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Kuva: Pirkko Sihvonen
Me odotamme...



Lukijalle
Kirjoitan tätä lauantaiaamuna lokakuun 21. päivänä. Virroille on viime yönä satanut tämän 

syksyn ensilumi. Maisema on häkellyttävän kaunis. Pehmeä valkoinen lumi peittää vaipallaan 
kaljun maan ja samalla kuin puhdistaa kaiken. Puhdistaa myös katsojan mielen turhasta 
kuonasta.

Olemme saaneet elää pitkän ja monella tavalla hyvän syksyn. Talveen on saatu valmistautua 
ajatuksella. Komea ruska-aika virkisti mieltä, mutta lumen tulokin on iloinen asia. Lehti 
kääntyy, entisen voi jättää taakseen ja alkaa uuden vuodenajan hyvää uteliaisuutta tuntien.

Päättyneenä vuonna Virroilla on ollut ilo saada monia hyviä terveisiä entisiltä virtalaisilta. 
Ikkunoita on availtu koko Suomeen ja Eurooppaan asti. On hyvä saada vieraaksi henkilöitä, 
jotka kaikella kunnialla edustavat meitä mitä moninaisimmissa tehtävissä. Kiitokset vierail
lemme ja omalle väelle. Juhlien valmistaminen vaatii työtä, mutta se myös palkitsee.

130 vuotta Into Konrad Inhan syntymästä sai meillä jälleen aikaan hyvän syyn tutustua 
historiaan. Saimme myös Nyströmin suvulta oikeuden julkaista tämän lehden kannessa 
Inhan ottaman valokuvan.

Karhu-ooppera on omalta osaltaan ylläpitämässä historian, erämaan ja ihmisen työn arvos
tusta. Työ ensi kesän karhu-oopperaa varten on jo käynnissä.

Monet ryhmät ja yksittäiset henkilöt ovat jälleen edesauttaneet tämän kotiseutulehden syntyä. 
Kunnioittavat kiitokset Teille kaikille.
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YRJÖ SARIOLA

Muutoksen ja 
uudistuksen joulu

Omassa elämässäni tämä joulu 1995 on muutoksen 
joulu. Jäin alkusyksystä eläkkeelle piispan virasta ja 
muutin Lapuan piispalasta Jyväskylään eläkekotiin. 
Kävin yhdessä puolisoni kanssa läpi sen prosessin, joka 
liittyy eläkkeelle siirtymiseen. Ja varmaan se vieläkin 
jatkuu. Ihmisen elämänkaareen sisältyy eri vaiheita, 
joista viimeinen on omalla kohdallani nyt alkanut. 
Minua on rohkaissut, kun moni eläkeläinen on iloisena 
kertonut, että eläkeaikaa ei tarvitse pelätä, koska sekin 
on täyttä ja rikasta aikaa ihmisen elämässä.

Tänä jouluna ajattelen sitä, että Vapahtajamme syn
tyi ihmiseksi suurien muutosten keskelle. Hän syntyi 
matkan aikana Betlehemissä eikä kotikaupungissaan 
Nasaretissa. Hän joutui vanhempiensa kanssa lähte
mään pakomatkalle Egyptiin. Entä miten suuri muutos 
ta-pahtuikaan Jeesuksen elämässä, kun hän lähti vael
tamaan oppilaidensa kanssa rabbina ja näin joutui jul
kisuuden valokeilaan. Lopulta hänen elämänsä päättyi 
väkivaltaiseen kuolemaan.

Heprealaiskirjeessä puhutaan siitä, kuinka meidän 
Vapahtajamme joutui ihmisenä samanlaisten koet
telemusten ja kiusausten keskelle kuin me toisetkin 
ihmiset. Tästä syystä hän meidän veljenämme voi ym
märtää meitä. Hän ei ole jossain kaukana meistä vaan

aivan lähellämme. Hän on kanssamme myös elämämme 
muutosvaiheissa, minkä nimisiä ne sitten ovatkin.

Oman elämäni muutoksen keskellä olen aj atellut sitä, 
että minulla on kaksi vaihtoehtoa. Toinen niistä on 
paikoilleen pysähtyminen, taaksepäin katsominen ja 
elämänuskon menettäminen. Toinen, myönteinen mah
dollisuus on uudistuminen. Eikö sen lähtökohta ole 
kiitollisuus siitä, mikä on takanapäin, mutta samalla 
kiitollisuus siitä, mitä on odottamassa uudessa elä
mäntilanteessa. Tänä jouluna, ensimmäisenä jouluna 
eläkekodissamme rukoilen sitä, että Vapahtaja antaisi 
minulle ja puolisolleni muutoksen mukana myös uu
distumisen lahjan. Luotan siihen, että se on mahdol
lista, koska Vapahtaja syntyi tänne ihmiselämän muu
tosten keskelle meitä auttamaan ja tukemaan.

Näissä mietteissä tervehdin kaikkia teitä virtolaisia 
yhdessä puolisoni kanssa kiitollisin mielin ja toivotan 
teille Vapahtajan siunaamaa joulujuhlaa.
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MATTI MAIJALA

Virtain kaupungin 
tervehdys

On paljon tärkeitä asioita, joita 
paikkakunnan kehittämisessä tarvi
taan. Enimmäkseen puhutaan ra
hasta, koska sitä tarvitaan kaikessa 
kehittämisessä. Sitten puhutaan 
"noista toisista", jotka ovat eri miel
tä "meidän ryhmän" kanssa. Näin
hän se ajatus kulkee. Pitkäaikaisen 
tuntemuksen perusteella voin kui
tenkin vakuuttaa, että erilaisten 
mielipiteiden esittäjätkin ovat kun
non ihmisiä.

Kehittynyt demokratia on keino 
hoitaa yhteisiä asioita neuvotellen 
ja sopien erilaisten mielipiteiden 
kesken. Se kai on sitä politiikkaa, 
jota monet niin kammoksuvat ja 
vierastavat, mutta jolle ei vaihtoeh
toa ole esitetty. Aika harvoin on lop
pujen lopuksi Virroillakin päätös 
syntynyt äänestäen - se kuuluu 
myös demokratiaan.

Mielestäni on kuitenkin kiinnitet
tävä huomio kahteen keskeiseen 
käsitteeseen, jotka eivät ole niin 
käytännöllisiä, mutta ovat Virtain 
kehittämisen avaintekijöitä. Ne ovat 
yhteistyöilmapiiri ja keskinäinen 
luottamus. Jos ne ovat kunnossa, 
niin isojakin ongelmia pystytään 
ratkaisemaan. Niiden puute on ke- 
hittämisilmaston jarru-ja sen huo
maa! Luottamus jopa synnyttää 
vastaluottamusta.

Luottamuksen ja yhteistyön ilma
piiri ei synny itsestään. Siitä on kan
nettava huolta päivittäin. Monta sa
naa ei tarvita sen puolustamiseksi

eikä myöskään huonontamiseksi. 
Kyllähän me suomalaiset osaamme 
sanoa häijystikin, vaikka ei se usein
kaan pulmia ratkaise. Paljon auttaa, 
jos osapuolet tuntevat toisiaan pi
temmältä ajalta.

Siihen ilmapiiriin saa sisältyä tiet
tyä virtolaista itsetuntoa. Meillä täy
tyy olla oikeus ja tarve pitää puo
liamme pärjäämiskilpailussa. Me 
tarvitsemme siinä toisiamme. Arvos
tamme silloin sekä muita että tätä 
kotipaikaamme. Haasteita riittää. 
Pettymyksiä j a vastoinkäymisiä koh
dataan. Ne koettelevat yhteistyön ja 
luottamuksen ilmapiiriä. Niihin on 
kuitenkin mahdollista vastata tii
vistämällä yhteistyötä, rohkaise
malla ja kannustamalla toisiamme 
sekä miettimällä ja esittämällä ra
kentavia vaihtoehtoja helposti vi
riävän arvostelun ja jälkiviisauden 
sijaan.

Vaikeata on monesti, mutta eteen
päin pitäisi päästä. Viime vuodet 
ovat yrittäneet lannistaa rohkeut
tamme. Annammeko periksi, vai 
uskallammeko sittenkin tehdä jo
tain esimerkiksi sen hyväksi, että 
saisimme useammille virtolaisille 
työtä?

Rohkaiseviakin esimerkkejä on 
onneksi sekä Virtain yritystoimin
nan että harrastustoiminnan alueil
la. Jälkimmäisen osalta ehkä mer
kittävin yhteistyöprojekti pitkään 
aikaan oli Karhu-Ooppera. Se on 
saanut täällä sekä ennen kaikkea

paikkakuntamme ulkopuolella kiit
tävää palautetta. Sen toteutti "usko
maton joukko", joka uskoi ideaan, 
toisiinsa ja itseensä, teki tosissaan 
töitä erinomaisessa talkoohengessä, 
sitoutui hankkeeseen sen epäröi
västä alusta mahtavahenkiseen lop
puun ja vielä kertoi nauttineensa 
mukanaolosta. Karhu-Ooppera, jo
ka esitetään jälleen ensi kesänä hei
näkuun 3. - 7. päivinä, muutti huo
mattavasti monien ihmisten ennak
kokäsityksiä oopperasta. Kaiketi 
siksi, että se oli niin uusi ja erilai
nen, aiheeltaan vankasti perintee
seen nojaava ja vielä esitettiin virta
laisessa maisemassa. Osaammeko 
me virtalaiset muuten olla kiitolli
sia upeista maisemistamme ja luon
nosta?

On jälleen aika vuoden päättyessä 
esittää parhaat kiitokset kaikille sii
tä työstä, mitä itse kukin on omalla 
paikallaan tehnyt Virtain hyväksi. 
Samalla esitän Virtain Joulun luki- 
j oille Virtain kaupungin kunnioitta
van joulutervehdyksen. Tuleva ai
kakin tulee sisältämään haasteita. 
Monien muiden lailla uskon, että 
Virrat selviytyy niistä, mutta tarvit
see siihen hyvää luottamuksen ja 
yhteistyön ilmapiiriä. Se taas riip
puu meistä ihmisistä.
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KAARI PELKOLA

Toriseva - Virtain matkailun helmi

Martti Kitusen elämää kuvaava 
Karhu-ooppera on herättänyt an
saittua huomiota Virtain ulkopuo
lellakin. Kun esityspaikaksi oival
lettiin valita Ala-Toriseva-järvi kal
lioineen, on kiintoisaa palauttaa mie
liin Torisevan matkailullista histo
riaa.

Suomen ensimmäisten turistikoh- 
teitten Imatran, Kolin, Punkaharjun 
ja Aavasaksan joukkoon pääsi jo 
vuosisatamme alusta lähtien Tori
sevan rotkojärvien alue Jäähdys- 
pohjassa. Miljoonavuotiset äkkijyr
kät kallioseinämät muodostavat jyl
hän kauniit kehykset kolmen ka
pean mutta syvän järven jonolle.

Virtain luonnonkauneus on tullut 
yleiseen tietoisuuteen jo viime vuo
sisadan puolivälissä ilmestyneen 
J. L. Runebergin teoksen "Vänrikki 
Stoolin tarinat" kautta. Sen runossa 
"Heinäkuun viides päivä" on kaunis 
säe "nuo Virtain järvet ihanat". Sa
moin kuuluisa, Virroilta lähtenyt 
valokuvaaja ja kirjailija I. K. Inha on 
työllään tehnyt Virtaita tunnetuksi. 
Myös pitäj än säätyläiset, herrasväet, 
löysivät huviretkilleen kauniit pai
kalliset kohteet ja jo vuosisadan 
alkukymmenillä valokuvauttivat 
joukkonsa mm. Rakkauden alttarilla. 
Matti Kankaanpään kirjassa "Toiset 
äijät" on useita valokuvia Torisevan 
maisemista.

Torisevan maine pohjautuu kui
tenkin suurelta osalta helsinkiläis- 
tamperelais-virtolaisen taidemaala
ri Armid Sandbergin (1876-1927) 
toimintaan. Hän rakensi Ala-Torise- 
va-järven eteläiselle jyrkänteelle ko
mean Pilvilinna-huvilan, jossa sit
ten majoitti kesämatkailijoita vuo
sikymmenten ajan. Torisevan kieh
tovat maisemat olivat isännän lu
kuisten omien ja monien kuului
sien taiteilijavieraitten, kuten Wer
ner Holmbergin, Albert Edelfeltin, 
Akseli Gallen-Kallelan, Eetu Myntin, 
Erkki Kuloveden ja muitten taide

maalarien töitten aiheina. Ehkä Kar
hu-oopperan innoittamana myös 
oman kaupungin tyttö Kirsti Koro 
(Perähuhta) on tehnyt todella kau
niita akvarellej a, j oissa näkyy karhu- 
hahmoja Torisevan kallioitten sylei
lyssä. Myös monet kuuluisat kirjai
lijat mm. Heikki Asunta ovat saa
neet innoituksen Torisevan lumois
ta. On tehty runoja, balladeja, jopa 
arkkiveisuja Inkerinkallion tarun 
perusteella.

I. K. Inha näki jo 1909 kirjassaan 
"Suomen maisemat" Torisevan seu
dussa suojelukohteen, ja myöhem
min 1916 Kansanvalistusseuran ka
lenterin artikkelissa hän puhuu suo
rastaan luonnon raiskauksesta tä
män "erämaan helmen" ympäris
tössä. Mutta näkee, että pahatkin 
raiskiot peittyvät ja pehmenevät 
uuskasvillisuuden ansiosta vuosien 
saatossa.

Sandbergin kuoltua sukulaiset 
jatkoivat täysihoitolan ja kahvilan 
pitoa aina vuoteen 1935, mutta tuol
loin huvilan rakennusten kunto oli 
käynyt vaarallisen huonoksi. Muis
tan "likkaasena" käyneeni autiossa 
hajoamispisteessä olevassa Pilvi
linnassa, joka sittemmin purettiin 
viranomaisten toimesta.

Jo vuonna 1935 Toriseva koki kor

kean tason vierailun, kun Viron ul
koministeri Seljamaa kävi Näsijär
ven laivaristeilyn lisäksi suomalai
sen virkaveljensä Hackzellin kans
sa ihastelemassa vajoamajärven nä
kymiä.

Virtain lotat olivat harkinneet Pil
vilinnan kunnostamista, mutta pää
tyivät sitten rakentamaan oman 
Lottain kahvimajan Ala-Torisevan 
pohjoispäähän 1935. Modernit mai- 
noskeinot osattiin jo silloin: Helsin
gin Sk:n soittokunta esiintyi avajai
sissa ja lehdistö hoiti laajasti osuu
tensa. Hankittiinpa oma tulitikku- 
etikettikin. Kahvilan hyvää tuottoa 
käytettiin mm. Keski-Suomen kent
täsairaalan varustamiseen. Kahvi- 
maja on ollut toiminnassa jatkuvas
ti eri omistajien voimin. Viime ke
sänäkin siellä sai nauttia kahvit 
tuoreiden kotipullien kera lähes al
kuperäisessä miljöössä. Minäkin 
siellä leivoin ja palvelin asiakkaita 
kesällä 1940.

Näin Toriseva on varhaisella tun
nettavuudellaan luonut alun ja pit
kän perinteen matkailulle, jota Vir
rat on vuosikymmenien mittaan 
monin muodoin kehittänyt. Kun nyt 
Karhu-ooppera esitetään tulevana
kin kesänä, lisääntyy Törisevän tun
temus vieraitten kävijäin ja myös 
virtolaisten iloksi.
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PENTTI JOUTTIJÄRVI

Muistomerkit
Virroilta löytyy 16 muistomerkkiä tai muistoa josta
kin huomattavasta tapahtumasta tai asiasta. Useim
mat liittyvät sotiin tai niiden seurauksiin. 
Ensimmäinen tällainen on "Vapaussoturien hauta
muistomerkki" vuodelta 1920 ja viimeisin "Aseveli- 
hengen muistomerkki" tältä vuodelta. Tähän väliin 
mahtuu 14 merkkiä, joista puhtaasti siviilimuis- 
tomerkkejä on viisi. Ohtolassa paljastettua viimeisintä 
merkkiä ei ole otettu tämän kuvasarjan yhteyteen, 
koska siitä on erillinen kirjoitus toisaalla tässä leh
dessä.

Vuonna 1930pellonraivaajien pystyttämä Kuokkapatsas on Vaski- 
vedellä Purran tien varrella.

Vanhalla hautausmaalla oleva Vapaussoturien hautamuistomerkki on 
paljastettu 1920.

Martti Kitusen muistomerkki pystytettiin 1936 Kotalan kes
kustaan johtavan tien varrelle. Nykyiselle paikalleen Viron- 
kosken levähdysalueelle se siirrettiin 1979.

Vaskiveden taistelujen muistomerkki on paljastettu 
11.3.1928 eli viimeisen taistelun 10-vuotispäivänä. 
Kiveen on hakattu teksti: "Sankarien kuumaksi. 
Vaskiveden taistelut 9.2. ja 9.-11.3.1918".

Sankariristi on Ilmari Virkkalan suunnittelema ja se on pystytetty sankari
hauta-alueen kunnostuksen yhteydessä 1950.
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Kurttilan veljesten muistokivi on pystytetty Virtain Reserviupseeriker
hon toimesta 1961 Vaskiveden Kurttilan talon pihamaalle. Kivessä on 
teksti: "Karttila. Isänmaan puolesta kaatuivat pojat Reino Johannes 
21.9.1941, Feliks Vilho 6.7.1944, Eero Valdemar 6.8.1941 ja Viljo Matti 
Mikael 4.7.1944".

Vuoden 1968 maatalous- 
näyttelyä varten istutettuja 
puita on vielä Kanttorilan 
tontilla pari ryhmää.

Killinkosken hautausmaalla oleva sankaripatsas on pystytetty 1953. Siinä on 
teksti: "Siin' oli kehtonsa heillä, siinäpä viljansa heilimöi, siinä on hautansa 
heillä, koska jo viikate laihoon löi. Siitä he myös ylösnousevat kerran aamuna 
Herran ".

Itsenäisyyden muistometsikköon istutettu itsenäisyy
temme 50-juhlavuoden kunniaksi 1967 U. H. Heino
sen perikunnan maalle Heinäahon tien varrelle.

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki on 
pystytetty kirkon pihamaalle 1961.

Vakaumuksensa puolesta hen
kensä antaneiden muistomerkki 
on kirkkopihassa ja se on paljas
tettu vappuna 1974.
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Vuonna 1984 paljastetussa jatkosotaan lähdön muistolaatassa on teksti: 
E ja EK/JR 57 lähtivät tältä paikalta 23.6.1941 jatkosotaan. I/JR 57, joka 
koottiin Virtain ja Ruoveden miehistä, lähti myös 23.6.1941. Muistolaatan 
lahjoittivat aseveljet.

Vanhainkodin palon muistomerkin jalustassa on teksti: Virtain vanhainkodin 
palo 23.1.1979. Uhrien muistolle. Virtain kaupunki 1989.

Muistomerkki on sankarihauta-alueella ja se on paljas
tettu 1992.

Pylväs- eli surukuuset istutettiin Vapaussodan Virtain Pe
rinneyhdistyksen aloitteesta sankarihauta-alueelle vapaus
sodan päättymisen 75-vuotismuistoksi 1993.

LIISA YLÄ-ROUVILA

Jouluna
Anno Domini 1995
Taas saapui joulu, niinkuin aina ennen, 
halki vuosisatain, ajasfaikain mennen. 
Taas tuikkii kynttilät,

taas syttyneet on jouluvalot.
On metsät hiljenneinä

ja rauhaa huokuu salot.

Taas hetken taivas maata koskettaa, 
Henki jumalainen kaikkeutta, olevaa. 
Taas hyvään valmis ihmissydän on, 
on aika rakkauden ja sovinnon.

Keskeen kansakuntain pelon, 
ajan ahdingossa uupuneille, 
joulunsanoma suur' kantautuu, 
tuo armonviesti ikivanha, aina uus': 
Nyt syntynyt on Vapahtaja teille.
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PERTTI TAMMINEN

Veij et, vesitilkka tuokaa ...
Virtain ja Ähtärin välisen vilk

kaasti liikennöidyn tien peruspa
rannustyöt saatiin valmiiksi kaksi 
vuotta siiten. Eräs työmaan ko
vimmista urakoista oli Ohtolan ky
lässä sijaitsevan Haurulanvuoren 
louhinta. Uusi tielinja osuu tällä 
kohtaa lähelle Ohtolan vanhaa lai
valaituria, johon aikoinaan Runoili
jan reitin laivatkin "Tarjanne" ja 
"Pohjola" ajelivat.

Tielinjalla ollut vuoren osa hajoi- 
tettiin murskeeksi, j olla täyettiin jär
velle viettävä rinne ja niin saatiin 
tien toiselle puolelle laajahko le
vähdysalue. Jyrkkä vuorenseinä ja 
toisaalla T ois veden Ohtolanlahdek- 
si kaartuva osa muodostavat maise
mallisesti vaikuttavan vastakohdan. 
Virtain pohjoisessa taajamassa Kil- 
linkoskella eläkepäiviä viettävään 
sotaveteraani Erkki Lahteen tehosi 
myös tämä kontrasti, ja hän kes
kusteli asiasta veteraaniveljensä 
Kaarlo Laaksosen kanssa. Tuumai- 
lun tuloksena miehet päättelivät,

R/J
lii 01

Efj

F
af’ € MB? astu

että siinä olisi sopivan kokoisen 
asevelimuistomerkin paikka.

