
onnellista uutta vuotta ! VCf

34800 VIRRAT 
Puh 934-55466

ILOISTA JOULUA ASIAKKAILLEMME
ILO ON SOPIVAT KENGÄT

®KENKÄ-HflflNPÄÄ
Virtaintie 42, Virrat p. 934-54678

Parturi 
Kampaamo
VIRTAINTIE 25 PUH

@anla AILA LAHTI

34800 VIRRAT (g34) 55 885
Avoinna: Ti-pe 9.00-17 00 

la 8.30-13.00 
ma Suljettu

WELLA
Pcrfcctly You

Laskettelua jo 13 vuotta 
PUKKIVUOREN RINNE
AUKI: Ti-Pe 11-20

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

0Virtaintie 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 

fax 934-55878
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fauLubzAv&hdyA JfohzLaAla
Kotalan kylätoimikunta 
pj. Reijo Koskela puh. 59201

Kotalan Nuorisoseura ry. 
pj. Timo Kangasaho puh. 59132

Kotalan Työväenyhdistys ry. 
pj. Jouko Kytölä puh. 59132

Kotalan Pienviljelijäyhdistys ry. 
pj. Pirkko Korhonen puh. 59151

K- Kyläkauppa Kangasaho
Timo Kangasaho puh. 59132

P. Kangasaho ky.
puh. 59141

Vironkosken Kahvimaja
Pirkko Mäkinen puh. 59260

Autokorjaamo Velj. Mäkinen 
puh. 59240, 949337107

Kotalan Taksi
Taxi-Bus Tauno Mäkinen 
puh. 59260, 949336984, 59240

Sähköasennukset ja -tarvikkeet
LVI- tarvikkeet

T:mi Jouko Kytölä puh. 59288

Loma- Järvinen
Ritva Sahi puh. 59251

Sahatavaraa Rakentajille
Unto Taipale puh. 59122

Järvi- Suomen Laaturakentajat oy
Veikko Nieminen
puh. 59229, 9400338405

Autokorjaamo
Tuomo Kallioniemi

puh. 59283

Korhosen Luomutila
Siiri Korhonen puh. 59128

Tuotteita lampaista ja mehiläisistä 
Riitta ja Matti Heikkilä

puh.59169

Hunajaa Kotalasta
Helvi ja Seppo Heikkilä

puh. 59195

Maanrakennusyhtymä Koskela 
puh. 59201

Kotalan maansiirto
Tuure Vesanen 
puh. 59183, 949236347

Maanrakennus Markku Kaunisto

puh. 59147, 949336340

55



VRITVSVIDEOT

ESITTEET, RADIOMAINOKSET 

JA KAIKKI AV-PALVELOT

VIRTAIN SEUDUN KAUPPAOPPILAITOS

Sipiläntie 1,34800 VIRRAT 
(934)55571

jjlila <kx
PL 47, 34801 VIRRAT 
Ahjolan teollisuusalue 
Puh. 934 - 54485

Keskustie 5 34800 VIRRAT 
Puh. 934 - 53434

* Kuntosali & Solarium
* UrheiluasusteetRAUHALLISTA JOULUA KAIKILLE ASIAKKAILLEMME!-/?  ̂

• OPASTUS JA OHJELMAT

ANNELIN BAARISTA
Hyvät kahvit ja kotipullat edulliseen hintaan!

POSSUKAHVI9,- CCO

VIINERIKAUVI 10,- 
MUNKKIRINKELIKAHVI8,-

Avoinna: ma - pe klo 6.30 -16.00 
Pääskyntie 13, 34800 Virrat, puh. 55298

PARTURI-KAMPAAMO
Avoinna:
MA-KE, PE 9-17 

TO 10-18 
LA 8-14

MYÖS SOLARIUM!

Virtaintie 37 @ 53771

Hyvää joulua toivottaa

Euroifirrat
Puh. 934- 53355

SÄILIÖ-JA LÄMPÖHUOLTO LEHTONEN KY
ÖLJYPOLTIN-JA LVI-HUOLTO

34800 Virrat, puh, 934- 565 40 
NMT 949-231 540 ja 949-634 322

HIMEHimiRH,

Pohjois-Hämeen Puhelin Oy

VtKTAfK
KUM/KOXJA A»O JCY

___________ ST 03 4-5 S 207 ._________ _
Fax 034-53 373

Virtain Joulun toimitus 
Virtain Seura 

Virtain Opettajayhdistys
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BRUNO POLKU
*25.5.1912 116.9.1968

Talviyön sonetti
Huurretta puihin

talvinen hengetär kutoo
Morsiushunnuin

seisovi koivujen saatto
Ylevä suuri

talvisen juhlan on aatto 
Hiutehet hiljaa

leijuen maan syliin putoo

Päivä jo sammui
talviyön voittaessa vallan

Hämärän helmaan
tienoiden kaikkeus hukkuu

Mykkänä luonto
talviyön untansa nukkuu

- kuollutta kaikki
aika on talvisen hallan.

Vaieten yksin
talvista yötäni valvon

talvinen raikas yö
minut vangikseen saapi

Pojoisen äären
nuotiot loimuten palaa

Talvinen yö,
Sinun suurta rauhaasi palvon 

Kasvojes eessä
mieli niin herkäksi saapi. 

Kaivaten sielu
Sun puhtauttasi halaa.



TEHTAANMYYMÄLÄ

Tule jouluostoksille !

MUUMI-TUOTTEITA:

* olkaimia
* vöitä
* kudottuja etikettejä
* nauhoja
* lapasenpidikkeitä

MUITA TUOTTEITA:

* edullisia olkaimia
* lankoja
* lahjapakkauksia 

ompelijoille
* lippunaruja
* kuormansidontalaitteita
* hinausköysiä
* kokoontaitettavia Trice- 

tuoleja
* ym.

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

INKA OY
LASSILA & TIKANOJA GROUP 

34980 KILLINKOSKI 
PUH. 934-50107

© M00M1N CHARACTERS/ BULLS