Tämän vuoden maaliskuussa saa
tiin Virtain veteraanit mukaan suun
nittelutyöhön ja otettiin yhteys kau
pungin johtoon. Asian kehittelyä 
varten valittiin toimikunta, johon tuli 
edustajia molemmista veteraani- 
järjestöistä ja sotainvalideista sekä 
reserviläisistä. Myös TVH ja Virtain 
kaupunki olivat edustettuina. Pu
heenjohtajana toimi Jouko Sipilä 
Pirkka-Hämeensotainvalidipiiristä.

Muistomerkkiin kuuluu kaksi 
osaa. Vuoren seinässä on teräskir- 
jaimin tekstiosa, tammenlehvä ja 
liekin symboli. Muistomerkin idea 
liittyy talvisodan Taipaleen lohkon 
raskaisiin taisteluihin, joihin myös 
suurin osa virtolaisista JR 21 :n III 
Pataljoonassa osallistui. Puolusta
jien kannalta oli tilanne mahdolli
simman epäedullinen: vihollinen 
saattoi tähystää ja tulittaa kolmel
ta eri suunnalta, haavoittuneiden

kuljetus taakse ja kaikki muukin 
huoltotoiminta oli vaikeaa päiväs
aikaan.

Erityisen kriittiseksi muodostui 
juomaveden puute haavoittuneiden 
hoidossa. Janon tuska oli koko kor- 
sukunnan yhteinen, joskus joku otti 
riskin ja lähti veden hakuun. Sodan 
lähestyessä loppuaan riskin otti 
Erkki (Erik) Kujala 10.3.1940. Hän 
ehti jo juosta kaivolle ja kumartua 
ammentamaan vettä, kun vihollis- 
kranaatin sirpaleet osuivat häneen. 
Taipaleessa komppanianpäällik
könä toiminut runoilija Yrjö Jylhä 
on ikuistanut tämän sankarikuole
man runossaan: "Tykit jyskyttävät 
korsun suuta, viipyy vesimies, ei 
mitään muuta. Haavoissaan vain 
joku hiljaa huokaa: Veljet, vesitilkka 
tuokaa... Runo "Kaivo" on Jylhän 
runokokoelmassa "Kiirastuli".

Levähdysalueella on toisena muis
tomerkin osana vanha kilometri- 
paalu muistuttaen suomalaisista 
tienrakentajista. Paaluun on kiinni
tetty laatta, jossa kerrotaan aseveli- 
hengen monumentin taustasta. Toi
mikunta piti viidennen ja viimeisen 
kokouksensa 9.6. ja järjesti paljas
tustilaisuuden 5.7. lyhyin, mutta 
vaikuttavin juhlamenoin. Päivä
määrä perustuu J. L. Runebergin 
runoon "Heinäkuun viides päivä", 
jossa runoilija ylistää isänmaan kau
neutta ja puolustajan urheutta.

Muistomerkin kustannukset on 
koottu varojen keruulla, josta ovat 
pääosin huolehtineet Pirkanmaan 
sotaveteraanit, rintamamiehet ja 
sotainvalidit sekä vastaavat nais- 
jaostot.

Kuva: Virtain Valokuvausliike
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KAISA LAMPINEN

Vierellä elämäntoverin
Oli heleä helluntai 1960, 
oli kukkivan maa, pensaat, puut. 
Pappilan portailla kuuntelimme 
kukuntaa kevätkäkösen 
kuin sinettinä liitollemme.
- Olit puolimatkassa silloin.

Tuli juhla juhannuksen, 
veit omanasi Nurminiemeen
- kokko liekein leikehti.
Oli siellä luonto lähellä, 
metsän väki vainiolla,
Pohjola/Tarjanne päivin purjehti, 
uittotyötkin vettä elävöitti.

Tuli uusi aatto Mittumaarin, 
noudit kotiin myös esikoisen. 
Tyttökin maisemia ihaili, 
pajunkissat koriin poimieli.
- viisi vuotta ja pääsiäiseksi

noudit jälleen omasi
ja "kuumiesten aikaan" kolmannenki.

Työntäyteisinä vierivät vuodet, 
siinä sivussa vielä hiihtelitkin, 
hankit muistoiksi "hopeoita", 
opetit omilles' kirjoa luonnon.
- Loppui kauppa ja koulu,
- kypsyi ajatus ja muutto
omaan kotiin keskustaan.
Toiset 19 vuotta oli siinä kotosi.

- kunnes kevättalvella...
kesken päivän askareitten 
saapui noutaja yllättäen.
Ladut yhdessä kuljetut, 
retket salojen, vesien 
ikimuistoiksi muuttuivat.
Yön äänet lintujen
viestivät kaipuuta, kiitosta sydänten.

W n*

Postikortti Virtain 
kirkko 1900-luvun 
alkupuolelta. 
Kortin omistaa 
Kauno Vuorenpää.

Virtain Kirkko.
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KARI PÖYHÖNEN

Kirkko keskellä kylää
"Enpä tiedä toista maisemaa niin 

mieluisaa, kuin missä on pappila ja 
kirkko. Sillä olkoonpa näköala kuin
ka ihana tahansa - metsiä, vaaroja; 
ulapoita, niemiä; koskia, kuohuja - 
missä kirkko ja pappila puuttuvat, 
siinä seutu henkeään haikailee, 
ikävöi aatettaan ja kaipaa keskus
taansa. . . Sillä ei ole näköala kan- 
sankaunis, minne ei kirkkoa kuu
mottane, minne ei pappilaa pilkot
tane. .." Juhani Aho.

Enää harvoin kirkko ja pappila 
erottuvat taajaman muitten raken
nusten joukossa samalla tavoin 
kuin Juhani Ahon aikoihin. Kirkot 
muodostavat kuitenkin edelleen 
useimpien, kaupungin niinilläkin 
mahtailevien, kylien ytimen ja mer
kittävimmän historiallisen nähtä
vyyden. Kun maaseutupaikkakun- 
nille aikoinaan kirkkoja perustettiin 
sijaintipaikan määräsivät paikan 
näkyvyys ja maisemallisuus sekä 
hyvät kulkuyhteydet. Niinpä Vir- 
tainkin ensimmäinen kappeli ra
kennettiin 1651 Kalettoman kan
kaalle, nykyisen kirkon paikkeille, 
epäilemättä juuri näiden kriteerien 
vuoksi. Tarjosivathan Toisveden ja 
Vaskiveden vesistöt erinomaisen 
kulkuyhteyden kirkolle lähes ym
päri vuoden.

Kirkkorakennus on erottamaton 
osa lähiympäristöään. Tänään sii
hen kuuluvat kirkkomaa hautoi- 
neen, sen erottavat aidat, istutukset 
ja muistomerkit. Aikaisemmin kir
kon välittömään läheisyyteen kuu
luivat myös mm. kirkkotupa, pitä- 
jänmakasiinija kirkkotalli. Toisaalta 
kapakat ja kestikievarit saatettiin 
paheiden pesinä karkoittaa pois kir
kon naapuristosta. Näin kirkko
rakennus saattoi vaikuttaa koko pi
täjän asutuksen ja rakennuskannan 
muotoutumiseen.

Virtain kappeli sai työnsä jatka
jaksi 1771-72 rakennetun nykyisen,

ns. pohjalaista mallia olleen Antti 
Hakolan suunnitteleman kirkon. Sen 
lähistöltä löytyi jo 1600-luvun lo
pulla pitäjäntupa (- kirkkotupa), 
joka oli rakennettu lukkarin asun
noksi ja opetuksen pitopaikaksi. 
Myöhemmin (1781) se merkittiin 
maakirjoihin Kankaanpään talona. 
Myös pitäjänmakasiini, josta kato
vuosina voitiin lainata siemenviljaa 
ja Sipilän kirkkotalli sijaitsivat aina
kin 1800-luvun lopulla kirkon lä
hellä.

Kirkon ja sen ympäristön rakenta
miseen ja hoitoon vaikuttivat tie
tysti lait, asetukset ja määräykset. 
Seurakunta sai periaatteessa päät
tää kirkon paikan, muodon ja koon. 
Myös valtiovalta suosi kirkkora- 
kentamisessa säästäväisyyttä. Seu
rakuntia kehoitettiin välttämään 
mm. erillisiä kellotapuleita, korkeita 
torneja, erillisiä asehuoneita sekä 
rakentamaan sakaristot kirkkojen 
itäpäähän, jolloin oli yksi katto vä
hemmän hoidettavana. Kirkkojen 
suojaamiseksi tulipaloilta vuonna 
1776 annettiin asetus, jonkamukaan 
kirkot oli rakennettava yksinomaan 
kivestä.

Virtain kirkon jokainen kunnos
tus ja remontti vaativat suuria pon
nistuksia, ainakin varojen keräämi
sen suhteen. Usein toimenpiteitä 
lykättiin kunnes kirkko oli sekä si
sältä että ulkoa joutunut "rappio ti
laan", kuten mm. 1880-luvun tait
teessa todettiin.

Kirkon ympäristöön ja kirkko
maahan kiinnitettiin täällä ensi ker
taa vakavaa huomiota vasta 1860- 
luvulla. Tuolloin kirkkomaan ym
pärille rakennettiin kiviaita ja aluet
ta pyrittiin siistimään ja istutuksin 
kaunistamaan. Samoihin aikoihin 
oli ongelmaksi havaittu myös hau
tausmaan täyttyminen, mutta rat
kaisua saatiin odotella aina vuoteen 
1897 asti, jolloin uusi hautausmaa

Puttosharjulla ratkaisi kysymyksen. 
Kirkkoihin hautaus loppui Suomes
sa virallisesti 1822, mutta useilla 
paikkakunnilla siitä oli luovuttu jo 
aiemmin.

Hautausmaat olivat vielä 1800- 
luvulla nykymittapuiden mukaan 
huonosti hoidettuja ja yleensä puut
tomia. Puiden istutukseen ei niin
kään kehoitettu esteettisistä syistä 
kuin siksi, että puiden uskottiin 
imevän kirkkomaiden haudoista 
nousevia myrkyllisiä huuruja. 
Kirkkomaiden ulkoinen asu alkoi 
1800-luvun lopulla muuttua myös 
siksi, että perinteisten yksinkertais
ten puuristien rinnalle alkoi vähitel
len tulla tehdasvalmisteisia valu- 
rautaisia ristejä ja jopa hautakiviä.

Suomen itsenäisyyden ensi vuosi
kymmenellä hautausmaakulttuuri 
koki uuden nousun. Kirkollisen 
kulttuurin korostaminen oli sopi
van kansallis-isänmaallista ja pai- 
kallishistorianjakotiseututyön har
rastajat löysivät niistä "isien töistä" 
ja paikallisista suurmiehistä kerto
van kuvastimen. Myös sankari
haudat ja muistomerkit ilmestyivät 
Suomen kirkkomaille kansalaisso
taa seuranneina vuosina. Virroilla 
paljastettiin lokakuussa 1920 kirk
komaalle paikallisen suojeluskun
nan hankkima sankaripatsas. Talvi- 
ja jatkosodan vuosina palattiin hau- 
tauskäytännössä vuoden 1918 pe
rinteeseen sankarihautarivistöineen.

Tänä päivänä kotiseudun sym
boloituminen kirkkoon ja kirkon
mäkeen näkyy esimerkiksi Virroil
lakin myytävissä postikorteissa, 
joissa hyvin usein kuvataan kirk
koa. Sen sijaan kunnallinen kaavoi
tus on ehkä räikeimmin laiminlyö
nyt kirkonmäen kulttuurihistorial
lisen merkityksen ja symboliarvon. 
On paikkakuntia, joilla kirkko on 
menettänyt esikoisoikeutensa lähi
ympäristöönsä ja jopa paikallaan 
pysymiseen. Virroilla kirkonmäki on 
sijaintinsa vuoksi onneksi säästynyt 
tällaiselta kehitykseltä kirkon vie
ressä ammottavaa asf alttikenttää lu
kuunottamatta. On oikeastaan suuri 
onni, ettei kirkkomme ole koskaan 
sijainnut kylän pääraitilla, siksi an
keaksi autoiluväyläksi se on muut
tunut.
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ESKO RÄNTILÄ

Kuvakertomus Virtain kirkon viimeisimmästä korjauksesta
Korjaustarve tuli kiireelliseksi, kun VTT:n valtakunnallisen lahovauriokartoituksen yhteydessä huomattiin 

lattiasienivaurioita kirkkomme alapohjassa. Sisäpuolinen korjaus tehtiin srk:n omana työnä "nokkamiehinä" 
Virtain timpureiden parhaimmistoa: Jorma Moisio ja penkki- sekä kalustetöiden osalta Leo Pohjanen.

Tällaisessa kunnossa oli moni lattiakannattaja 1992: lahoa ja 
sienikasvustoa varsinkin pohjoissakarassa, missä alapuolinen 
tuuletustila oli lähes olematon. Ja tällöin oli sentään jo poistettu 
pahimmat lastu- ja rakennusjäteröykkiöt.

Tapulinjalan alla oli näin paljon "putua"; ei ihme, jos näissä 
oloissa muodostuu lahoa varsinkin, jos sokkelin vierellä ei ole 
kunnollista viettoa poispäin. Korjaus aloitettiin parantamalla 
tilannetta ulkoseinän molemmilla puolilla...

mm. kaivamalla pois tämä arkun kuljetukseen ja liikuntaesteisille 
tehty sinänsä kaunis maaluiska,joka sekin oli omiaan lahottamaan 
ulkoseinää tapulin kaakkoisnurkalla...

ja tekemällä tilalle alta tuulettuva ristikkokaiteinen silta, jonka 
kansilankut ovat vanhoja kirkkosalin lattialautoja hiekkapuhal
lettuina ja tervattuina. Ulkovalaisimiakin uusittiin ja lisättiin 
samassa yhteydessä.

Kirkkoon tehtiin uudet helmalaudat lehtikuusesta. Niiden taakse 
jätetiin aiemmasta poiketen tuuletusväli. Samalla veistettiin alim
pien hirsien lahot pois ja tervattiin veistopinta. Ennen vesilankun 
kiinnitystä siroteltiin kivijalan ja hirren saumaan booraksia, joka...

ehkäisee lahottajasienen kasvua (kuvassa Vanhat Talot Oy.n 
Jukka Raivio, vas, ja Matti Klemetti). Rakennus oli jo tässä 
vaiheessa kierretty salaojituksella ja pintakiveyksellä.
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Tapulin eteläsivun ulkoseinälankut (n. 7,5 x 45 cm!) olivat 
lahonneet puoleen väliin asti. En halunnut niitä uusittavan ko
konaan, koska tällöin olisi kellotornin sisäpuolinen ilme muuttu
nut. Niinpä Jukka Raivio tervaa tässä alkuperäisen lankun ter
vettä sisäosaa, jonka päälle tehtiin pintavuoraus 22x225 valikoi
dusta mäntylaudasta — alkuperäisen levyistähän ei nykyään 
yht'äkkiä löydy. Muut uusittavat osat tehtiin lehtikuusesta, joka 
kestää sään armoilla lähes kestopuun veroisesti ilman kyllästys- 
myrkkyjä.

Myös ulkomaalaus uusittiin. Työn teki Maalausliike Hietaniemi 
& Kallio. Vanha pintamaali poistettiin kemiallisesti ja lämpi
mällä vedellä huuhdellen ja harjaten. Pintaan vedettiin perintei
nen pellavaöljymaali. Kuvassa näkyy 1968 uusitun välisolan 
alkuperäinen seinä- ja räystäslinja.
Kirkon sekä sisä- että ulkonurkat ovat vuoteen 1913 olleet valkoi
set. Nyt valkaistiin kuitenkin vain tapulin nurkat; helmapuut ja 
räystäät palautettiin valkoisiksi.

Kattopaanuista uusittiin melkoinen osa. Mielenkiintoista on se, 
että huomattava osa uusituista pannuista oli niitä, jotka oli asen
nettu 26 v. aiemmin kattohuovan päälle. Nytkäytettiin aluskatteena 
tuohta kuten vanhoina hyvinä aikoina - ja pinnassa kunnon 
hautatervaa, jota tässä harjaa kattoon Tero Väärämäki. Kuten 
kuvasta näkyy, ei työ sovi aivan heikkopäisille.

Kuvat: Matti Ukkonen, Esko Räntilä, Jukka Raivio, Matti Klemetti

Tässä näkyy 1994 asennettua puista räystäskourua, kesk. jatkos. 
Takorautaiset kourunkannattimet löytyivät venevajasta (vas. 
alh.) ja useimmille niistä löytyi räystäsrakenteesta alkuperäinen 
kiinnity sr ako, johon ne oli idlakon puolelta hyvä kiinnittää. 
Edellisessä remontissa oli räystäskourut ja syöksytorvet pois
tettu miltei 100 %:sti koska ne "eivät sovi kirkon alkuperäiseen 
yleisilmeeseen." Ehkä eivät, mutta kyllä ne vain auttavat sitä 
alkuperäisilmettä säilymään.
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MARJATTA YLINEN- KÄRKKÄINEN

Miss’ on otso synnytetty, 
mesikämmen käännytetty?

Karhua - siis Virroilla esitettyä 
oopperaa - heräteltiin kolmisen vuot
ta. Karhunkierros käynnistettiin 
naisvoimin ja pyrkimyksenä oli kar
hun avulla nostaa virtolaisuudesta 
esiin uutta, innostavaa, kehittävää.

Karhu-idean kypsyttyä toteutta- 
misasteelle rohjettiin karhunkier
rokselle pyytää mukaan lisää väkeä. 
Niinpä sitten Karhu-oopperatoimi- 
kunta nimitettiin joulukuun alussa 
1993 ja se sai heti ensi töikseen hy
väksyttäväksi tilatun Karhu-ooppe
ralibreton. Toimikunta valitsi myös 
ensimmäisessä kokouksessaan oop
peran säveltäjäksi henkilön, jonka 
valmisteleva työryhmä monet eh
dokkaat tutkittuaan sopivimmaksi 
havaitsi. Sävellys saatiin tilaussopi
muksen mukaisesti vastaanottaa 
vuoden 1994 elokuun lopussa ja jul
kistettiin saman tien. Orkesteri ja 
kuorot saivat nuotit käsiinsä ja har
joitukset alkoivat.

Saman vuoden marraskuussa pit
källisen valintaprosessin jälkeen teh
tiin sopimus ohjaajan kanssa ja muun 
taiteellisen henkilökunnan valinnat

saatiin päätökseen keväällä juuri en
nen näyttämöharjoitusten alkamis
ta. Joitain henkilövalintoja ja tarkis
tuksia tehtiin vielä ensi-illan kyn
nyksellä.

Karhu-oopperassa oli mukana 
toista sataa esiintyjää, lisäksi mukana 
oli lähes saman verran muuta avus
tavaa henkilöstöä - jokaisella oli oma 
tärkeä roolinsa. Paljon oli henkilöi
tä, jotka tekivät töitä näkymättö
missä. Heillä oli todellinen voima 
nostaa karhu esiin. Heidän ansios
taan Karhu-oopperasta tuli virta
lainen kulttuuriteko, joka maailmal
lakin noteerataan.

Karhu-oopperan, kuten yleensä 
kulttuuritoiminnan ja taiteen ensisi
jainen arvo on siinä, että se antaa 
potkua ihmisten luovuudelle, tekee 
ihmiselon mielenkiintoiseksi ja aut
taa ihmistä tiedostamaan asemansa 
muuttuvassa maailmassa. Elinvoi
maisessa kulttuurissa kasvavat ih
miset uskaltavat ryhtyä hommiin, 
tekevät työtä, osaavat asettua mui
den asemaan ja pystyvät rakenta
vaan itsekritiikkiin. Ymmärtävien

ihmisten avulla yhteiskunta rikas
tuu, taloudellisetkin tavoitteet saa
vutetaan - syntyy hyvinvointi.

Karhu-oopperan näytökset vuon
na 1995 kesä-heinäkuun vaihteessa 
Virtain Torisevajärven rannalla to
teutuivat suunnitelmien mukaisesti. 
Karhu-ooppera toteutettiin siten, 
että yleisö koki sen syntyneeksi eikä 
tehdyksi. Yleisö koki myös, että 
kaikki virtolaiset olivat mielellään 
mukana, että virtolaiset haluavat 
tehdä yhdessä työtä.

Kuusituhatta ihmistä koki tarinan 
Kitusesta, oopperan karhusta, laulut 
luonnosta, hyvästä ja pahasta, us
kosta ja epäuskosta, pelosta ja rak
kaudesta, arjesta ja arjen sankaruu
desta. Tekijöiden, kokijoiden ja tie
dotusvälineiden välityksellä ooppe
rasta sai tulkittua tietoa moninker
tainen ihmisjoukko.

Karhu jäi kierrokseen. Karhu lii
kuttaa. Karhu naurattaa. Mutta en
nen kaikkea ihastuttaa!

Kuva: Foto-Riitta
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ANNI TANHUA

Muistoja lapsuudestani Herraskylässä
Vuonna 1909 oli poikkeuksellisen 

kova talvi, kun Herraskoskikin jää
tyi. Keväällä jäät lähtivät liikkeelle 
ja siirsivät Saarlundin, nykyisen 
Rokion venekoppelia vähän alem
maksi.

Samana kesänä perhettämme koh
tasi suuri suru, kun kaksi veljeäni 
hukkui samaan Herraskoskeen. Ke
säkuun 3. päivänä olimme rannalla 
katsomassa tukinuittoa minua van
hemman veljeni Manun s. 1900 ja 
nuoremman Laurin s. 1905 kanssa. 
Lauri ja Manu olivat kiivenneet lä
heiselle kivelle katsomaan tukkien 
menoa. Kun Lauri oli tulossa sieltä 
rannalle, niin hän luiskahti jokeen. 
Manu hyppäsi auttamaan pikku- 
veljeä, mutta ei onnistunut ja mo
lemmat hukkuivat. Manu saatiin 
ylös melkein heti, mutta elvytys ei 
auttanut ja Lauri löytyi vasta 4. päi
vänä heinäkuuta.

Marttisen pappilaa vastapäätä 
asui ns. "Tervapappa", joka oli tuo
na päivänä vaimonsa kanssa soute- 
lemassa Alasen järvellä omassa ran-

Anni Tanhuan rippikuva.

nassaan. Heidän soudellessaan al
koi kuulua kovaa jyrinää ja taivaal
ta putosi Makkaraojan suuhun "tu
lipallo" ja sai aikaan ison vesipat
saan. Lähellä putoamispaikkaa ran
nalla oli nuori Akseli Tulijoki pai
mentamassa Ylä-Herrasen karjaa ja 
hän oli pelästynyt näkemästään 
luonnon oikusta. "Tervapappa" 
souteli paikalle katsomaan ihmettä 
ja rauhoitteli poikaa. Samassa hän 
huomasi mudasta nousseen Lauri-

veljen, jonka virta oli kuukauden 
aikana kuljettanut järven yli kohti 
Keituria. Nuoren tytön iloiset päi
vät loppuivat tähän, sillä itkevä äiti, 
joka kannatteli kahden kuukauden 
ikäistä Aini-siskoa sylissään, tarvit
si kaiken mahdollisen avun.

Lapsuuteni aikana tulivat myös 
venäläiset Herraskylään vallihau- 
toja tekemään. He asettuivat asu
maan Ala-Herrasen mummun ja pa
pan asuntoon. Nämä joutuivat siir
tymään talon yläkertaan asumaan. 
Koulusta tullessamme poikkesim
me koulutoverin kanssa mummua 
ja pappaa tervehtimään ja joskus ve
näläinen emäntä (Maatuska) huu- 
teli "Lekuskit" ja antoi venäläistä 
limppua paksun siivun. (Liepuska). 
Venäläisillä oli ikäisiäni lapsia Kai
sa ja Mikko, joiden kanssa oli haus
ka soudella, silloin vielä järvenä 
olevalla Pitkänsillan niityllä.

Ajasta on kulunut yli 80 vuotta, 
mutta silloin lapsena opitut muuta
mat venäläiset sanat ovat vielä muis
tissa.

Herraskosken silta n. 1913. Anni Tanhuan mummu ja pappa Manu Ala-Herranen ja hänen vaimonsa Miina ja taustalla oikealla 
Suvelan Heikki keskellä Tanhuan Salu ja Heikki Ala-Herranen onkii.
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EIRA SILTANEN

"Joskus taidetta tehdään, joskus se syntyy"

Mitä meillä oli ennen 
Karhuoopperaa

- Mie luulin ihan oikeesti että nyt
kö se lähtö tuli, se vene tuli ihan 
nappiin, Katariina sopersi kyynel
ten vieriessä poskille hänen harp- 
poessaan paljain jaloin kulisseihin. 
Kongi kumahti. Karhuooppera oli 
päättynyt. Apujoukot odottivat Ki
tusta nurkan takana, Yksi piti suk
kaa, toinen kenkää. Kolmas kuivasi 
jalkoja. Päätähdillä oli kiire kumar
tamaan. Me kaikki itkimme.

Kitusen talon seinät olivat niin 
harvat, että hirren raosta näki ylei
söön. Kun katsojat hurrasivat, me
kin nauroimme. Kun yleisö itki, 
mekin itkimme. Kuusi kertaa.

Ilkka uskoi oopperaan 
ja meihin

Kun kevättalvella aloimme viet
tää viikonloppujamme milloin ala- 
asteella, milloin yläasteella, moni 
kirosi itsensä. Kaikkeen sitä tulee 
mukaan lähdettyäkin.

Ellei olisi ollut näitä vieraita am
mattilaisia, ohjaaja-likkaa, Ingaa, 
Pekkaa ja Taistoa, uskonpuute olisi 
monta kertaa voittanut.

Ilkan ammattitaitoa oli nautinto 
seurata. Hän ei koskaan lyönyt lät- 
tänäksi ketään. Hän kohteli lapsia 
heidän perspektiivistään, eikä mil
loinkaan menettänyt malttiaan. 
Bäckman ammattilaisena uskoi työ
hönsä, niinpä meidänkin oli pakko...

- Vaikka rakennettaisiin kuinka 
hienoja oopperataloja, sinne eivät 
samaanit voi tulla sytyttämään nuo
tioita, Ilkka hehkutti. Pinnaa kysyt
tiin myöskin koreografi Maritalta. 
Hän sai kuin saikin jäykät hämäläi
set lopulta "taipumaan" mielensä 
mukaan.

Vasta Torisevalla
tajusimme koko homman

Kun sitten menimme Torisevalle, 
koulun tuolit vaihtuivat oikeaan

porttiin ja sählymaila sai väistyä 
suustaladattavan karhupyssyn tiel
tä. Mukaan kuvioihin tuli Hannu 
lavastamaan 31. oopperaansa. Joku 
totesikin hänelle, että suliahan on 
"vain kolmekymmentä oopperaa 
enemmän takana kuin meillä".

Kun ensi-ilta lähestyi, kaikki vä
hän äksyilimme. Hannu hyväksyi 
lopulta monien suostuttelujen jäl
keen Kitusen seinään Virtain ryijyn, 
sopivat huonekalut merkittiin näyt
tämölle ja "Kirsin kammarin" vaate- 
kokoelma löysi pikku hiljaa kanta
jansa. Kirsin kammarille poikettiin 
päivittäin, ja pistettiin "ooppera jär
jestykseen".

- Hei voisinkohan mää olla siinä 
itkevinäni ja huutaa vaikka "äiti", 
kun ajattelin, että mulla on varmasti 
ihan oikeasti paha olla, kun se äiti 
vaan sitä Vappua hoitaa, Riitta Ki
tusen osan pieni Nina pohdiskeli. 
Rohkeasti tyttö juoksi ohjaajan pu
heille ja sai sanoa vuorosanansa. 
Oopperan lapset olivat sitkeitä, 
sopeutuvaisia ja Ingan suuria ihai
lijoita.

Pikkukarhukin jaksoi istua kuu
massa karhuhaalarissaan illasta toi
seen tuntikausia "murisematta".

Luontoäitikin kuului 
lavastusporukkaan

Lavastaja-Hannu antoi täydet kii
tokset rekvisiittaporukalle "viete- 
rilokista", joka kauko-ohjattavan 
mustan joutsenen lisäksi teki parit 
kaarrokset Torisevan yllä joka näy
töksessä.

Viimeisessä näytöksessä kuoron 
alkaessa laulaa "aurinko aurinko 
nousee" aurinko tuli pilven takaa 
esiin.

Kerran onkijatytöt tulivat kasvot 
loistaen näyttämöltä: me saatiin ka
la! Onnea ei himmentänyt edes se, 
että tytöt olivat huomaamattaan ot
taneet laiturille mukaan muovisen 
viilipurkin, jossa oli matoja. Ilmei
sesti yleisökään ei ollut huomannut...

Varmuuden vuoksi muutama 
rekvisiittakala ongittiin yleensä en
nen jokaisen näytöksen alkua.

Viimeisessä oopperassa mustan
puhuva kyy uiskenteli Torisevassa 
vedenalaista laituria kohti Marttia 
ja Reetaa vastaan. "Joskus taidetta 
tehdään, joskus se syntyy", muuan 
lehti kirjoitti.

- Älkää vain hajoittako noita la
vasteita, eräs katsoja sanoi. Lupa- 
simme jättää järven ja kalliot ennal
leen.

Ooppera soi päässä juhan
nuksenakin

Torisevan viikkojen ja päivien 
myötä tunnelma tiivistyi niin, että 
Karhuoopperan tekijät sulautuivat 
kuin yhdeksi heimoksi. Enää ei saatu 
kaikkea ulos, sanat ja sävelet olivat 
jo liian syvällä.

Juhannuskin tuli ja meni, mutta 
ajatukset pyörivät karhussa ja Kitu
sessa niin, että ystävät ihmettelivät 
moista hurahtamista. Karhuooppe
ra oli tekijöilleen lopulta paljon 
enemmän kuin aluksi osattiin aja
tella. Kuukausien ajan uhrattiin aja
tuksia jokaiselle vuorosanalle.

Ilkan visualisoidessa tilanteet ja 
tunnelmat elävästi lavalle, ooppera 
iskostui kovimpaankin päähän.

Huomasimme, että Uolevi Nojo- 
nen oli harkinnut librettonsa joka 
sanan tarkkaan. Kitusoopperan vii
saus ja symboliikka opettivat meil
le paljon.

Näkymätön porukka oli 
tärkeää

Karhuoopperan kaltaisen esityk
sen aikaansamiseksi tarvittiin näyt
telijöiden lisäksi paljon muutakin 
väkeä, jonka näkymättömyys taka
si näytöksen onnistumisen, mutta 
jonka paikallaolo oli välttämätöntä. 
Rekvisiittaporukan sekuntipeli nä
kyi vain kulissien takana. Kun ka
pellimestari Jarmo kohotti tahti-
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Karhu on kaadettu. Kuva: Virtain Valokuvausliike.

puikkoa valkoisella hanskakädel- 
lään, pyssyn kuului pamahtaa. Kun 
karhu tuli alas kallion rinnettä, ilo
tulitus alkoi sekunnilleen.

Kun karhu ensimmäisen kerran 
tuli kalliolta, kaikki pidättelivät 
hengitystä. Kuoro unohti mitä piti 
tehdä ja kaikki tuijottivat kauhis
tuneina, miten karhu-Tapsa selviää. 
Kaikkeen tottuu. Kauhistuneet il
meet olivat myöhemmin vain ylei
sön kasvoilla.

Koimme lähes persoonalli
suuden muutoksen

Suurin osa talkooporukasta ei 
oopperaan lähtiessään edes tiennyt 
mistä on kysymys. Oopperasta tie
dettiin ainoastaan, että "eihän siitä 
mitään ymmärrä".

Emme osanneet aavistaa, että tu
lemme kokemaan lähes persoonal
lisuuden muutoksen tuon voiman
näytteen mukana. Että emme puo
leen vuoteen pääse sängystä ylös 
aamuisin ilman iskusanoja.

Oopperan jälkeen olemme tunte
neet selittämätöntä yhteenkuulu
vaisuutta.

Savonlinnan Lentävän hollantilai
sen jälkeen tajuttiin, että mehän teh
tiin IHAN OIKEA OOPPERA.

I KARHU-OOPPERAN 
TEKIJÄT
Libretto: Uolevi Nojonen
Sävellys: Pentti Tynkkynen
Ohjaus: Ilkka Bäckman
Kapellimestari: Jarmo Anttila 
Kuoromestarit: Kaarina Savela,

Martti Jytilä
Koreografia: Marita Strömberg-Linkola 
Lavastus: Hannu Lindholm

Henkilöt:
Heikki Kitunen, Martin isä: Veikko Viitamäki 
Maria, Martin äiti: Aino Palomäki, sopraano 
Martti Kitunen, karhunkaataja: Taisto Polvi, 
baritoni
Reetta, Martin vaimo: Katariina Lampela, 
sopraano
Riika, Martin sisar: Inga Sulin, sopraano 
Veli: Matti Veijola 
Koski-Herra: Veijo Olkoniemi 
Puhemies: Pekka Itkonen, tenori 
Metsästäjä: Heimo Leinonen 
Shamaani 1: Aila Sipilä 
Shamaani 2: Heikki Suntila 
Välskäri: Olavi Heittola 
Korhos-Paavo: Pekka Itkonen, tenori 
Pappi: Raimo Mäki 
Riikan rakastettu: Jorma Luukko 
Mustalaismies: Heikki Suntila 
Martin lapset
Antti 8-vuotiaana: Maija Tikkala 
Antti aikuisena: Matti Veijola 
Kaisa: Aino Syrjänen 
Kaisa aikuisena: Päivi Piippo-Antila 
Maria: Maria Pirttijärvi 
Riitta: Nina Pihlas
Martin lapsenlapset: Suvi Kuoppala, Mirella
Antila, Sari-Ann Antila
Martti nuorena: Lauri Sihvonen
Miniä: Paula Räty
Kylänmies: Antero Sipponen
Isäkarhu: Tapio Vaali

Isäkarhun ääni: Sakari Männikkö 
Pikkukarhu: Anniina Mäkäräinen 
Pikkukarhun ääni: Inga Sulin 
Kylän lapset: Eeva Antila, Heidi Räty 
Liikuntaryhmä: UllaKuusniemi, Mari Luukko, 
Mari Olkoniemi, Elli Suutarinen, Mervi Vilen 
Nuoripari veneessä: Pauliina Iivonen ja Lauri 
Sihvonen
Opas: Matti Maijala
Metsästäjiä, peltomiehiä, turisteja: Kuoro
laisia

Karhu-oopperakuoro koostuu: Virtain Nais
kuoron, Virtain Mieskuoron, Virtain Nuoriso
kuoron ja Ruiskukkakuoron laulajista.
I SOPRAANO: Taina Antila, Eeva Jouttijärvi, 
Laina Hietanen, Aino Hyvönen, Satu Kolari, 
Mirkka Latomäki, Raisa Mettänen, Tuula Tii
likainen, Ritva Ylä-Soini. Il SOPRAANO: Arja 
Hautamäki, Hilkka Kytöniemi, Leena Lam
minmäki, Leena Leppänen, Liisa Luodes, 
Riitta Makkonen, Auli Malvisalo, Eila Sipilä, 
Minna Uusitalo. ALTTO: Aino Haka, Aila 
Hallinen, Pirkko Holma, Irma Hämäläinen, 
Kerttu Kauppinen, Maija-Liisa Keski-Soini, 
Satu Kopare, Hilkka Koronen, Ritva Pelto- 
mäki, Kirsti Perähuhta, Pirkko Sihvonen, 
Marjatta Sipponen. I TENORI: Paavo Hauta
mäki, Jorma Korhonen, Aatos Källi, Olli Luo
des, Jorma Luukko, Samuli Rontti, Tauno 
Sarva. Il TENORI: Raimo Aittasalo, Väinö Ilo- 
mäki, Pentti Kauppinen, Timo Luodes, Ju
hani Suojansalo, Martti Työppönen. I BASSO: 
Aku Hakala, Matti Kulmala, Matti Maijala, 
Jouni Mesimäki, Pauli Perähuhta, Lauri Ylä- 
Soini. Il BASSO: Antti Lehmus, Tuomo Luo
des, Esko Manninen, Antti Viitala. 
Karhu-oopperan orkesteri, Pohjois-Pirkan- 
maan Musiikkiopiston orkesteri, harjoitta
nut Jarmo Anttila: HUILU: Eeva Sunela, Mar
ketta Pessi, Sinikka Mattinen, Heidi Tapa- 
nainen. KLARINETTI: Timo Makkonen, Jani 
Uura, Piia Metsäranta, Anna-Rella Kuisma
nen, Maiju-Riikka Kuusela. TRUMPETTI: Pet
ri Seppälä, Arvi Niemelä. KÄYRÄTORVI: Arla 
Salo. PASUUNA: Petri Salo. I VIULU: Heidi 
Sipilä, Mikko Kuisma, Kari Ketven, Hanna 
Sunela, Heli Pakonen, il VIULU: Laura Matilai
nen, Suvi Linjamaa, Maiju Korpela, Merja 
Vuorinen, Tuuli Haapala, Elina Kyrö. ALTTO
VIULU: Susanna Pekkarinen. SELLO: Johanna 
Ala-Soini, Laura Sirnelä, Tiia Haapaniemi, 
Mirja Mattinen. KONTRABASSO: Timo Tuomi- 
nen, PERCUSSION JA SYNTETISAATTORIT: 
Teemu Sipilä, Sami Mäntysalmi, Tero Kaihola.
Äänentoisto: E-P:n Äänentoistopalvelu Oy 
Äänentoiston avustaja: Matti Lehtinen 
Näyttämö- ja katsomorakenteet: Virtain 
Rakennusmestariyhdistys ry., Veikko Niemi
nen ja Juhani Ihainen vastaavina, muina 
talkoolaisina mm. Leijonat, Rotaryt, Mies- 
kuorolaiset
Puvustus: Kirsi Koskela vastaavana, talkoo- 
apuna Tuula Kangas, Irene Murtomäki, Eeva 
Polvi, Aliisa Salminen, Pirkko Virtanen 
Tarpeisto: Eira Siltanen vastaavana, Taina 
Heikkilä, Toini Seppä
Tekniset avustajat: Ville Kärkkäinen, näyt- 
tämölaitteet, Tapio Ruohomäki, ampuma- 
aseet, raketit
Mukana myös suuri joukko talkooväkeä, yk
sityisiä ja yhteisöjä.

Karhu-oopperan tuottaja: Virtain Teatteri
yhdistys ry:n oopperatoimikunta 
Matti Maijala, puheenjohtaja 
Marjatta Ylinen-Kärkkäinen, sihteeri 
Jarmo Anttila, Taina Heikkilä, Martti Jytilä, 
Matti Lehtinen, Leena Leppänen, Jorma 
Luukko, Mauri Penttilä, Kirsti Perähuhta, Toini 
Seppä, Armi Vuoristo
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KOONNUT SINIKKA JOKINEN

Virtain Työväenyhdistys ry 90 vuotta
Virtain Työväenyhdistys perus

tettiin suurlakon aikaansaaman 
innostuksen myötä 1905 vanhan 
SDP:n paikallisyhdistykseksi Vir
tain kirkolle. Yhdistyksen perusta
misen aikoihin rakennettiin Herras- 
kosken kanavaa ja muualta tulleilla 
kanavanrakentajilla oli osuutensa 
yhdistyksen perustamiseen jo näin
kin varhaisessa vaiheessa. Lopulli
sen sysäyksen perustamiselle antoi
vat Tampereen suurlakko komitean 
jäsenet, jotka kutsuivat koolle kan
salaiskokouksen. Yhdistyksen pe
rustamista valmistelemaan valittiin 
toimikunta, jonka jäseninä olivat 
Santeri Puukkola (Puukkoniemi), 
Vihtori Lehtinen, Matti Sevin, Er- 
land Niininen, Santeri Kallio, Kus
taa Seppä ja Juho Ahlqvist.

Tämä toimikunta valittiin 12.11. 
1905, ja jo saman kuun 19. päivänä 
pidettiin Santeri Puukkolan torpassa 
yhdistyksen perustava kokous. Läs
nä oli runsas joukko Virtain talon
poikia ja työläisiä. Asioita pohdit
tiin monelta kantilta ja puheenvuo
roissa tähdennettiin yhteistoimin
nan välttämättömyyttä oman järjes
tön piirissä toimien. Niinpä perus
taminen oli luonnollinen asia, se 
tapahtui innostunein mielin ja täy
sin yksituumaisesti. Samalla hyväk
syttiin yhdistykselle säännöt ja pää
tettiin liittyä sos.dem. puolueeseen 
sekä Suomen Työläisliittoon.

Oman talon rakentaminen tuli 
ajankohtaiseksi, kun nuorisoseuran 
johtomiehet päättivät olla enää 
vuokraamatta tilojaan Työväenyh
distyksen käyttöön, koska pitivät 
sopimattomana, että heidän talol
laan puhutaan sosialistisista aat
teista. Niinpä sitten monien talkoi
den ja sitkeän rahankeruun jälkeen 
voitiin oman talon vihkiäisjuhlaa 
viettää 29. syyskuuta 1907.

Toiminta jatkui ripeänä ja innos
tuneena yhdistyksessä, oli arkea ja 
juhlaa. Tultaessa vuoteen 1918 Suo

messa alkoi luokkasota. Se johti Vir
roillakin kaikkiaan 29 työläistove- 
rin kuolemaan ja useita joutui vi
rumaan Tammisaaren vankileirillä. 
Tänä aikana oli työväentalokin riis
tetty pois sen oikeilta omistajilta, 
mutta tilanteen rauhoituttua myös 
talo palautettiin, ja näin toimintaa 
voitiin jatkaa omissa tiloissa.

Näin vierivät vuodet, työtä tehtiin 
ja tuloksia saavutettiin. Yhdistys on 
karaistunut monien koettelemusten 
aikana. Sen paikka oli opittu huo
maamaan pitäjän keskuudessa, sen 
merkitys myös ymmärrettiin. Ajan 
myötä tuli kuitenkin uusia vaikeuk
sia.

Vuosi 1930 alkoi lapualaisuuden 
merkeissä. Punainen lippu julistet
tiin pannaan ja työväentalon ovet 
naulattiin kiinni, tosin vain muuta
maksi kuukaudeksi. Tällöin myös 
Suomen Sosialidemokraattinen 
eduskuntaryhmä alkoi entistä enem
män horjua oikealle. Erinäisten vai
heiden jälkeen yhdistys päätti erota 
sos.dem. puolueesta ja liittyä Suo
men Kansandemokraattiseen liit
toon. Tämä tapahtui 20.5.1945. Tä
mä päätös johti rakentavan toimin
nan alkuun.

Yhdistyksessä tehtiin uutterasti 
töitä työväestön elinolosuhteiden 
parantamiseksi. Aina ei kuitenkaan 
ollut tarmoa tehdä töitä talon kun

Virtain 
työväentalon 
parvekkeella 
harjoitellaan 
"Nuorta luotsia " 
v. 1924.
Kuvan omistaa
Veli-Pekka
Virtanen.

nossapitämiseksi. Niinpä talo pääsi 
rappeutumaan jo aika pahasti. Ta
loa oli vuokrattu monenlaiseen tar
koitukseen, se oli mm. kaljavaras- 
tona ja sähköliikkeen varastona.

Uusi nousu alkoi 1970-luvun alus
sa. Puheenjohtajaksi yhdistykseen 
valittiin Reino Tanhua, jonka aikana 
taloa alettiin kunnostaa vuosi vuo
delta yhä parempaan kuntoon. Tällä 
hetkellä talo on hyvässä kunnossa, 
mutta töitä sen eteen täytyy tehdä 
jatkossakin.

Puheenjohtajina 90 vuoden aikana 
ovat olleet Edman, Sameli Risula, 
Juho Periviita, Hilma Koivulahti- 
Lehto, Hannu Kallio, Martti Tan
huanpää. Mikko Kallinen, Arvo 
Tahmo, Nestori Virtanen, Väinö 
Tuominen, Toivo Palanne, Paavo 
Raivio, Reino Tanhua, Erkki Oksa
nen ja Pauli Kotalampi.

Sihteerin tehtäviä ovat hoitaneet 
Kaapo Palanne, Onni Salin, Valma 
Kanervisto, Mikko Kallinen, Oskari 
Leimu, Jalmari Pekkala, Arvid 
Markkanen, J aakko Peltonen, Hilma 
Koivulahti-Lehto, Arvo T ahmo, V äi- 
nö Kalliolinna, Viljo Puukkoniemi, 
Yrjö Mesimäki, Kosti Kallio, Simo 
Ilomäki, Arja Vesterinen (nyk. Kol
hi), Aune Veija, Arja Kolhi ja tällä 
hetkellä Reino Tanhua.
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TEKSTI JA KUVAT JARKKO RUOHOLA

Virtain 70-vuotiaat juhlivat
Virtain seurakuntajärjestiheleänä 

helatorstaina ensimmäisen kerran 
kaikille tänä vuonna 70 vuotta täyt
täville jäsenilleen yhteiset syntymä
päivät seurakuntakeskuksessa. En
nen virallista kahvitilaisuutta ko
koonnuttiin omaisten kanssa eh
toollisjumalanpalvelukseen koti
kirkkoon.

Vuonna 1995 Virtain seurakun
nassa täyttää toista sataa henkilöä 
70 vuotta. Helatorstain yhteissynt- 
täreille koko joukosta osallistui 
runsaat puolet.

Mieliinpainuva ja lämminhenki
nen syntymäpäiväjuhla aloitettiin 
seurakunnan tarjoamilla kakkukah
veilla. Kahvinkaatajina toimivat 
seurakunnan työntekijät.

70-vuotisjuhlan tervehdyssanat 
lausui seurakuntasisar Annikki 
Mönkäre. - Halusimme muuttaa en
tistä käytäntöä ja kutsua teidät kaik
ki 70 vuotta täyttävät yhteiseen 
juhlaan tänne seurakuntatalolle. 
Ajatus satiin eräiden muiden seura
kuntien aikaisemmin järjestettyä 
vastaavat juhlat. Virtain seurakun
nassa tämä helatorstai ei ole kenen
kään henkilökohtainen 70-vuotis- 
päivä, vaan tämä on teidän kaikkien 
syntymäpäiväsankareiden yhteinen

70-vuotisjuhla, korosti Annikki 
Mönkäre.

Omaisten ja ystävien yhteisesti 
esittämä onnittelulaulu "Paljon on
nea vaan" herkisti sekä vastaanotta
jat että esittäjät vierittämään muu
taman kyyneleen silmäkulmastaan.

Kirkkoherra Kari Aalto tähdensi 
puheessaan syntymäpäiväsanka- 
reille ikääntymisen arvokkuutta.
- Vanhassa testamentissa pidetään 
ihmisten ikääntymistä suuressa ar
vossa. Tämä asia otetaan usein esille 
ja vuosien karttumista pidetään eri
tyisenä Jumalan siunauksena. Har
maat hapset ovat kunnian kruunu, 
korosti Aalto.

Kirkkoherra Kari Aallon mielestä 
70-vuotiailla on vielä paljon tehtä
vää yhteiskunnassa. - Te ette jouda 
laakereille lepäämään. Mummun ja 
papan tehtävä on teille suuri haas
te. Nykyajan nuoret tarvitsevat ko
kenutta ja turvallista aikuista. Van
hemmat ovat usein liian lähellä 
lapsiaan. Lapset kokevat isovan
hempansa tarpeeksi etäisiksi ja 
samalla heidän on helpompi lähes
tyä mummujaan ja pappojaan kuin 
omia vanhempiaan. Teitä, päivän- 
sankarit, tarvitaan nuoren sukupol
ven kuuntelijoina ja rohkaisijoina.

Tiedän myös teidän esirukoilevan 
lastenne, lastenlastenne ja tämän 
maan puolesta, sanoi kirkkoherra 
Kari Aalto.

Kunnallisneuvos Matti Maijala 
onnitteli laulaen syntymäpäiväsan- 
kareita. Häntä säesti kanttori Jouko 
Palomäki. Ohjelmanumeroiden lo
massa laulettiin tuttuja virsiä kant
tori Palomäen säestyksellä.

Seurakuntasisar Eila Ojala piti 
loppurukouksen juhlassa.

Maanviljelijä Onni Holttinen kiitti 
syntymäpäiväsankarien puolesta 
juhlan järjestäjiä ja esiintyjiä. - Meil
lä suomalaisilla on ollut kautta ai
kojen ja vielä nykyäänkin maa
merkkejä ja majakoita, joita kohti 
me olemme vaeltaneet. Nämä ovat 
esi-isiemme meille antama usko, 
koti ja isänmaa. Näitä maamerkke
jä meidänkin ikäluokasta joutui 
moni siellä rintamalla puolusta
maan. Uskon tulevien sukupolvien
kin arvostavan uskontoa, kotia ja 
isänmaata. Näissä arvoissa on se 
ankkuri, joka varmasti pitää ja jota 
kohti on turvallista vaeltaa, sanoi 
kiitospuheessaan Onni Holttinen.

Virtain seurakuntatalo täyttyi juhlijoista 70-vuotiaiden yhteissyntymäpäivillä.
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OUTI ALA-HÄRKÖNEN

Suku on paras?
Puheli Aino, puheenjohtajamme:
Kirjoita sinä, runoniekka, juhlaruno.
Kun on oltu Härkösiä 400 vuotta
Henrik Erkinpojan jälkeläisiä monta polvea suoraan alenevia 
vähän vinomminkin joukossa joku.
Sukuseuraakin jo kaksi vuosikymmentä pyöreästi.

Minä heti miettimään, mistä kaikesta kirjoittaisin.
Kirjoittaisinko sinisistä vaaroista,
joita Härkälän mäelle joka suunnalta siintelee.
Kirjoitanko Ainosta, joka on sukua tutkinut, etsinyt Amerikoista asti.
Löytyi sieltä Veera IVirenkin, jonka isoisä
oli keisarin amiraali, Mannerheimin aseveli, aikalainen.

Vai kirjoittaisinko Kyllikistä, joka lauloi
ja opetti toisia laulamaan miltei satavuotiaana vielä...

...Silloin ei vielä ollut
Kankaanpään Matin suurta sukututkimusta 
että Härköstenkin sukujuuret Karjalassa saakka.
Ei niistä tiennyt Savoon muuttaessaan 
äsken edesmennyt Heikki Jarttikaan, 
kunnianarvoisia sotaveteraanijoukkoa hänkin 
jota meidän on kiitettävä vapaasta Suomenmaasta, 
ihmetteli vain miten Savossa kaikki tuntuu 
niin kummasti kodikkaalta.
Matin kirjasta vasta luki Heikkikin sukujuuristansa. 
Henrik Erkinpoikaan saakka, 
joka Juvan Härkälästä lähti vaeltamaan 
päätyen lopulta Virtaille Härköslahden rantaan. 

Jorma-Tapio Valkama:
Ala-Härkösten juhlaruno sukujuhlaan 12.8.1995.

Jämsäläinen taiteilija Jorma-Tapio 
Valkama kirjoitti kyseisen Ala-Här- 
kösten juhlarunon viime kesäisille 
Tampereella pidetyille sukujuhlille, 
j ossa juhlittiin kaksikymmenvuotis- 
ta Ala-Härkösen sukuseuraa. Kak
sikymmentä vuotta sitten Ala-Här
kösen sukuseura vietti ensimmäisiä 
sukujuhliaan Virtain Ala-Härkö- 
sellä. Juhlapaikka oli sama johon 
1500- ja 1600-lukujen taitteessa elä
nyt Heikki Antinpoika Härköinen 
asettui asumaan ja rakensi talonsa. 
Heikki oli lähtenyt Savosta Juvan 
Härkälän kylästä rauhallisempia 
oloja etsimään ja valitsi uudeksi

asuinpaikakseen Koivujärven ja 
Suuren Wirtainjärven rannalla si
jaitsevan niemen.

Talon perustamisajankohdaksi 
voidaan tarkkaan määrittää 29. ke
säkuuta 1581 jolloin Heikki Antin
poika sai Vaskisalon erämaan asut
tavaksi Laukon kartanoherra Jöns 
Knuutinpoika Kurjen leski Ingeborg 
Tönnentyttäreltä. Heikin valinta il
meisestikin osoittautui varsin hy
väksi, sillä siitä lähtien on sama su
ku asuttanut samaa seutua. Ajan 
kuluessa on ympäristön nimistö 
muuntunut asujien mukaan, ja Koi-

vujärvestä on tullut Härköslahti ja 
Suuresta VVirtainjärvestä Härkös- 
selkä.

Härkösen talo jakaantui myöhem
min 1600-luvulla kahden veljeksen 
Martin ja Heikin kesken. Tielinja ja
koi saman pihapiirin talot toisistaan, 
toista taloa alettiin kutsua itätaloksi 
toista länsitaloksi. Myöhemmin 
1700-luvulla länsitalo siirrettiin kau
emmaksi Härköslahden perukkaan. 
Itätalo jäi entiselle, vanhalle paikalle 
ja sitä alettiin myöhemmin kutsua 
Iso- tai Ala-Härköseksi, ennenkuin 
jälkimmäinen nimi vakiintui. Län- 
sitalosta tuli Ylä-Härkönen. Myö
hemmin syntyi myös Keski-Härkö- 
sen talo. Etuliitteet tulivat vähitel
len mukaan myös talon asukkaiden 
sukunimiin.

Paljon oli Heikki Antinpojan ajois
ta muuttunut ja jälkeläisille tapah
tunut ennenkuin Ala-Härköselle 
kokoonnuttiin kesällä 1975 ja pääs
tiin juhlimaan yhteisiä sukujuuria. 
Itse sukuseuran perustamiseen tar
vittiin tamperelaisen Aino Niskalan 
ja virtolaisen valt.kand. Matti Kan
kaanpään tekemä taustatyö. Kum
pikin oli tahollaan 60- ja 70-luvulla 
tehnyt tutkimusta omista sukujuu
ristaan ja yhteydenpito sekä kirjeen
vaihto johti ajatukseen Ala-Härkö
sen sukuseuran perustamisesta. Ala- 
Härkösen suku tarjosi hyvät edel
lytykset sukuseuratoiminnalle, jo 
kantatalon pysyminen samalla paik
kakunnalla vuosikausia helpotti tut
kimista.

- Ne ainekset olivat koossa jotka 
sukuseuran toiminnalle olivat tär
keitä. Samalla suvulla vuosisatoja 
pysynyt talo, maantieteellinen paik
ka Härkösen kylä ja seudulle suvun 
antama nimistö, talon isäntien osal
listuminen yhteiskunnalliseen toi
mintaan ja monipuolinen henkilö
historia. Kaikki nämä loivat sitä hen
keä, ilmaa jota ilman sukuseura ei 
oikein menestyjä pysy koossa, miet-
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tii Aino Niskala, seuran monivuoti
nen puheenjohtaja.

Innostusta ja kiinnostusta suku
juurien tutkimiselle löytyi myös Ala- 
Härkösen piiristä, ja idea suku
seurasta alkoi konkretisoitua. Yksi 
tärkeä vaikuttaja oli tuolloin jo yli 
80-vuotias laulajatar Kyllikki Ala- 
Härkönen, jolle sukuseura muodos
tui oikein sydämen asiaksi.

Nykymuotoinen sukuseuratoi- 
minta oli perustamisaikanaan vielä 
uutta ja erilaista, Ala-Härkösen su
kuseura olikin Virtain ensimmäinen 
sukuseura. Sukuseuran ensimmäi
senä puheenjohtajana toimi talous
päällikkö Kalle Ala-Härkönen, vuo
desta 1980 samaa tehtävää on hoita
nut rouva Aino Niskala. Kaksikym- 
menvuotiselle taipaleelle mahtuu 
monenlaista toimintaa ja tapahtu
maa. Seuran toiminnan tärkeimpinä 
muotoina ovat olleet kokoontumiset, 
sukujuhlat ja-kokoukset ja julkaisu
toiminta. Jo ensimmäiseen suku
juhlaan tulipaljon väkeäja alkuvuo
sina kokoontumisia järjestettiin joka 
vuosi. Nyttemmin järjestäjien työ
taakan vähentämiseksi sukujuhlia 
järjestetään noin joka kolmas vuosi.

Vuodesta -76 on seura julkaissut 
vuosittaista lehteä, Ala-Härkösen 
sukuseuran juhlakaisua, johon on 
kerätty kuluneen vuoden tapahtu
mien lisäksi seuran jäsenten kirjoi
tuksia, muistelmia jne. - Julkaisut 
pitävät toimintaa yllä ja samalla tu
lee kerätyksi arvokasta muistitietoa 
talteen, toteaa Matti Kankaanpää. 
Muistitieto ei välttämättä tarvitse 
olla ajallisesti kaukaista. Myös lähi
historiaa käsittelevät kirjoitukset 
ovat tervetulleita julkaisuun, jolloin 
kirjoitukset ovat ajallisesti tasapai
nossa.

Ensimmäisiä sukujuhlia vietettiin elokuisena sunnuntaina 1975 Ala-Härkösen talon piha
piirissä. Kuva: Matti Kankaanpää.

Sukuseuran jäsenistön määrä on 
vaikea tarkkaan arvioida, koska 
jäsenmaksu on perhekohtainen, ja 
yli 80 vuotta täyttäneiltä ei peritä 
jäsenmaksua. Vuonna 1994 jäsen
maksuja maksettiin kaikkiaan kol
mesataa.

Sukuseura teettää myös suku- 
merkkejä ja julisteen mallista suku- 
taulua. Ensimmäinen sukumerkki 
on vuodelta 1983, ja sen on suunni
tellut sukuun kuuluva Jorma-Tapio 
Valkama. Kuva-aiheena siinä on 
Ala-Härkösen vanha lutti, merkkiä 
on joko hopeisena tai pronssisena. 
Toinen sukumerkki on kymmenen 
vuotta nuorempi ja siinä on kuvattu

Loppulauseeksi laitan tähän oman elämykseni Härkälän kylästä. 
Poikkesin sinne kerran suviaamun auringon noustessa juuri.
Ja tiesin silloin mistä olen perinyt ihastukseni siniseen.
Härkälän kylävaaralta sitä avautuu joka taholle
sineä toistaan sinisempää.
Sineä jota en koskaan kyllästy yhä uutta enemmän etsimään.

mm. härkä puumerkkiaidan takana, 
merkki on emalinen.

Uusia toimintamuotoja ja -ideoita 
on koko aj an kehitteillä, mutta suku
seuran kaksikymmentä vuotta ak
tiivisena jatkunut toiminta osoittaa 
sen, että pysyvää ja arvokasta on jo 
pystytty luomaan. Ystävyyssuhtei
den solmiminen, omien sukujuu
rien etsiminen ja löytäminen on 
osoittautunut tärkeäksi ja ylläpitä
misen arvoiseksi asiaksi. Seuraava 
loppukatkelma Jorma-Tapio Valka
man runosta kertoo mitä tunteita 
oman (ja sukunsa) historian tunte
minen saattaa herättää:

Julkaisujen ohella sukutietoa on 
kerätty kahden kirjan verran. Matti 
Kankaanpään toimittama Ala-Här
kösen suku I ilmestyi vuonna 1984, 
ja jatko-osa Ala-Härkösen suku II 
vuonna 1991. Myös kolmas kirja on 
suunnitteilla. Suvun kantaisäksi on 
valittu 1731 syntynyt Juho Erkin- 
poika, josta polveutuvia Ala-Härkö
sen tyttäriä ja poikia on aikamoinen 
joukko. Parisenkymmentä suku- 
haaraa, jotka on esitelty kirjoissa.

Sitähän me jokainen rakastamme, Suomen sinistä taivasta, 
sinisiä ulapoita, vuoria, hangella auringon varjoja, 
sinirististä lippua valkeaa,
vapaana hulmuavaa.

Jorma-Tapio Valkama:
Ala-Härkösten juhlaruno sukujuhlaan 12.8.1995.
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SENJA PUUKKONIEMI

Lapsuuskoti laulujen lähteenä
Kodissani, vaikka se oli pieni ja 

monessa suhteessa vaatimaton, lau- 
lettiiin paljon. Varsinkin isäni oma
si erinomaisen laulun lahjan, jota 
käytteli omaksi ilokseen ja perheen
sä ajan kuluksi. Erikoisesti juuri 
silloin, kun oli mielestään ollut 
huono päivä, työssä oli vastusta
nut tai sattunut jotain poikkeavaa, 
silloin hän oloaan keventääkseen 
pisti ralliksi ja hyräili jotain tuttua 
sävelmää tai jotain vanhaa laulun 
pätkää. Ennen vanhaan tehtiin lau
luja asiasta kun asiasta, sitten ne 
kulkivat kaverilta toiselle. Niiden 
sisältö oli yleensä rakkaus. Isäni 
olikin mestari sanoittamaan tuttua 
sävelmää, muovasi jopa loppusoin
tujakin, ei siten että niitä olisi las
kettu julkisuuteen, vaan hauskuut- 
taakseen kotiväkeään. Hän soitti 
nyrkin kokoista huuliharppua. Jen
kat ja polkat tulivat hyvin tahdik
kaasti, sekä kansanlauluja noin 
vierastenkin kuullen, mutta ylei
semmin siihen hän ei suostunut.

Äitini vastaavasti oli hyvinkin 
sulkeutunut, kehrätessään hyräili 
tuttuja virsiä ja mutakin mitä mie
leen tuli, mutta hänellä ei ollut tark
kaa korvaa. Sen me lapset huoma
simme jo hyvissä ajoin jopa hu
vittuneina, koska laulu saattoi al
kaa hyvinkin mukavasti, mutta 
päättyi aivan toiseen sävelmään. 
Siitä emme koskaan numeroa teh
neet. Se oli kotoista arkeamme, ru
kin hyrinää, laulua ja huulihar
pun soittoa, se oli meidän lasten elä
mään kuuluvaa värikästä yhdessä
oloa, jota vielä vanhanakin on vir
kistävää muistella.

En tiedä, ovatko vanhempieni pe
rintöä nuo lahjat omiin runoihini 
sekä lauluihin. Aina olen tykännyt 
laulaa, vaikka en koskaan kokeillut 
kuorossa. Runoja olen lukenut pie
nestä pitäen, kunnes haluni kokeilla 
runon tekoa tuli ajankohtaiseksi. 
Pääsivät kuin vahingossa julkisuu
teen, ja siitä se jatkui kirjaan asti. 
Sen tosin kustansin itse, mutta ei

ole ollut katumista, kirjat meni kau
paksi aika nopeasti. Osa runoistani 
on sävelletty ja jotain on tekeillä. 
Olenhan muutaman laulun sanat 
kirjoittanut sekä säveltänyt ja on
nistunut siinä, koska ovat kelvan
neet kuorollekin. Olen suuresti 
iloinnut, että olen voinut tunte
muksiani tulkita tällä tavalla. Istuin 
kerran Virtain Nuorisokuoron kon
sertissa, jokin laulu puhutteli sa
nomallaan sekä sävelillään, sain 
siinä kuin kehoituksen: - Kokeile 
tehdä laulu, jonka myös sävellät. 
Päätin todella kokeilla ja se onnis
tui mielestäni niin, että uskalsin 
tarjota sitä Katajanmarjoille, he 
kolme Leppäsen sisarusta lauloivat 
yhdessä tuohon aikaan. Ryhmä ot
tikin laulun ohjelmistoonsa ja kävi- 
hän se laulusta kuorolle sovitettuna.

Sitten syntyi toinenkin laulu, sil
lekin kävi samoin, sen omi Nais
kuoro. Jotakin olen jälkeenpäin 
yrittänyt, mutta olen niistä vaien
nut. Vasta kun Virtain virsi virisi 
tietoisuuteen, on ollut ilo kuulla, että 
se oli onnistunut. Oikeastaan mie
tin virren toteuttamista kauan. Sain 
siihen sanat kokoon, sitten alkoi 
Virtain virren sävel soida yön hil
jaisilla tunneilla. Jouduin kysy
mään, onko nuotti jollekin entuu
destaan tuttu, kun se niin helposti 
rupesi mielessäni soimaan. Olen 
virren kuullut laulettuna useita 
kertoja, mutta suurin oli hämmäs
tyksen! kun kuoro lauloi sen syn
tymäpäivilläni aivan yllätyksenä. 
Melkeinpä sanattomana kuuntelin, 
onko tämä nyt aivan totta, olenko 
tämän ansainnut.

Olen osannut iloita niistä lahjois
ta, jotka on haltuuni uskottu, kun 
ei koulupohjaa ole kuin kansa
koulu ja sekin tuolla monien vuosi
kymmenten takana. Hyvin mielel
läni askartelen kynän kanssa. Sitä 
olen harjoittanut aikuisuuden kyn
nykseltä asti, mutta en uskonut kir
joitusten kantavan kauemmas. Per
heen äitinä ei aikaa riittänyt harras

tuksiin. Vasta kun elämänkoke
musta ja näkemystä karttui ja lap
sista alkoi olla apua talouden hoi
dossa, aloin kuin uudestaan kynäil- 
lä ja kirjoitella koneella.

Suuri mutta, se vanhuus, lähes
tyy pitkin askelin ja pian ovat teke
miset tehtynä. Mutta täynnä on 
muistojen kirja erilaisia kirjoituksia, 
kertomuksia ja runoja. Saa vaikka 
jälkipolvi katsella. Itsestäni tuntuu, 
että ei aika ole hukkaan kulunut, 
kun olen saanut jotain aikaan. Pieni 
runo taikka kertomus on voinut 
lähimmäiselle olla pienikin ilon 
aihe, joita aina tarvitaan. Niistä pie
nistä ilonpipanoista koostuu se arki- 
ihmisen jokainen päivä, kun vaan 
osaamme ottaa ne kiitollisian vas
taan.

Oikeastaan rakkain muisto, joka 
on lapsuudenkodistani säilynyt, on 
tuo talvi-iltojen hämärtyvä rauha 
ja raukeuttava nukkumaanmenon 
aika. Pieni tupahuone, jossa kaikki 
askareetpäivänmittaan toimitettiin, 
jossa myös lapset saivat leikkinsä 
leikkiä, kaikki hiljeni yötä vastaan
ottamaan. Pieni takka, jossa risu- 
valkea rapsahteli antaen valoa sekä 
lämpöä kodikkaaseen yhdessä
oloon. Isä istuen sänkynsä reunalla 
soitelleen pientä huuliharppuaan 
ja rukin hyrinä taustalla antaen 
kuin vauhtia unettavalle hiljaiselol
le, jolloin lapset yksi toisensa jäl
keen käpsehtivät nukkumasijoil
leen. Hetkisen kuluttua niin tekivät 
vanhemmatkin, yön hiljaisuus las
keutui pieneen kotiin ja näin koot
tiin voimia seuraa van päivän aher
rukseen.

Molemmat vanhemmat ovat 
menneet pois, mutta suurella ar
vostuksella muistan heitä, kouluja 
käymättömiä ja vaatimattomia ih
misiä. Kun osasivat antaa lapsilleen 
lämpöä ja rakkautta ja kasvualus
tan, mistä oli hyvä lähteä kokemaan 
omien siipien kantavuutta.
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LEENA LEPPÄNEN

Kun kynttilät syttyivät sankarihaudoille
Jouluaattona kynttilät syttyvät 

hautausmaille. Näyttää siltä, kuin 
maa olisi täynnä tuikkivia tähtiä.

Myös jokaisella sankarihaudalla 
palaa kynttilä. Näin ei kuitenkaan 
ollut laita vielä kaksikymmentäviisi 
vuotta sitten. Pentti Kytölä, virta
lainen sata veteraani ja urheilumies, 
tietää kertoa asiasta.

- 70-luvun alussa huomasin, ettei 
puolillakaan sankarihaudoista ollut 
kynttilää jouluna. Yritin puhua asias
ta joillekin tahoille, mutta se ei aut
tanut. Niinpä ryhdyin itse toimeen, 
muistelee Kytölä.

- Anttilan tavaratalopäällikkö oli 
tuttu mies. Sitä kautta sain edulli
sesti hautakynttilöitä. Hain niitä 
kerralla 400 kappaletta. Oli siinä au
to täynnä. Mutta kynttilöiden piti 
riittää sekä Virtain että Killinkos- 
ken sankarihaudoille, Kytöläjatkaa.

Pentti Kytölä otti melkoisen ura
kan, kun kävi ne myös sytyttämässä 
veteraaniveljien kanssa. Sama käy
täntö jatkui vuodesta toiseen. Jos 
Kytölä oli joskus jouluna poissa, 
Uuno Moisio vastasi kynttilä- 
operaatiosta.

Killinkoskella sytytyksestä huo
lehti Toivo Mäkinen.

Neljänsadan kynttilän määrä mak
soi yhteensä melkoisesti. Useana 
vuonna Virtain neljä pankkia tuli
vat mukaan hoitaen kukin 25 % kus
tannuksista. Joinakin vuosina mak
sajina olivat Rotaryt ja Lions-klubi. 
Parin vuoden ajan seurakunta ja 
kunta tasasivat maksut. Nyt pitkään 
seurakunta on hoitanut yksin kynt
tilöiden hankkimisen.

Kun Pentti Kytölä ensimäistä ker
taa haki kynttilälastia, hän mietti, 
kuinka kynttilöitten sytyttämisestä 
saataisiin tidotetuksi. Itseään hän ei 
halunnut mainittavan. Niinpä sit
ten Eija Riikonen kirjoitti Suomen
selän Sanomissa, että jouluaattona 
kaikilla Virtain sankarihaudoilla 
sytytetään kynttilät erään yksityi
sen henkilön toimesta. Jos omaiset 
halusivat itse tuoda kynttilän, se oli 
sytytettävä ennen kello kuuttatois
ta. Omaiset toivatkin kynttilöitä sen 
verran, että lopulta kynttilät riitti
vät molemmille sankarihaudoille.
- Ensi kerrasta lähtien on kaikille 
Virtain sankarihaudoille sytytetty 
joulukynttilät, toteaa Kytölä tyyty
väisenä.

Nykyään kynttilöiden sytyttämi
sen hoitavat nuoret. Vuonna 1991 
lukion rehtori Eero Vehmas otti vas
tatakseen sytyttämisestä oppilai
densa kanssa. Perinnettä on jatka
nut lukion nykyinen rehtori Heikki 
Leppänen. Mukana sytyttämisessä 
on ollut myös nuorisokuorolaisia ja 
partiolaisia. Kynttilät ovat olleet 
valmiina palamassa kello 17, jolloin 
aattohartaus on alkanut kirkossa. 
Kynttilämeri sankarihaudoilla on 
kaunis ja vaikuttava näky.
- Juhlavuutta lisäävät vielä terva- 
padat ja reserviupseerien kunnia- 
vartio sankariristin luona. Tämäkin 
perinne on jo 70-luvulta, kertoo 
Kytölä.

Joulukynttilöiden sytytys kaikille 
sankarihaudoille on osoitus siitä, et
tä emme ole unohtaneet heitä, jotka 
antoivat henkensä vapaan isänmaan 
puolesta. Pentti Kytölä ansaitsee kii
toksen perinteen alullepanijana. Kun 
taas jouluna näemme hautausmaan 
tuikkivan tähtiä täynnä, saamme 
ajatella kiitollisina menneitä suku
polvia ja heidän työtään.

Kunniavartio jouluaattona. Kuva: Virtain Valokuvausliike.
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SUSANNA PÖYHÖNEN

Mannerheimin lastensuoj eluliiton 
Virtain osaston lähes 75-vuotinen taival 
pähkinänkuoressa
1920-luku

1923 kokoontui kunnanlääkäri J. 
Sysimetsän kotiin joukko virtolaisia 
ja lääninhallituksen terveystarkas
taja neiti Venny Snellman keskuste
lemaan Mannerheimin lastensuoje
luliiton Virtain osaston perustami
sesta. Uuden yhdistyksen johtokun
taan valittiin tohtori ja tohtorinna 
Sysimetsä, hovineuvos Carl von 
Numers, rouvat Stiina Kotiranta, 
Liina Carlstedt, Thora Kankaanpää, 
Lempi Hietala, Matilda Lahonen ja 
neiti Bertta Lillukka.

Osaston ensimmäisenä tehtävänä 
oli vauvakorin valmistaminen, siis 
silloinen äitiyspakkaus. Neljä vaate
kertaa laitettiin "nyytteihin", joita 
lainattiin kätilöiden välityksellä äi
deille. Käytön jälkeen vaatteet pa
lautettiin puhtaina edelleen lainatta
viksi.

1930-luku
1930-luvulla järjestettiin äitiys

huolto pitäjään. Kätilö Bertta Lilluk
ka neuvoi kotivastaanotollaan odot
tavia äitejä.

Samoin 1939 perustettiin terveys
sisaren toimi Virroille. Ensimmäi
senä terveyssisarena toimi Mirjam 
Karlsson.

Osasto aloitti 1937 uimakoulujen 
pitämisen kaikissa kylissä.

1940-luku
1940 osaston toimesta valittiin so- 

takummivaliokunta, joka huolehti 
sotaorvoista.

1945 alkoi neuvolatoiminta Vir
roilla. Ensimmäinen neuvolatäti oli 
Maija Vikkula. Sivukylissä toimi 
kiertävä lastenneuvoloita.

1946 osasto perusti kodinhoitajan 
viran. Viran etuihin kuului raha
palkka, kalustettu huone, valo, läm
pö, puhelin ja polkupyörä.

1950-luku
Kesällä 1950 vihittiin Virtain ter

veystalo käyttöön. Terveystalon ton
tin oli lahjoittanut MLL:n Virtain 
osasto.

1951 rakennettiin osaston lahjoi
tuksen turvin uimalaitos Kalettoman 
lahdelle.

1952 järjestettiin ensimmäinen 
lastenleiri Jäähdyspohjan koululle 
8-10-vuotiaille tytöille.

1956 aloitettiin leikkikenttä-toi
minta MLL:n tontilla. T alvisin pidet
tiin hiihtokoulua.

1960-luku
Virroille perustettiin lasten leikki

koulu MLL:n Virtain osaston toi
mesta. Se toimi vanhan kansakou
lun opettaja-asuntolan tiloissa ja vii
toitti tietä päiväkodin tuloon paik
kakunnalle.

Uimakoulu-ja hiihtokoulutoimin
ta jatkui.

Järjestettiin erilaisia keskustelu
tilaisuuksia mm. aamuaterian tär
keys oli erään tilaisuuden aihe.

Samoin osasto organisoi varoja 
erilaisiin keräyskohteisiin esim. Un
karin lasten auttamiseksi ja omalla 
paikkakunnalla muistettiin Touro- 
sen perheen kolmosia pesukoneella. 

1970-luku
Tukioppilastoiminta aloitettiin.
Leikkikoulu toimin ta jatkui aina 

vuoteen 1976.
Uimakoulut ja leirit kuuluivat asi

aan niin kuin aiemminkin.
Kansanvalistusta annettiin mm. 

kehoittamalla äitejä imettämään 
vauvojaan eikä turvautumaan teol
lisiin vaihtoehtoihin liian aikaisin.

Iltamia pidettiin varojen kerää
miseksi ja yhteiseksi iloksi. 

1980-luku
1980-luvulla MLL:n Virtain osasto 

herätteli kaupunkiaan, vaatimalla 
lapsille enemmän taidekasvatusta. 
Tällöin järjestettiin yhdessä kansa
laisopiston kanssa luentosarja ai
heesta.

1985 MLL laati kuntien päättäjille 
muistion, jonka toivottiin antavan 
lapsimyönteistä näkökulmaa kun
nan päättäjille.

1987vietettiin Arvo Ylpön 100-vuo
tisjuhlia Virtain seurakuntatalolla.

Perinteitäkään ei 1980-luvulla unoh
dettu. Satutunnitkirjastossaja sään
nöllisesti järjestettävät lystisunnun- 
tait, vappujuhlat ja talvitapahtumat 
keräsivät lapsia leikkimään yhdessä.

1990-luku
1990-luvulla liikenneturvallisuus 

on noussut MLL:n toiminnassa tär
keäksi osa-alueeksi. Virroilla järjes
tön toimesta on mahdollisuus vuok
rata neuvolasta turvaverkkojaja tur- 
vais tuimia.

1991 vietettiin koko perheen äi- 
tienpäiväjuhlaaVirtainTarj anteessa.

1991 MLL:n Virtain ja Killinkosken 
osastot jättivät julkilausuman, jossa 
vaadittiin leikkikenttätoiminnan 
jatkumista Virroilla.

MLL:n Virtain osaston tämän het
kiset lystit ja metkut on luettavissa 
oheisesta jutusta.

Mannerheimin 
Lastensuoj eluliiton 
75-vuotisjuhlavuosi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
on tehnyt monipuolista työtä lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden hyväksi 
vuodesta 1920. Tänä vuonna liitto 
täyttää 75 vuotta.

Juhlavuoden kunniaksi käynnis
tettiin mm. valtakunnallinen LAP
SET ENSIN -keräys, jonka yhteisenä 
kohteena on sairaiden ja syrjäyty
neiden lasten ja nuorten auttami
nen.

Paikallisosastoissajärjestettiinko- 
ko juhlavuoden ajan erilaisia tapah
tumia. Niin myös Virtain osastossa.

Fröbelin palikat esiintyivät ala- 
asteella jäljestetyssä MLL 75-vuo- 
tisjuhlakonsertissa 1.12. ja myöskin 
LAPSET ENSIN -keräys toteutettiin 
Virroilla.
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Osaston toiminta on vilkasta
Satutunnit, tukioppilastoiminta, 

perhepysäkki, kirpputoritapahtu- 
mat, leikkikenttätoiminta, lystisun- 
nuntain vietto, teatteriretket ym. 
tenpaukset kuuluvat MLL:n Virtain 
osaston ohjelmistoon.

Leikkikenttäkausi avattiin komeasti 
järjestämällä lastenjuhlat MLL:n omal
la leikkikentällä. Mukana oli myös Pep
pi Pitkätossu, keijukaisia sekä äiti- ja 
poikapeikko!

Ja kyllä jäätelö maistui...

•A
«J

»

MLL:n Virtain osaston johtokunta 
keväällä 1995:

Pj. Riitta Iivonen, varapj. Susanna 
Pöyhönen, siht. Elina Jauhiainen, ra
hastonhoitaja Sirkka Nieminen.

Jäsenet: Anna-Maija Tikkala, Eija 
Ylimys, Anita Johanson, Arja Lätti, 
Sirpa Autio, Anita Äijä.

Mannerheimin Lastensuojelu
liiton suunnittelema ISYYSPAK- 
KAUS on ollut tervetullut myös 
virtalaisille isille.

MLL:n Virtain osasto luovutti 
isyyspakkauksen tämän vuoden en
simmäisenä syntyneen virtolais- 
vauvan perheelle.

MLL:n Virtain osaston pj. Riitta Ii
vonen ja siht. Elina Jauhiainen luovut
tivat isyyspakkauksen Jouni Pohjolan 
perheelle Kotalassa.
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SARI KOHTALA Koulunjohtaja

Kotalan koulu 100-vuotias

Kotalan kansakoulun V ja VI luokat 50-luvulla vanhassa koulurakennuksessa. 
Opettaja Niilo Mäkinen. Kuvan omistaa Kosti Mäkinen.

Kotalassa juhlittiin tänä syksynä 
koulun 100-vuotis ta taivalta, sillä 
koulua alettiin pitää 16.9.1895. Pää
tös koulun aloittamisesta oli tehty 
kuntakokouksessa jo lähes vuotta 
aiemmin, ja tähän päätökseen pe
rustuen alettiin koulutyö Virtain vii
dennessä kansakoulussa, Kotalan 
koulussa. Ensin koulu toimi eri ta
loissa, kunnes v. 1899 saatiin ensim
mäinen koulurakennus, joka sijaitsi 
lähes samalla paikalla kuin nykyi
nenkin koulutalo. Kotalan ensim
mäinen opettaja oli Walborg Hei
nonen (1895 - 1897). Koulusta tuli 
2-opettajainen v. 1912.

Ensimmäiset opettajat varmaan
kin joutuivat hälventämään enakko- 
luuloja koulua kohtaan, koska toi
saalta koulunkäyntiä pidettiin tär
keänä, mutta lapsia tarvittiin myös 
kotitöissä. Pitkien, kävellen tai suk
silla taitettujen koulumatkojen takia 
koulunkäynti oli raskastakin. Kai
killa perheillä ei myöskään ollut 
varaa ostaa lapsille kunnon vaat
teita, joten vähävaraisille jaettiin 
vaaterahaa kauppaneuvos Ahlgre- 
nin korkorahastosta. Oppivelvolli
suuslaki tuli voimaan v. 1921.

Vaikka koulun alkutaipaleen opet
tajat toimivat viroissaan varsin ly
hyen ajan, heillä oli tärkeä merkitys

kyläyhteisön kehittäjänä. He olivat 
mukana mm. Nuorisoseuran ja lai
nakirjaston perustamisessa sekä 
harrastusten vetäjinä. Muut aktivi
teetit saattoivat jopa haitata kou
lunpitoa; esim. opettaja Heloa moi
tittiin liiallisesta suojelukuntatyös- 
tä. Koulun pitkäaikaisin opettaja 
Niilo Mäkinen tuli johtajaopetta
jaksi vuonna 1925. Hän työskenteli 
koulussamme vuoteen 1967 saakka. 
Mäkinen, sekä myöskin kauan Ko
talassa vaikuttaneet opettajat Aili 
Rantanen (1926 -1966) ja Esteri Kor
honen (1929 - 1956) saivat aloittaa 
opetusurakkansa uudessa koulu
rakennuksessa, joka valmistui edel
lisen viereen 1920-luvun alussa.

1930-luvulla Kotalassa rakennet
tiin rautateitä. Rakennustyössä oli
vat mukana kylässä sij ainneen vara- 
vankilan vangit. Rautatieläisten ja 
vanginvartijoiden lapset lisäsivät 
Kotalan koulun oppilasmäärää. 
Koulutyö jatkui rauhaisissa mer
keissä aina vuoteen 1939 saakka, 
jolloin sodan syttyminen keskeytti 
koulunkäynnin talvisodan ajaksi. 
Koulurakennukset otettiin väestön- 
suojelupäällikön määräyksestä kaa- 
sunaamareiden kokoamistiloiksi. 
Yläluokkien oppilaat olivat siellä 
töissä.

Sotien jälkeen koulu eli voimak
kaasti mukana kylän kehittämisessä 
jarakentamisessa. Rakennustenjou- 
kossa oli sahoja, tiilitehdas sekä 
kolme kauppaa. Siirtolaiset lisäsi
vät kylän väkilukua entisestään. 
Vuosina 1955 ja 1956 alakoulun 
oppilasmäärät ylittivät sallitun, kun 
suuret ikäluokat ryntäsivät opin
tielle. Opettajien lisäksi oman mer
kittävän panoksensa koululle antoi 
keittäjä Iida Taivalmäki, joka pie
nestä koostaan huolimatta jaksoi 
hoitaa keittolan lisäksi kolmen suu
ren luokkahuoneen lämmittämisen 
ja siivoamisen.

Koulussamme alkoi uusi aika
kausi vuonna 1959, kun nykyinen 
koulurakennus valmistui ja vanha 
koulutalo purettiin. Uuden koulun 
ensimmäisiä opettajia olivat Aino 
Maantela, Kirsti Perähuhta ja Irja 
Kesätie. Talonmieheksi ja keittäjäksi 
tulivat vuonna 1966 Oiva ja Helmi 
Koivuniemi. Niilo Mäkisen äkillisen 
kuoleman jälkeen vuonna 1967 tuli 
johtajaopettajaksi Matti Liesinen, ja 
hänen vaimonsa Sirkka valittiin pari 
vuotta myöhemmin koulun toiseksi 
opettajaksi. Kolmantena opettajana 
toimi Kaarina Sorola vuoteen 1983 
asti. Liesiset siirtyivät eläkkeelle 
vuoden 1985 alussa.

Koulume nykyisinä opettajina 
ovat Pirkko Sihvonen (1983-), Sari 
Kohtala (1985-) ja Risto Sihvonen 
(1985-). Risto Sihvosen viransijai
suutta hoitaa tänä lukuvuonna Ve
sa Kähkönen. Keittäjämme on Mai- 
ja-Liisa Pekkala ja siivoojamme An
nikki Kaunisto. Oppilaita on Kota
lan koulussa nyt 50. He tulevat kou
luun melko kaukaakin, sillä enti
set Itämeren, Piilin, Monoskylän, 
Mantilon ja Hauhuun koulupiirit 
on yhdistetty kouluumme. Pitkä
matkaisten oppilaiden koulumatkat 
sujuvat takseilla ja linja-autolla.

Vuosisadan ikäisen Kotalan kou
lun puolesta tervehdin kaikkia kou
lussamme aiemmin olleita ja nykyi
siä oppilaita, heidän vanhempiaan, 
opettajia, muuta henkilökuntaa, 
johtokunnan jäseniä, kyläläisiä ja 
muita Kotalan koulun toimintaan 
vaikuttaneita sekä toivon kaikille 
onnea ja menestystä.

Kirjoitelma tehty Lauri Ylisen Kotalan 
koulun 100-vuotisjuhlassa esittämän 
historiikin pohjalta.
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MISTÄ TUNTEE JOULUN?
Kotalan koululaiset kirjoittavat ja piirtävät

JOULUN TUNTEE JOULUKUUSESTA 
JOULUN TUNTEE KUN ON PALJON LUNTA 
JOULUN TUNTEE HIIHTÄMISESTÄ 

JOULUN TUNTEE TONTTULAKISTA 
JOULUN TUNTEE JOULUVERHOISTA 
JOULUN TUNTEE KUN JOULUPUKKI TULEE 
JOULUN TUNTEE KUN KINKKU SYÖDÄÄN 

JOULUN TUNTEE KUN ON JOULUJUHLAT

JOULUNA SATAA LUNTA 
JOULUPUKKI TUO LAHJOJA 
JOULUNA TUODAAN KUUSI 
JOULUNA PIDETÄÄN TONTTULAKKEJA 
JOULUNA SIILIT MENEVÄT TALVIUNILLE 

JOULUNA LEIVOTAAN PULLIA 
JOULUNA KOULUSSA PIDETÄÄN JOULUJUHLAT 
JOULUNA RANTOIHIN TULEE JÄÄ 

JOULU TUOTTAA ILOA
JOULUNA TELEVISIOSTA TULEE JOULUKALENTERI 
TALVELLA TONTTU LIIKKUU

JOULUNA ON HAUSKAA KUN LENTÄÄ LUMIHANKEEN 

JOULU ON KIVA KUN JOULUPUKKI TULEE 
JOULUN JÄLKEEN VOI LUISTELLA
JOULUN TIETÄÄ ETTÄ JEESUS ON SYNTYNYT JOULUNA 

JA LUMESTA JA LAHJOISTA 
JA KUN JOULUKUUSI ON SISÄLLÄ 
JOULUNA ON TÄHTIÄ

JA ON JOULUJUHLAT
SIITÄ TUNTEE JOULUN TULLEEN KUN ALETAAN 

LAITTAA JOULUKORISTEITA 
JOULUN TUNTEE SIITÄ ETTÄ JOULUPUKKI TULEE 

KOLISTELEMAAN LAHJOJEN KANSSA 
MYÖS RISUJA ON.

JOULURUNO
Pipo päässä pakkasella 

on Pirjo Markkasella.

Pirjo sisälle menee,

Matti pipareita tekee. 

Huomenna joulu koittaa, 

Joulupukki kelloja soittaa. 

Henna Moksu & Soile Jutila

JOULUN AIKAA
Muori puurot, sopat keittää, 

osan eläimillekin jättää.
Muori somaan kääröön lahjat laittaa, 

punarusetin lahjojen päälle taittaa.

Tontut puita tupaan kantaa, 

eläimillekin kaurat antaa.

Tontut poroa valjastaa, 

pukki jo lähteä saa.

Pukki poroa ohjastaa, 

kaikille oville kolkuttaa.
Lahjat konttiin pukki laittaa, 

kilteille lapsille hän ne antaa.

Pukin syliin lapset hyppää, 

parrasta kiinni nyppää.

Lapset lahjojansa saa, 

riemuissaan ne avataan.

Riemuisin mielein aamulla herätään, 

joulukuusta tuodaan sisään. 
Joulusaunaan on kiva mennä, 

kun illalla pukkia vastaan riennän.

Heli Hokkinen & Päivi MäkiJOULU ON JO OVELLA 
KOULU LOPPUU SEN OHELLA 
TONTUT PYÖRII 
LAPSET HYÖRII 
SITTEN PAIKOILLENSA JÄÄ 

JOULUPUKKI KOLKUTTAA 
LAHJAT SAA JA KAIKKI 
SITTEN MOIKKAA PUKKIA

Mikko Kalliomäki,
Sami Laine ja Joni Iivonen

fel l<

TONTUT
Tontut kurkkii ikkunoista, 

onko kiltti kukaan näistä 

lapsista vallattomista.

Tontut Pukille kertovat 

ketkä lahjat saa.

Tontuilla kiire on aina, 
koska heillä on kaikki vaiva, 

sillä he lahjat tekevät 

ja pakkaavat

ja ne Pukin rekeen lastaavat, 

Sanna Särkänlahti & Merja Kopare

OLIPA KERRAN NIINA JA SE NIINA 
HALUSI KISSAN JOULUPUKILTA 
LAHJAKSI. SITTEN SE PÄIVÄ 
KOITTI JA HÄN SAI SEN LAHJAKSI 
JA HÄN SAI SEN KISSAN IHAN 

OMAKSI. PIKKUVELI SUUTTUI.
El SE HAITANNU ENÄÄ KOSKA 

NIINA ANTOI SILLE OMAN REKKA 
AUTON.

Elina Korhonen ja Maria Nieminen

JOULUPUKKI KIVA ON 
LAHJAT SILLÄ HYVIÄ ON 

JOKA KERTA KUN SE TULEE 
NIIN LAPSET SILLE LAULELEE

Mari Moisio & Anne Julku

TONTTUTYTÖT
Olipa kerran tonttutytöt Eveliina ja Katriina. He 

asuivat pienessä mökissä. Kun koittaa aamu 
niin tonttutytöt menevät hiiviskelemään. Meillä 

tontuilla on koirat oven vahtina ja niiden nimet 

ovat Tuittu ja Tiuttu Koira. Nekin viettävät joulua 

innoissaan.
Tonttumuori tulee aina jouluksi kylään ja 

tonttuvaari tulee myös heille ja tuo lahjoja lap

sen lapsilleen. He viettävät iloista ja rauhallista 

joulua ja aina he tekevät mummotontulle ja 
vaaritontulle pullaa ja kahvia ja tekevät päivälli

sen heille.
Joulupukki tulee käymään ja tontut jää ovelle. 

Hyvää Joulua kaikille ihmisille!

Hanna Kytölä ja Elina Morri

PUPU LOIKKI
METSÄN POIKKI

TULI NIITTY VASTAAN.
JÄNIS HYPPÄS LINNUN SELKÄÄN 
JÄNIKSELLÄ TULI MASSU KIPEEKSI 
JÄNIKSEN VASTAAN TULI KARHU 
JA TEKI HUNAJA LÄÄKETTÄ 

JA PUPU LOIKKI
NIITYN POIKKI
SITÄ HAISTOI
JA SITÄ MAISTOI.

SEN PITUINEN SE

Maria Nieminen ja Elina Korhonen
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INTO TÄHKÄPÄÄ

Liedenpohjan koulu 100 vuotta 1895-1995
Kansanopetuksen vaiheita Lie
denpohjan näkökulmasta

Kansanopetus oli alkuaan yksin 
kirkon hallussa. Kunnat pääsivät 
mukaan, kun 1866 annettiin kansa- 
kouluasetus. Yleistä oppivelvolli
suutta ei tullut. Maalaiskuntia ei edes 
velvoitettu perustamaan kouluja, 
mutta houkuttimeksi tarjottiin val
tionapua, jota vieläkin menestyk
sellä käytetään. Liedenpohjan koulu 
perustettiin 1895, aikana jolloinnoin 
1/4 Suomen lapsista pääsi käymään 
kansakoulua. Ei täällä Virroilla mi
tään Hämeen hitaita oltu. Kun sitten 
1898 määrättiin tekemään piirijako, 
jotta kellään ei olisi liian pitkä kou
lumatka, oli urakka koko Suomessa 
jo niin suuri, että siihen meni aikaa. 
Ikkalan koulu perustettiin 1907 ja 
tiedän, että kaikille Suomen lapsille 
vasta sodan jälkeen 1950-luvun alus
sa tuli mahdolliseksi käydä kansa
koulua.

Liedenpohjan koulu oli alussa yk- 
siopettajainen. Kouluun tulijan piti 
osata vähän lukea. Lukemisen al
keet piti oppia kotona tai niinsano- 
tussa "pienten lasten koulussa" eli 
"kiertokoulussa", joka oli kirkon yl

läpitämä. 1920 lukutaidon alku
opetus siirtyi kansakouluun täällä 
Liedenpohjassa, kun aloitettiin ala
koulu ja sitä varten kouluun perus
tettiin toinen opettajan virka. Oli siis 
alakoulu, jossa oli luokat 1-2, ylä
koulu, jossa oli luokat 1-4 sekä jat- 
kokoulu kansakoulun päättäneille. 
Sitä käytiin iltaisin, aluksi 100 tun
tia ja myöhemmin 150 tuntia. Vasta 
1945 määrättiin luokille enimmäis
koot, alakouluun 34 ja yläkouluun 
40. Suurin oppilasmäärä Lieden
pohjassakin oli ollut 50. Myöhem
min luokkia vielä pienennettiin, 
mutta nykyinen laki on taas unoh
tanut luokkakoot.

1975 Virtain kunta siirtyi perus
kouluun, joka muutoin kuin nimenä 
on jo vaipunut hautaan. Alkuperäi
nen peruskoulu eli kahden peru- 
saatteen varassa: kaikki oppivat 
kaikkea ja opetus tapahtui ylhäältä 
määrättyjen opetussuunnitelmien 
mukaan. Nämä kaksi asiaa on nyt 
aivan toisin. Oppilaiden erityislah
jakkuudet tunnustetaan ja opetus
suunnitelmat tehdään koululla.

Maalaiskoulujen yhtenä elinvoi
maisuuden merkkinä olivat johto

kunnat. Peruskoulun ajan ne muu
tettiin kouluneuvostoiksi. Nyt joh
tokunnat ovat taas olemassa ja ne 
edustavat vahvasti oppilaiden van
hempien tahtoa, kuten oli myös sata 
vuotta sitten.

Liedenpohjan koulun johtokun
nan (ja kouluneuvoston) puheen
johtajina ovat olleet seuraavat hen
kilöt:
1895 Ananias Sulkava
1897 Santeri Ala-Liedenpohja 
1901 Heikki Vainionpää 
1919 Heikki Hinkka 
1932 Siiri Ollila 
1934 Onni Tammi 
1937 Ilmo A. Ollila
1945 Viljo Koivunen
1946 Toini Lepola
1949 Saimi Keskinen
1956 Juho Kuntsi
1957 Manu Maijala
1963 Reino Herranen
1971 Rauni Ala-Sulkava 
Kouluneuvosto:
1975 Vilho Veija
1981 Juho Asunmaa
Johtokunta:
1985 Liisa Lamminmäki 
1989 Teuvo Hakola 
1993 Aatu Olkkonen
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Koulun rakennukset

1895 Liedenpohjan koulu aloitti 
tointansa Ylä-Tulijoen vuokrahuo
neissa. Rakennettavalle koululle saa
tiin tämä nykyinen tontti samoin 
Ylä-Tulijoen tilasta. Ensimmäinen 
koulurakennus valmistui 1899 ja 
toinen 1928. Kun kolmas rakennus 
valmistui 1955, purettiin vanhin ra
kennus ja sen hirsistä tehtiin Lie
denpohjan kirkko. Toinen koulu
rakennus, kohta 75 vuotta täyttävä, 
on ollut hoitamattomana lähes vii
sikymmentä vuotta. Vain peltikatto 
on laitettu, mutta sekin liian myö
hään, koska vesi ehti lahottaa ra
kenteita pahasti. Aikanaan johto
kunnat ovat tehneet jatkuvasti esi
tyksiä rakennuksen kunnossapitä
miseksi. Laiminlyönnin arkkitehdit 
löytyvät kunnan päättäjistä. Talous
rakennus paloi 1939 ja sen tilalle 
rakennettin uusi 1940, ja aivan ny
kyaikainen. Kolmannen koulura
kennuksen laajennus valmistui 1990 
ja koulun pihan ensimmäinen to
dellinen rakentaminen on juuri nyt 
satavuotiaana käynnissä. Histori
aan voidaan merkitä, että tätä ennen 
mainittavin työ pihan muutoksissa 
oli koulupuutarhan hävittäminen 
1955 valmistuneen koulurakennuk
sen alle. Pöytäkirjoista löytyy mai
nintoja, että alkuaikoina rakennet
tiin koulun ympärille aita ja se pi
dettiin kunnossa. Vuosikymmenien 
tauon jälkeen koulu on taas sen saa
nut. Näin maailma muuttuu.

Vesikysymys

Nyt Liedenpohjan kylä saa erin
omaista vettä ja riittävästi. Mutta 
tälle koululle veden saanti on ollut 
vaikeaa, 1947 johtokunta päätti tie
dustella, ryhtyisikö Martta Kolu 
vedenhakijaksi koulukeittolan tar
peisiin. Talvella 1963 Onni Koski 
joutui hoitamaan vedensaannin pul
mia ja putosi kaivoon niin että hen
gen säilyminen oli hiuskarvan va
rassa. Tämän kirjoittajakin joutui 
kymmenien kertojen lisäksi kerran 
kesken joulusaunan käymään kol
mensadan metrin päässä kaivolla. 
Mutta tälläkin vähällä vedellä alet
tiin jäädyttää pientä luistinrataa kou
lun pellolle.

1q31 .„atiin koululle sähkövalo.

Sitä tuotettiin Peltomäen sahalla 
Toisveden rannalla.

Koulukeittola mainitaan ensi ker
ran 1916, mutta se ei jäänyt-vakitui
seksi. Varsinainen keittolatoiminta 
alkoi 1943 ja perustui paljon oppilai
den keräämien ruoka-aineiden va
raan sekä keräyksiin. Tätä työtä tar
vittiin erikoisesti sodan aikana ja 
pitkään vielä sen jälkeenkin. Vasta 
60-luvulla alettiin korostaa, että op
pilailla ei saa teettää mitään töitä 
tai että kun kaikilla ei ole samoja 
edellytyksiä korostuu epätasaarvo. 
Nykyinen kasvatus taas edellyttää 
työn arvon sisäistämistä itsekunkin 
työskennellessä omaksi ja yhteiseksi 
hyväksi. Koulun alkuaikoina oppi
laat joutuivat jopa siivoamaan luo
kan. Vain "pesijä" oli palkattu aikui
nen.

Koulun lämmitys, siivous ja muut 
sellaiset tehtävät myytiin huuto- kau
palla vuosittain. Vuodesta 1943 al
kaen alettiin palkata vakituisia työn
tekijöitä. Sellaisia ovat olleet Elli 
Vartiamäki, Fiia Viitanen, Sylvi 
Mettänen, Jenny Kolu, Lilja Jokela, 
Kaisa Koivisto ja Tuulikki Niemi.

Koulun toiminta ja historian ta
pahtumia

Liedenpohjan koulun alkuajat oli
vat Suomen suuriruhtinaskunnan 
aikaa. Suomi oli silloin erillinen val
tio, jolla oli sama hallitsija kuin Ve
näjällä. Nämä keisarit olivat yksi toi
sensa perään luvanneet pitää Suo
men lakeja kunniassa. Monet venä
läiset halusivat liittää Suomen Venä- 
jään, venäläistää Suomen lait, kielen 
ja koko valtakunnan. Alkoi Sorto- 
kausi (1899). Venäläistämisen toimet 
yltivät myös kouluihin.
- Venäjänhallitsijahuoneentärkeinä 

nimi-ja syntymäpäivinä piti antaa 
kouluissa lupapäivä

- Kreikkalaiskatolisille opettajille ja 
oppilaille piti lukuisina sen kir
kon juhlapäivinä antaa lupa.

- Kouluissa ei saanut pitää kuin 
keisarillisen perheen kuvia näky
villä.

- Venäläistarkastajan piti tulla tar
kastamaan kreikkalaiskatolisen 
uskonnonopetus.

- Venäjän maantiedon ja historian 
opetusta tuli lisätä ja kaikkiin kou
luihin oli hankittava erikoinen 
Venäjän valtakunnan kartta.

- Keisarillisten juhlapäivien aikana 
laitokset oli juhlaliputettava Ve
näjän valko-sini-punaraitaisilla 
lipuilla.

- Romanov-suvun juhlapäivänä oli 
annettava tietoja suvun historiasta.

1913 Liedenpohjan koulun johto
kunta päätti tilata "Hänen Majes
teettinsa Keisarin" muotokuvan ja 
Venäjän kartan.

24.3.1917 Liedenpohjan nuoriso- 
seurantalolla pidetty kokous vaati, 
että koulu on viikon ajan liputettava 
punaisella vallankumouslipulla 
sekä sinivalkoisella kansallislipulla. 
Johtokunta kieltäytyi, koska valta
kunnan hallitukselta ei ollut tullut 
mitään ohjeita, eikä muitakaan kou
luja ollut liputettu.

- 1917 keisarinkuvat poistetaan

- Talvisodan takia koulunkäynti oli 
keskeytettävä 5.12.39 -17.4.40

- Polttoainepulan takia ei ollut kou
lua 15.2.42 - 28.2.42.

1946 Kouluhallituksen määräys
ten ja kansakouluntarkastajan 
kehoituksen mukaan: Mikäli van
hoja oppikirjapainoksia vielä käyte
tään, opettajien tulee valvoa, että 
sopimattomat kohdat poistetaan he
ti ja asiat selvitetään oppilaille tosi- 
oloja vastaavasti.

- YYA-sopimusta määrättiin juh
littavaksi 1973 ja 1978.

- "Näin naapurissa'' -materiaalia toi
mittivat kouluille sekä kouluhal
litus että lääninhallitukset.

Nyt elämme uutta aikaa, ainakin 
meillä luulisi olevan tietoa.
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RAILI ILOMÄKI

Sitä päivää en unohda koskaan

On vuosi 1956, toukokuu. Eilen 
koulun kevätjuhlissa laulettiin "Jo 
joutui armas aika" ja pääsimme ke
sälomalle. Tänään on tärkeä päivä 
elämässäni. Pääsen myyjäharjoitte- 
lijaksi kyläkauppaamme. Kauppa 
on kyllä minulle tuttu, onhan kaup
piaan tytär Sirkka paras kaverini. 
Mutta jännitti silti, että osaanko 
myydä ja käyttää kassakonetta. 
Kauppa on sekatavaraliike. Siellä on 
kaiken maailman tavarat. On ruoka
tavaraa, kankaita, rautatavaraa, ken
kiä, rehuja, melkein mitä vaan.

Menin jo aikaisin odottelemaan 
oven taakse, etten vaan myöhästy 
ensimmäisenä työpäivänäni. Risto- 
laisen Anneli tuli polkupyörällä. 
Hän on minua muutamia vuosia 
vanhempi ja ollut jo vuosia kaupas
sa myyjänä. Menimme takakautta 
sisälle.

Kauppias oli meitä vastassa. Hän 
on sairastellut viime aikoina ja on 
luovuttamassa kaupanpitoa van
hemmalle tyttärelleen Oilille. Kaup
pias on oikein pidetty, ystävällinen 
ja hyväsydäminen. Hänen tapanaan 
on tarjota kahvit pitkän matkan asi
akkaille ja miehille tupakit. Aina 
hänellä on aikaa jutella ihmisten 
kanssa ja aina valmis auttamaan 
vaikeuksissa olevia. Hän taputteli 
minua olkapäälle ja sanoi, että kyllä 
me sinusta hyvä myyjä tehdään, on 
sinulla hyvät edellytykset. Mitähän 
hän sillä tarkoitti?

Niin menimme kaupan puolelle, 
sain oikein työtakinkin, sepä tuntui 
tärkeältä. Taskuun muutama kynä, 
ja pienet sakset.

Aloimme täyttämään hyllyjä ja 
kylmätiskiä. Kellarista nostimme 
makkara-ja lihalaatikot. Tiskiin tuli 
muutama kiekura suomimakkaraa, 
ja vähän parempaa erikoissuomea. 
Sitten pari pötköä teemakkaraa se
kä kyröläistä. Vielä tuli lauantai- 
makkaraa, nyt herahti vesi kielelle

ni. Makkaraa kun ei saanut kovin 
usein. Silloin kun olin kipeä, äiti sitä 
pienen palan osti. Oikein toivoi jos
kus, että tulisi kipeäksi. Mutta tämä 
oli silloin kun olin pienempi. Nyt
hän kun pääsin tienuuseen, voisin 
itse sitä ostaa. Sitten kylmätiskiin 
tuli vielä muutama lihanpala.

Kello tuli kahdeksan ja Anneli 
aukaisi kaupan oven. Vielä ei näy 
ketään tulevan. Minä aloin punnit
semaan hienoa sokeria paperipus
seihin. Sokeri oli puisessa laarissa, 
toisissa laareissa oli jauhoja. Tein 
puolenkilon ja kilon sokeripusseja. 
Liimapaperillä pussin suu kiinni ja 
nimi sekä hinta päälle. Hyvinhän 
tämä kävi, ei mennyt paljoa maa
hankaan ja vaakan punnuksiakin 
opin käyttämään.

Nyt tuli linjuri Alavudelta ja toi 
puisen leipälaatikon. Annelin kans
sa kävimme nostamassa sen sisälle. 
Aukaisimme sen ja voi että kun tuli 
hyvät hajut. Siellä oli juuri leivot
tuja ruisleipiä ja ranskanleipiä sekä 
papinleukoja eli pusuja. Vielä oli 
isoja reikämunkkeja. Nämä laitet
tiin leipähyllyyn, lasiovi eteen.

Nyt tuli ensimmäinen asiakas 
kauppaan. Tuttu emäntä naapuris
ta. Anneli sanoi, että mene nyt myy
mään ja kysy mitä saisi olla? Minä
hän menin rohkeasti. "No jästiähän 
minä tulin hakeen, kun pitäis väelle 
leipoa". Jästiä, mitä se on? Kuiska
sin Annelille kysyvästi. "No hiivaa, 
jaha, hiiva oli isona n. 1 kg palana. 
Siitä otettiin karhunlangan avulla 
palasia, 5 p, 10 p ja 20 p. Oli niitä 
tehtykin jo valmiiksi voipaperiin 
käärittynä. Siis 20 pennin hiiva. 
Mitä muuta? osasin kysyä. "Jau- 
hapas mulle tuota Paulakahvia pa
ketti. Katsoin Annelia, taas tuli 
opettelun paikka. No, kahvipaketti 
auki, siinä oli päälimmäisenä 
pahvinen kahvilappu, missä oli au
ton kuvia. Näitähän minäkin olen

kerännyt. Sitten vaan pavut myl
lyyn ja tyhjä paketti suutin alle. 
Napista painaen mylly käyntiin. Jot
kut haluaa jauhattaa kahteen ker
taan. Hyvät hajut siitäkin tuli. Sitten 
vielä tulitikkupuntti ja isäntä käski 
tuoda 5 tuuman nauloja 2 kg. Jahas, 
missäs päin ne naulalaatikot oli
kaan? Tuolla kaupan keskipaikkeil- 
la tiskin alahyllyillä. Tuumakoot 
ovat laatikon päissä. Mutta mihin
käs ne kääritään? Tiskipaperi on 
varmaan liian ohutta. Anneli neu
voi laittamaan naulat voimapape
riin. Pari reissua piti tehdä vaakalle 
ennenkuin tuli 2 kg. Kädet tulivat 
aivan mustiksi. Täytyy käydä vä
lillä pesemässä takahuoneessa. Tälle 
ensimmäiselle asiakkaalleni ei tul
lutkaan sittenmuuta. Nyt laskemaan 
tavaroiden hinnat yhteen. Hiiva 20 
p., tulitikut 79 p., kahvi 2,50, naulat 
a 1,80, yht. 3,60 ja ostokset yhteen
sä 7.09. Hyvinhän tämä sujuu.

Ensimmäinen asiakas on palveltu. 
Kiitos ja näkemiin. Yhdentoista ai
kaan tuli läheiseltä sahalta miehiä 
ruokatunnille. Yksi huusi jo ovelta 
että, "Sama satsi". Satsi oli ranskan
leipä, pilsneripullo ja pieni pala tee
makkaraa. Toinen mies ostipilliklu- 
bia ja sanoi pilke silmässään, että 
"Annapas tyttö sitä suomimakkaraa 
"sen pituinen pala". No minä leik
kaamaan aika pitkän palan, johon 
mies, "No, no tyttö älähän nyt liioit- 
tele". Minä siinä punastelemaan ja 
vielä enempi kun vihdoin hoksasin 
mitä se mies tarkoitti. Nämä miehet 
menivät syömään näitä eväitään 
ulos kaupan tavaralaiturille. Tämä 
on jokapäiväinen juttu.

Näin se kului ensimmäinen työ
päiväni nopeasti. Asiakkaita tuli ja 
meni. Minä opin paljon uutta. Illalla 
nukkumaan mennessä pyöri mie
lessäni päivän tapahtumat, tavarat 
ja suomimakkarat. Tätä päivää en 
unohda koskaan.
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Hietasen kauppa. Kuvan omistaa Oili Karvinen.

VILJO HÄNNINEN

Hymyn aiheita

Hymy aito ystävältä 
lahjana on saatu.
Päivän valoon osana 
on sen hymyn laatu.
Päivä ei se ehkä anna 
paljon mitään muuta, 
arkea vain annoksen, 
vainko hymytöntä suuta.

Tutkielma hymystä 
tässä tuli mieleen.... 
Hymylläkin paljon peitetään, 
vaikka mennyt olis pieleen. 
Näyttelijän lahjoja 
ON USEIN HYMYN KÄYTTÖ 
tiedetä ei kaikkea...
On se toisen puolen näyttö.

Kaupallinen kauneus 
tarvitsee myös näytön 
tuotteen tietty menekki, 
hymyn kaupallisen käytön. 
Niinpä hymyn moni saa, 
ostamatta mitään....
Ei hymyä voine hinnoittaa, 
vaan näkyvillä pitää.

Hymystä voi nauruun päästä 
vähäisinkin toimin, 
jos tulee oikein hyvä olla, 
saa nauraa kaikin voimin.... 
Lyhyt on tämä elämä.... 
ja nauruhan sitä jatkaa.... 
Miksi pitäis murehtien 
lyhennellä matkaa.

Itselleen voi nauraa silloin, 
kun ei kukaan huomaa, 
voihan löytää kutkuttavaa 
ajan mieleen tuomaa....
Toisen vahingolle nauramisen 
mielestä voi jättää....
Onnetar ei tietoon saata, 
mitä eteen mättää.

Ivanauru, nauruista 
on pahimmasta päästä, 
jos toivot käyvän huonosti, 
niin naurusi tuo säästä....
On määrä, mitta aj allamme 
työlläkin, mistä tykkää, 
vaan ONNI on se ainoa, 
joka päiväin päähän lykkää. 
Siis, naurun aiheet valikoiden.... 
on elämä vain tää.
Pois viimeinen nauru mielestä.... 
— Se toisille kai jää.
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TEKSTI JA KUVAT MAIJA LEHTINEN

Kirjailija, valokuvaaja, sanomalehtimies, 
kääntäjä ja toimittaja Into Konrad Inha 
(alk. Konrad Into Nyström) syntyi 
Virtain Jäähdyspohjassa Valkeajärven 
talossa 12.11.1865 ja kuoli helsingissä 
3.4.1930. (Kuva Aamu Nyströmin ko
koelmat).

Todellisella 
kunnioituksella 
onnittelemme Teitä, 
Herra Into K. Inha!

I. K. Inhan 130-vuotissyntymäpäivää juhlittiin 
Virroilla 27.-28. lokakuuta oikein sydämen 
kyllyydestä. Jäähdyspohjan kylätoimikunta ja 
Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintut
kimusasema järjestivät näyttelyn, jossa oli 30 
Inhan ottamaa valokuvaa sadan vuoden takai
sesta kotikylästä. Kuvat saatiin hänen veljensä 
pojantyttären, maisteri Aamu Nyströmin koko
elmista, lisäksi oli esillä Inhan kirjeenvaihtoa. 
- Inha välitti Suomeen polkupyöriä ja keksikin 
tuolle uudelle koneelle nimen polkupyörä.

Marttisen pappilan väentuvassa oli esillä kah
den valokuvaajan töitä: I. K. Inha Vienassa 
vuonna 1894ja Pentti Sammallahti sata vuotta 
myöhemmin. Inha otti Vienassa yli kaksisataa 
Kalevalaa valaisevaa kuvaa ja kirjoitti hurmaa
van matkakirjan Kalevalan laulumailta (1911). 
Hänen Vienan-retkensä tuliaisista tuli alan 
klassikkoja. - Kuvassa Praasniekalta palaajat; 
väki on ollut juhlimassa stroitsaa eli helluntai
ta Kostamuksessa. (Kuva: Museovirasto).
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Kulttuurintutki
musasemalla pi
detty Inhan 130- 
vuotisjuhlasemi- 
naari oli nimeltään 
Virtain viemisiä ja 
Euroopan tuliaisia. 
Kaksipäiväinen is
tunto oli täynnä 
hengen lentoa ja 
sykähdyttäviä kes
kusteluita, osanot
tajana muun muas
sa Aamu Nyström. 
Virrat sai paljon kii
tosta yliopistokau
punkina.

Nuorisokeskus 
Marttisen pappila- 
miljöö tarjosi oivat 
puitteet Herras
väen soitannolli
selle kalaasille. Tut
kija Heikki Mäki- 
Kulmala piti intoa 
sytyttävän kansan- 
valistuspuheen ja 
innosti herrasväen 
hiiutamaan kol
minkertaisesti elä- 
köötä isänmaalle. 
Ruokalistalla oli 
Kukon kaveria, Ka- 
nava-pateeta, Met
sän salaisuutta ja 
Pappilan hätäva
raa. Pohjois-Pir- 
kanmaan musiikki
opiston salonkiyh
tye huolehti kohot
tavasta tunnelmas
ta.

Suomalaisen Kirjalli
suuden Seuran kan
sanrunousarkiston 
johtaja Pekka Laakso
nen kertoi, että Inha 
kritisoi voimakkaasti 
aikansa kansanru- 
noudentutkijoita.
Muita luennoitsijoita 
olivat sukututkija 
Matti Kankaanpää, 
apulaisprofessori Rai
mo Ranta, koreografi 
Viola Malmi, HuK 
Annaleena Jalava ja 
lisensiaattimiehet 
Antti Koiranen, Hannu Sinisalo jid Jyrki Vesikanta.

Kalaasiin osallis
tui myös herrasvä
ki Koiranen. Seu- 
raavana päivänä 
Antti muuttui lu
ennoitsijaksi ja 
viulistiksi, Siru 
taas Valkeajärven 
piiaksi rahvaan il
tamissa. Menossa 
Viola Malmin ve
tämä kä-sikisa.

Rahvaan iltamissa 
pidettiin Suomen 
ensimmäiset ripas- 
kamestaruuskil- 
pailut. Kisan voitti 
helsinkiläinen 
Mikko Pihlatie 
maanittajanaan 
Hanna Laulaja. 
Jaetulle kakkosti
lalle tulivat virto- 
laiset Kari ja Sirpa 
Heinämäki sekä 
Irja Majanen ja 
Jussi Helin.

Vaskiveden tanhua
jat esittivät rahvaan 
iltamissa Uhtuan kat
rillin ja Ukulele soitti 
tanssit päälle. I. K.
Inhan lisäksi iltamis
sa juhlittiin 45-vuo- 
tiasta Virtain Seuraa, 
joka itse asiassa teki 
aloitteen koko Inhan 
muistojuhlista. Mui
na järjestäjinä olivat 
T ampereen yliopiston 
Virtain kulttuurin
tutkimusasema, Vir
tain kansalaisopisto,
Nuorisokeskus Mart
tinen, Virtain kirjasto
ja Jäähdyspohjan kylätoimikunta. Juhlaseminaarin esitelmät julkaistaan ensi vuonna omana kirjanaan kulttuurintutkimusaseman julkaisusarjassa.
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OSMO METTÄNEN

Puhe Virtain yhteiskoulun 50-vuotis juhlassa
Arvoisat Virtain yhteiskoulun ys

tävät.

Olen erittäin "otettu" siitä, että 
minut on Virtain yhteiskoulun entis
ten oppilaiden joukosta valittu pitä
mään juhlapuhe koulumme 50-vuo- 
tisjuhlassa. Puhetta valmistellessani 
muistin, että olen kerran ennenkin 
saanut tilaisuuden esiintyä kou
lumme estradilla. Tämä tapahtui 
koulun joulujuhlassa 1963, jolloin 
esitin joulunäytelmässä Mylläri- 
Mattia. Kyseinen rooli oli siinä mie
lessä pulmallinen, että käsikirjoituk
sen mukaan Mylläri-Matin tuli saa
pua näyttämölle piippua polttaen 
enkä ollut koskaan aikaisemmin 
polttanut piippua. Pienellä opiske
lulla se kuitenkin onnistui. Muistan, 
että sain katsomosta olleilta oppi
lailta voimakkaita suosionosoituk
sia, mutta opettajakunta ei jostakin 
syystä ollut yhtä innostunut rooli
suorituksestani. Toivon, että tämän
kertainen esiintymiseni onnistuu 
tässä suhteessa paremmin kuin 32 
vuotta sitten.

Olin itse Virtain yhteiskoulun op
pilaana 1950-luvun lopulla ja 1960- 
luvun alussa. Kerron teille niistä 
muistoista, joita minulla on omalta 
kouluaj aitani, mutta palautan mie
leenne myös joitakin koulumme his
torian tärkeitä vaiheita. Yritän lisäksi 
hahmottaa sitä merkitystä, joka 
omalla koulullamme ja koko oppi- 
koululaitoksella on ollut sotien jäl
keisenä aikana ja mikä se on nyt ja 
tulevaisuudessa. Toivon, että pys
tyn kuvaamaan juhlayleisölle niitä 
tunnelmia, joita muillakin koulun 
entisillä oppilailla on nyt kun pit
kän tauon jälkeen olemme palan
neet entiseen kouluumme.

Ennen toista maailmansotaa maa
seudulla oli oppikouluja varsin vä
hän. Tähän vaikutti se, että koulu
hallitus antoi varsin nihkeästi lupia 
uusien koulujen perustamiseen eikä 
maaseutupitäjissä useinkaan edes 
pidetty tarpeellisena oppikoulun

saamista paikkakunnalle. Virroilla 
oppikoulun perustaminen oli esillä 
ainakin jo vuosina 1908 ja 1923, 
mutta kummallakaan kerralla ei 
hanke saanut taakseen riittävää 
kannatusta. Opintielle haluavat 
nuoret joutuivat tämän takia etsi
mään opinahjonsa muilta paikka
kunnilta Hämeestä, Pohjanmaalta 
tai Keski-Suomesta.

Toisen maailmansodan jälkeen 
avautui mahdollisuus yksityisten 
yhteiskoulujen perustamiseen ja ne 
saattoivat saada myös valtionapua. 
Nyt herättiin myös Virroilla. Virtain 
yhteiskoulun perustamista suunnit- 
televa kokous pidettiin vuoden 1945 
toukokuussa ja jo muutamaa päivää 
myöhemmin päätettiin koulun kan
natusyhdistyksen perustamisesta. 
Elokuun 2. päivänä valtioneuvosto 
myönsi koululle perustamisluvan, 
ja koulutyö päästiin alkamaan syys
kuun alussa. Koulun perustamiseen 
vaikutti erityisesti entinen kansan
edustaja Hilma Koivulahti-Lehto, 
joka toimi koulun johtokunnan pu
heenjohtajana aina vuoteen 1954 
saakka.

Samoihin aikoihin kuin Virroille 
yhteiskouluja perustettiin moniin 
muihinkin maalaispitäjiin. Olen 
usein ihmetellyt sitä, kuinka kauas- 
katseisia näiden koulujen perusta
jat olivat. Tuohon aikaan suomalai
sessa yhteiskunnassa oli monia to
della suuria vaikeuksia kuten Karj a
lan siirtoväestön asuttaminen, La
pin jälleenrakentaminen, sotakor
vausten maksaminen ja sodassa 
vammautuneista huolehtiminen. 
Tuntuu lähes uskomattomalta, että 
näiden vaikeuksien keskellä jakset
tiin kiinnittää huomiota siihen, että 
nuorille on järjestettävä aikaisem
paa paremmat mahdollisuudet as
tua opintielle. Meidän 1940-ja 1950- 
luvuilla Virroilla koulumme aloit
taneiden on syytä olla Virtain yh
teiskoulun perustajille kiitollisia 
siitä, että he vaikeuksien keskellä

ajoivat läpi koulun perustamis
hankkeen, sillä jos koulua ei Virroille 
vielä tuolloin olisi perustettu, moni 
meistä ei varmastikaan koskaan olisi 
päässyt oppikouluun.

Koulun toiminnan käynnistymi
sessä oli kuitenkin monia vaikeuk
sia. Päteviä opettajia oli vaikea saa
da, lukukausimaksua pidettiin kor
keana ja koulu joutui toimimaan 
useissa eri rakennuksissa, joita ei 
ollut ollenkaan tarkoitettu opetus
käyttöön. Koulun tilakysymys rat
kesi tyydyttävästi vasta lokakuussa 
1947, jolloin koulun käyttöön saa
tiin Puutalo Oy:ltä ostettua parak- 
kirakennus.

Vuonna 1947 hankittu parakki oli 
käytössä vielä 1950-luvun lopulla, 
jolloin itse tulin koulun oppilaaksi. 
Luulen, että tuon ajan opettajilla ja 
oppilailla ei ollut parakkikoulun 
suhteen muuta huomauttamista 
kuin se, että lämmöneristys oli heik
ko ja talven kylminä pakkaspäivinä 
luokissa oli erittäin kylmä. Luokkia 
lämmitettiin puulämmitteisillä 
tiiliuuneilla, mutta ne eivät riittä
neet pitämään koko luokkaa lämpi
mänä. Seurauksena oli, että uunin 
lähellä oppilaat hikoilivat lähes 30 
asteen lämmössä, kun taas ikkunan 
vieressä olevissa pulpeteissa oppi
laat palelivat, vaikka heillä oli 
päällysvaatteet päällä. Kylmässä is
tuvat oppilaat vilustuivat ja alkoi
vat pian aivastella ja yskiä. Tasapuo- 
lisuussyistä rivejä tämän jälkeen 
vaihdettiin niin, että ikkunoiden vie
ressä istuneet siirrettiin vastakkai
sen seinän viereen ja siellä istuneet 
siirtyivät ikkunoiden viereen. Nyt 
vilustuivat ikkunoiden lähelle jou
tuneet ja muutaman päivän kulut
tua koko luokasta kuului yhtenäi
nen yskiminen ja köhiminen.

Marraskuussa 1949 kouluneuvos 
M. A. Jakobssonin Virtain yhteis
koulussa pitämä tarkastus vaikutti 
voimakkaasti koulun kehitykseen. 
Jakobsson nimittäin arvosteli voi-
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makkaasti pätevien opettajien puut
tumista. Tarkastuksen seurauksena 
koululle ilmoitettiin, että koulun 
valtionapu lakkaa 1.7.1950 ja kou
lun oikeus jakaa keskikoulun pääs
tötodistuksia keväällä 1951.

Uhkana olleen valtionavun lak
kaamisen takia koulun johtokunta 
ryhtyi keväällä 1950 ponteviin toi
miin pätevien opettajien hankkimi
seksi. Useita opettajanvirkoja julis
tettiin haettavaksi ja päteviä opetta
jia houkuteltiin paikkakunnalle tar
joamalla ilmaista asuntoa ja myö
hemmin myös ilmaisia polttopuita.

Nyt kouluun saatiinkin päteviä 
opettajia. Suomen kielen ja histo
rian lehtoriksi tuli fil. maisteri Antti 
Narvia, josta tuli myös koulun reh
tori. Matematiikan ja luonnonopin 
opettajaksi valittiin fil. maisteri Tel
lervo Narvia. Kielten opettajaksi tuli 
metsänhoitaja Trygve Nordström, 
joka ei ollut muodollisesti pätevä 
mutta joka hänen oppilaidensa ja 
jopa koulussa käyneen tarkastajan 
mielestä oli pätevämpi kuin moni 
muodollisesti pätevä opettaja. Uu
sien opettajien ansiosta valtionapu 
palautettiin ja koulun oikeus jakaa 
päästötodistuksia säilyi.

Vuonna 1956 rehtori Narvia ja 
koulun kannatusyhdistys ryhtyivät 
toimiin uuden koulutalon rakenta
miseksi. Uutta koulurakennusta pi
dettiin välttämättömänä mm. sen 
takia, että koululle saataisiin lukio- 
oikeudet. Kuntalaisilta saatiin han
ketta varten lahjoituksina rahaa ja 
3000 runkoa tukkeja. Pääosa rahoi
tuksesta muodostui Virtain Säästö
pankilta ja vakuutusyhtiöiltä ote
tuista lainoista. Syyskuussa 1957 
kaksi luokkaa pääsi muuttamaan 
uusiin tiloihin ja uuden koulutalon 
vihkiäisjuhla pidettiin vuoden 1958 
helmikuussa.

Anomus lukioluokkien saamisesta 
Virtain yhteiskouluun jätettiin val
tioneuvostolle maaliskuussa 1956. 
Valtioneuvoston lup a saatiin kuiten
kin vasta keväällä 1958. Lukion toi
minta käynnistyi saman vuoden syk
syllä ja ensimmäiset ylioppilaat val
mistuivat Virtain yhteiskoulusta 
keväällä 1961.

Muistan, että 1950-ja 1960-luvuilla 
keskikoulun ja varsinkin lukion

Kansakoulun opettaja N. S. Järviniemi pohdiskelee, miksi virtolaislapset eivät voisi käydä 
oppikoulua omassapitäjässä. Toukokuussa 1945 kouluasiaa ajamaan valitaan toimikuntana 
jo kesäkuussa päätetään anoa valtioneuvostolta lupaa perustaa 5-luokkainen Virtain yhteis
koulu.

Monien oppilaiden muistaman opettajan, Pampan, oppitunnit olivat värikkäitä. Hän 
suhtautui epäillen maalaislasten ruotsin oppimiseen. Kokeissa nelonenkin oli hyvä numero, 
kun heikoimpien pisteet menivät miinuksen puolelle. Kuvassa Jenni Mannila, Jussi Vilen 
ja Ilkka Markkanen.

Valtioneuvosto oikeuttaa Virtain yhteiskoulun 8-luokkaiseksi, yliopistoon johtavaksi 
24.4.1958. Ensimmäiset 14 ylioppilasta lakitetaan Virtain kunnan lahjoittamin lakein 
toukokuun viimeisenä 1961.

35



käyntiä arvostettiin suuresti. Mo
nissa viljelijä- ja työläisperheissä 
katsottiin koulutuksen olevan var
min tae siitä, että perheen lapset 
tulevat menestymään elämässään 
vanhempiaan paremmin. Ylioppi
laslakin arvostus oli niin suuri, että 
sen saanutta pidettiin jo lähes val
miina maisterina. Tämän takia lu
kion saaminen Virroille oli todella 
merkittävä kehitysvaihe.

Itse tulin Virtain yhteiskoulun 
oppilaaksi syksyllä 1956. Ensimmäi
sellä luokalla oli silloin kaksi rin
nakkaisluokkaa, kummallakin neli
senkymmentä oppilasta. Pääosa 
koulun oppilaista tuli kouluun kir
konkylän ulkopuolelta. Olin itse 
B-luokalla, jolle sijoitettiin pitkä
matkaiset, linja-autolla kouluun tu
levat oppilaat.

Tuon ajan oppilaiden seuraelä
män keskus oli Matkahuolto, joka 
oli entinen meijeri ja joka sijaitsi 
nykyisen Alkon myymälän tienoil
la. Matkahuollossa odottelimme il
tapäivisin linja-autoa, joka joskus 
saattoi olla myöhässä tuntikausia 
johtuen autojen vanhuudesta ja hei
kosta kunnosta sekä tieverkon keh
noudesta. Matkahuollossa tapoim
me aikaa munkkikahveja juoden ja 
pajatsoa pelaten. Usein Matka- 
huoltoon poikkesi sellaisiakin luok
ka to vereitamme, jotka asuivat kir
konkylän keskustassa.

Itse tulin kouluun Killinkosken 
suunnalta. Killinkoskelle päin linja- 
autoja lähti suhteellisen usein, sel
västi useammin kuin muille sivu- 
kylille. Tässä suhteessa olimme siis 
onnellisessa asemassa. Koululais- 
matkustajia palvelivat Ykspetäjän ja 
Alhonen & Lastusen linja-autoyh- 
tiöt ja valtion postiauto. Postiauto 
tuli Tampereelta saakka ja oli aina 
eniten myöhässä, koska se Teiskossa 
ja Ruovedellä kierteli huonokuntoi
sia kyläteitä.

Killinkosken tiellä Ilomäen kylässä 
oli jyrkkä ja mutkainen Naskalin- 
mäki. Liukkailla talvikeleillä sen 
ylösnousu oli tuon ajan linja-autoille 
lähes tekemätön paikka. Mäen puo
livälissä oli hiekkakasa, mutta hie
kastakaan ei tahtonut olla apua. 
Useita kertoja kävi niin, että auton 
vauhti pysähtyi mäen puolivälissä,

minkä jälkeen kuljettaja komensi 
matkustajat ulos, peruutti auton 
mäen alle, otti vauhtia ja yritti uu
delleen ajaa mäen ylös. Me matkus
tajat odottelimme siinä kohtaa, mis
sä pyörät todennäköisesti alkavat 
sutia tyhjää, ja kun näin tapahtui, 
aloimme työntää autoa mäkeä ylös. 
Yleensä mäen päälle pääsy näin on
nistuikin, ja kotimatka saattoi jat
kua.

Nyt Naskalinmäkikin on oikaistu 
ja madallettu, mutta on mielenkiin
toista todeta, että nykystandardien 
mukainen asfalttitie valmistui Vir
roilta Killinkoskelle vasta kaksi 
vuotta sitten. Hämeen läänin reuna- 
alueella sijaitseva Virtain kaupunki 
on selvästikin saanut kärsiä syrjäi
sestä asemastaan, kun tämänkin 
tien parantamiseen on kulunut näin 
pitkä aika.

Totesin äsken, että 1940-luvun 
lopulla Virtain yhteiskoulun ongel
mana oli pätevien opettajien puute. 
Omana kouluaikanani tätä ongel
maa ei enää ollut. Käsitykseni mu
kaan koulun vakinaiset opettajat 
olivat tuohon aikaan sekä ammatti
taitoisia että opetustehtäviinsä an
taumuksella paneutuvia nuorten 
kasvattajia. Joskus sen sijaan kou
lussa oli sijaisopettajia, joiden päte
vyydessä oli toivomisen varaa. Täl
tä ongelmalta voidaan kuitenkaan 
tuskin koskaan välttyä.

Opettajakunnan voimakkain per
soonallisuus oli ehdottomasti reh
tori Antti Narvia. Hän oli syvästi 
kiinnostunut omasta opetusalas
taan historiasta, ja tämä näkyi mm. 
siitä, että käytävällä hän yleensä 
tuli vastaan Carl Grimbergin Kan
sojen historia-kirjasarjan jokin osa 
kainalossaan ja kokeita valvoessaan 
hän syventyi Grimbergiin niin, että 
havahtui vasta tunnin päättyessä. 
Antti Narvian arvovalta oli ehdo
ton, mikä näkyi siinä, että kun jos
sakin luokassa oli hälinää, rehtorin 
ilmestyminen ovelle lopetti häli
nän salamannopeasti. Rehtori Nar
vian innostavan opetuksen ansios
ta kiinnostuin itse historiasta ja 
mielilukemistoni on myöhemmin 
ollut samainen Grimbergin Kanso
jen historia.

Ruotsin kielen opettajamme Tryg-

ve Nordström, Pamba, tunnettiin 
ankarana opettajana eikä hänen 
tunnilleen uskaltanut tulla, jos läksy 
oli jäänyt lukematta. Mielestäni 
Pamba oli ankaruudestaan huoli
matta ihmisenä erittäin hyväsy
däminen ja pyrki näennäisellä an
karuudellaan oppilaiden parhaa
seen. Pamhan ansiosta opin ainakin 
itse ruotsia hyvin ja olen hänen 
tunneillaan saamallani kielitaidolla 
pärjännyt myös Norjassa ja jopa 
Skänessa.

Pamba kertoi tunneillaan usein 
niistä vuosista, jolloin hän oli met
sänhoitajana Belgian Kongossa. 
Muistan hänen tarinoistaan erityi
sesti sen, kuinka hän työttömänä ja 
rahattomana vietti aikaansa puiston
penkillä Pariisissa ja opiskeli rans
kaa luettuaan lehdestä ilmoituksen, 
että Belgian Kongossa on työpaik
koja ranskaa osaaville metsänhoi
tajille. Käydessäni ensimmäistä ker
taa itse Pariisissa ja istuskellessani 
niillä samoilla puistonpenkeillä mi
nulle palautui elävästi mieleen Pam
han ranskan kielen opiskelu.

Myös matematiikassa, fysiikassa 
ja kemiassa meillä oli erittäin päte
vät opettajat. He olivat Tellervo 
Narvia ja Pauli Kontulainen. Suo
men kieltä meille opettivat vuoron 
perään Lea ja Teuvo Saavalainen, 
joilta saamaani opetusta arvostan 
suuresti. Omassa työssäni on aina 
ollut tärkeätä hyvä suomen kielen 
kirjallinen ja suullinen esitystaito, ja 
uskon, että useimmille muillekin 
henkistä työtä tekeville koulun enti
sille oppilaille korkeatasoisesta äi
dinkielen opetuksesta on ollut 
suurta hyötyä.

Lukioluokkamme biologian opet
taja oli Veli Haikonen. Hän sai mei
dät arvostamaan nykyisin tärkeinä 
pidettyjä vihreitä arvoja. Veli Hai- 
kosen opetusta voinee luonnehtia 
sanomalla, että hän oli vihreä jo 
silloin, kun vihreätä väriä ei ollut 
vielä keksitty.

Pätevä englannin kielen opetta
jamme oli Leena Haikonen. Aina
kin itse innostuin englannin kielen 
opiskeluun hänen ansiostaan, ja täs
tä on myöhemmin ollut minulle 
suurta hyötyä. Olen ollut ylpeä siitä, 
että Englannissa ja Yhdysvalloissa
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on keskustelukumppanini usein 
luullut, että englanti on äidinkie
leni. Ylpeyttäni on tosin hieman 
laimentanut se, että keskustelu
kumppanini ovat pitäneet käyttä- 
määni murretta outona ja ovat 
epäilleet, että olen kotoisin Etelä- 
Afrikasta tai Uudesta Seelannista.

Innostavana saksan kielen opet
tajanamme toimi Soila Salonmies, 
myöhemmin Narvia, joka äskettäin 
on jäänyt koulustamme eläkkeelle. 
Soila Narvia toimi pitkään myös 
vararehtorina.

Olen koulun vuosikertomuksista 
todennut, että mainitsemieni opet
tajien lisäksi koulussamme on vai
kuttanut monia opettajia, jotka ovat 
Virroilla tehneet pitkän elämäntyön 
nuorison kasvattajina. Me koulun 
entiset oppilaat olemme opetta
jillemme syvästi kiitollisia saamas
tamme hyvästä opetuksesta ja kas
vatuksesta. Niistä on ollut meille 
suurta hyötyä, kun koulun jätet
tyämme olemme kilpailleet ylem
pien oppilaitosten oppilaspaikoista 
mutta myös toimiessamme myö
hemmin työelämässä.

Olen myös havainnut, että Virtain 
yhteiskoulun opettajakunnalla on 
ollut myös merkittävä panos paik
kakunnan kulttuuri- ja harrastus
toimintojen kehittämisessä. Esimer
kiksi liikunta- ja urheilutoiminnan 
piirissä ovat koulun opettajat toimi
neet erittäin aktiivisesti. Näin kou
lun olemassaolo on monella eri sek
torilla rikastuttanut harrastusmah
dollisuuksia Virroilla.

Esitän entisten oppilaiden puo
lesta parhaat kiitokset myös koulun 
muulle henkilökunnalle siitä työstä, 
jonka henkilökunta on tehnyt kou
lun työskentelyolosuhteiden hy
väksi.

1970-luku oli Virtain yhteiskou
lussa suurten muutosten aikaa. En
simmäinen muutos oli se, että 
vuonna 1971 Virtain yhteiskoulun 
viisi ensimmäistä luokkaa muuttui
vat kunnalliseksi keskikouluksi. 
Tällöin Virtain yhteiskoulun kan
natusyhdistys ry luovutti koulun 
kunnan omistukseen varoineen ja 
velkoineen. Lukion osalta koulu jat
koi yksityisenä, joskin kunnan 
omistamana lukiona.

ajamisen ja koulun epäkohtien esiin tuomisen. Teinikunta järjesti keskustelutilaisuuksia, 
joista erään aiheena oli "Politiikkaako kouluun?" Mukaan oli kutsuttu asian kannattajia ja 
vastustajia. - Juhlassa 60-luvun oppilaista tulivat näyttämölle Jussi Niemi (Harri Nätkin- 
niemi), Seppo Härkönen (Jarkko Marjeta), Anja Ala-Härkönen (Maria Pääkkönen) ja Kai
ja Ilander (Hannele Mäkinen).

Tonttuleikki on valmistettu joka joulujuhlaan. "Meidän koulun” historian kavalkadiin 
tonttuleikin ohjasi liikunnanopettaja Marjukka Korkeala, kuten lukemattomiin juhliin 
aiemmin.

Yläasteen rehtori Risto Matinpalon aikaan kerhotoiminta alkaa pyöriä täydellä teholla, 
tukioppilastoiminta voimistuu, oppilaskuntatoiminta alkaa. Näytelmäkerho toimii lähes 
joka vuosi. 80-luvulla esitetyistä näytelmistä esitettiin kavalkadissa lyhennelmä Saapas
jalkakissasta. Kissana nähtiin Liisa Joutsenjärvi, myllärinpoikaa esitti Mikko Nisula.

Kuvat:Foto-Riitta. Kuvat "Meidänkoulun"50-vuotisjuhlienpääjuhlasta24.9.1995. Kuva
tekstit Anne Ala-Nojosen kirjoittamasta kavalkadista.
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Virtain yhteiskoulun toiminta
kautena koulun johtokunnalla oli 
merkittävä rooli koulun kehittämi
sessä. Hilma Koivulahti-Lehdonjäl- 
keen johtokunnan puheenjohtajina 
toimivat metsänhoitaja Niilo Ohto- 
la, hammaslääkäri Torsti Saarelma 
ja toimitusjohtaja Erkki Rokio. Olen 
itse tuntenut kaikki mainitut johto
kunnan puheenjohtajat, ja uskon, 
että juuri oikeat henkilöt on aika
naan osattu valita tähän tärkeään 
tehtävään.

Toinen 1970-luvulla tapahtunut 
muutos oli siirtyminen peruskoulu- 
järjestelmään. Tämä tapahtui syk
syllä 1975. Tällöin Virtain kauppa
lan kunnallinen keskikoulu muut
tui peruskoulun yläasteeksi.

Antti Narvia toimi Virtain yhteis
koulun rehtorina sen toiminnan 
päättymiseen saakka. Tämän jälkeen 
hän jatkoi lukion rehtorina vuoteen 
1979 saakka, jolloin hän jäi eläk
keelle. Rehtori Narvia on henkilö, 
joka varmasti kaikkein eniten on 
vaikuttanut koulumme kehitykseen. 
Muistamme syvällä kiitollisuudella 
hänen elämäntyötään.

Antti Narvian jälkeen lukion reh
torina toimi Eero Vehmas aina vuo
teen 1992 saakka ja tämän jälkeen 
rehtorina on ollut lukion nykyinen 
rehtori Heikki Leppänen.

Kunnallisen keskikoulun rehto
rina toimi Paavo Hietanen, ja yläas
teen toiminnan alkuvuosina rehto
rin tehtäviä hoiti Martti Latomäki. 
1970-luvun lopulta aina vuoteen 
1991 saakka rehtorina toimi Risto 
Matinpalo ja tämän jälkeen nykyi
nen rehtori Aira Huostila.

Haluan kiittää myös Virtain kau
punkia siitä, että kaupunki on uh
rannut varoja koulun hyväksi, Nyt 
kun kaupungin talous on kireällä, 
on tärkeätä, että kaupunki taloudel
lisista vaikeuksistaan huolimatta 
edelleen voimakkaasti tukee kou
lun toimintaa. Olen ymmärtänyt, 
että Virtain yläasteella ja lukiolla 
on määrällisesti riittävät tilat mut
ta että tilojen kunnossapitoon pitäi
si lähivuosina varoja löytyä. Toivon, 
että kaupungin päätöksentekijät saa
vat tämän ongelman ratkaistuksi, 
sillä asialla on tärkeä merkitys ylä

asteen ja lukion tulevalle työskente
lylle.

Palasin äskettäin Ruotsista lento
konetta käyttäen. Noustessani ko
neeseen Tukholmassa huomasin, 
että koneeseen on nousemassa per
he, joka ihonvärin perusteella oli 
kotoisin Pohjois-Afrikasta. Etsies
sämme istumapaikkojamme ko
neessa perheen noin 20-vuotias 
poika pyysi minua auttamaan per
heen paikkojen löytämisessä. Per
heenjäsenillä oli paikkaliput, joissa 
oli heidän paikkojensa numerot. 
Sanoin heille paikkojen numerot, 
mutta tästä ei ollut mitään apua. 
Silloin huomasin, mikä ongelma oli. 
Perheenjäsenistä kukaan ei osannut 
lukea.

Me suomalaiset emme useinkaan 
osaa antaa arvoa sille koululaitok
selle, joka meillä Suomessa on. Ker
tomassani tilanteessa minulle itsel
leni tuli mieleen, että on todella ar
vokas asia, että meidän maassamme 
on korkeatasoinen koululaitos. Mei
dän pitää myös tulevaisuudessa pi
tää huolta siitä, että kansakuntamme 
nuoret saavat hyvän koulutuksen. 
Vaikka julkishallinnon kuluja pyri
tään säästämään, emme saa missään 
olosuhteissa laiminlyödä koululai
toksemme kehittämistä.

Monet koulumme entiset oppilaat 
ovat opiskelleet pitkälle ja nousseet 
tärkeisiin asemiin yhteiskunnas
samme. Olen varma siitä, että kou
lumme entiset oppilaat ovat teh
neet todella mittavan työpanoksen 
maamme ja yhteiskuntamme hy
väksi. Meidän ei tätä työpanosta 
arvioidessamme tule kuitenkaan 
kiinnittää huomiota pelkästään nii
hin, jotka ovat nousseet yhteiskun
tamme arvostetuimpiin tehtäviin. 
Meidän on arvostettava myös nii
den henkilöiden työtä, jotka ovat 
toimineet aivan tavanomaisissa 
työntekijä- tai toimihenkilötehtä- 
vissä. Meillä kaikilla on oma tärkeä 
paikkamme suomalaisessa yhteis
kunnassa, ja Virroilla saamamme 
koulutus on luonut meille hyvän 
pohjan toimia eri ammateissa.

Kouluvuosieni Virrat oli ihana 
paikka. Pitäjän laajat vesistöt antoi
vat meille nuorille pojille mahdolli
suuden elää samanlaista elämää

vetten päällä, mitä aikoinaan Mark 
Twainin nuoret sankarit Tom 
Sawyer ja Huckleberry Finn elivät 
Missisippi-joella.

Itse olenjoka kesä palannut muut
tolintujen tavoin kotiseudulleni ke- 
sävirtolaiseksi kalastelemaan ja pi
tämään kunnossa entistä kotitaloa
ni, jota perheeni nyt käyttää kesä
asuntonaan. Vaikka yli 31 vuotta 
olen asunut Helsingissä, olen edel
leen virtolainen.

Myös useimmat koulutoverini 
Virtain yhteiskoulun vuosilta asu
vat muualla kuin Virroilla. Pääkau
punkiseudulla meitä on kokonainen 
siirtokunta. Olen iloinen siitä, että 
olemme jonkin verran pitäneet yh
teyttä ja että luokkamme on silloin 
tällöin pitänyt myös luokkakokouk
sia, joissa on varsin hyvä osanotto. 
Jos on sellaisia luokkia, jotka eivät 
ole ollenkaan pitäneet luokkakoko
usta, suosittelen sellaisen pitämistä.

Esitän lopuksi yhden toivomuk
sen. Se on se, että toivon koulumme 
järjestävän näitä kymmenvuotis
juhlia hieman useammin kuin 50 
vuoden välein. Pelkään nimittäin, 
että jos seuraavat juhlat ovat vasta 
vuonna 2045, tuskin pystyn niihin 
osallistumaan, en ainakaan juhla
puhujana.

Toimitusjohtaja Osmo Mettänen. 
Kuva: Foto-Riitta.
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ERKKI PAJUMÄKI

Tämän päivän ruotuväkeä
- edustusurheilijan vinkkelistä

Urheilu antaa elämyksiä. Ainakin 
virtolaisilla nuorilla miehillä Mika 
Polulla ja Vesa Rantasella olisi ai
hetta todeta entisen tunnetun pank
kimiehen tavoin: "Tosi on".

Vähiten ei liene miehille kasautu
nut erilaisia elämyksiä ajalta, jonka 
he viettivät armeijan kirjoissa. Heille 
kun oli palvelukseenastumisajan- 
kohtakin sovitettu urheilun ehdoilla. 
"Siviilijunakin" pääsi puksuttamaan 
vasta sotilaiden Maailmankisojen 
päättymisen jälkeen.

Miehet suorittivat tämän kansa
laisvelvollisuutensa Lahdessa Puo
lustusvoimain Urheilukoulussa ja 
siellähän sotataidot opiskellaan har
joitus-ja kilpailutoiminnan lomassa.

Sotaväkiaika ei kuitenkaan virto- 
laismiesten kansalaiskuntoa heiken
tänyt - "kintereissä" säilyi ruotuvä- 
kiajankin melkoinen ponnistusvoi
ma. Siitä oli todisteena Polun pon- 
kaisu 221 sentin korkeudella killu
neen riman yli. Rantanen ylitti puo
lestaan riman, jolla korkeutta oli 
vallan 555 senttiä. Rantasella oli 
kuitenkin seiväs apuvälineenä. Ar

Puolustusvoimain paras yleisurheilija 1995 
oli korkeuskilvan voittaja Mika Polku.

meijan aikaiseen kilpailuohjelmaan 
näillä virtolaisilla yleisurheiluhui- 
puilla kuuluivat jokavuotiset pm- ja 
SM-kisat, joissa menestys oli varsin 
hyvä. Oman ikäluokan (M22) SM- 
kisoissa Polku saavutti mestaruu
den korkeudessa tuloksella 214. 
Rantanen hyppäsi seiväskultaa sa
moissa kisoissa ylittämällä 545. Li
säksi Rantanen saavutti SM-prons- 
sia 110 m aidoissa ajalla 14,77. Ka
levan kisoissa sekä Rantanen että 
Polku hyppäsivät paraatilajeissaan 
pronssimitalit. Polun mitali korkeu
dessa tuli tuloksella 221 ja Rantasen 
seivästulos oli 550.

Maaottelukokemustakin kulu
neella kaudella kertyi huimasti lisää 
niin Rantaselle kuin Polullekin. Poh
joismaiden kesken Mikkelissä käy
dyssä 20-vuotiaiden nelimaaotte- 
lussa VirtU:n miehet Polku ja Ran
tanen esiintyivät vallan voittajina. 
Siellä korkeuden Polku voitti tulok
sella 214 ja Rantasen seipään voitto- 
tulos oli vallan 555. Tämä Mikkelin 
seivästulos oli samalla Rantasen 
oma ennätystulos.

Ruotsi-ottelussa Suomen värejä 
puolustivat samat virtolaisnimet 
Polku ja Rantanen. Suomen kol
moisvoittoon päättyneessä kor- 
keuskisassa Polku sijoittui tulok
sella 216 toiseksi. Rantanen oli tu
loksella 520 seiväskilvassa kuuden
tena.

Sotilasurheilulla
oma roolinsa

Oman mielenkiintoisen lisän kau
teen antoi ns. Sotilasurheilu. Puo
lustusvoimat piti omat yleisurheilu- 
mestaruuskilpailunsa kesäkuun lo
pulla Keuruulla. Vesa Rantasen 
edesottamuksia seurattiin suurella 
mielenkiinnolla - olihan mies juuri 
juhannuksena Kuortaneen Eliitti
kisoissa riistänyt tukun maailman

huippuseiväshyppääjien päänahko
ja ja hypännyt kansainvälisestikin 
mainittavan tuloksen 554. Puolus
tusvoimain mestaruus seiväshypys
sä heltisikin vaivatta tuloksella 520. 
Mika Polku puolestaan otti omansa 
korkeushyppypaikalla. Mestaruus- 
kultaa tuli miehelle uudella puolus
tusvoimain ennätystuloksella 221. 
Vesa Rantanen varmisti kaksoisvoi
ton virtolaisille ylittämällä 203. 
Huippuna Keuruun kisasta jäi Mika 
Polulle mieleen palkitseminen koko 
kisojen parhaana urheilijana.

Ensimmäiset sotilaiden Maail
mankisat Roomassa olivat sekä Ran
taselle että Polulle varsinainen kau
den huipputapahtuma. Siellä Ranta
nen sijoittui suomalaisista yleisur
heilijoista parhaiten. Mies oli seiväs- 
kisassa neljäntenä tuloksella 540. 
Polku ylitti korkeudessa 210 ja sillä 
sijoittui kymmenenneksi.

Mika Polku kilpaili kauden aika
na ainoastaan leipälajissaan korkeu
dessa. Vesa Rantanen puolestaan 
veresteli ottelijamuistojaan useam
mankin lajin parissa.

Vesa Rantanen, puolustusvoimain mestari 
seiväshypyssä 1995.
Kuvat: Virtain Valokuvausliike.
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KATI HEIKKILÄ

Vene

Järvi on kooltaan keskitasoa pie
nempi. Kapea mutta suhteellisen 
pitkä, yli puolitoista kilometriä. Le
veyttä ei leveimpäänkään paikkaan 
ole revennyt sataaviittäkymmentä 
metriä enempää.

Rannat ovat vaikeakulkuiset ri
sukkoiset, kivikkoiset ja toisin pai
koin kokee kahlaavansa suossa. Mie
lenkiintoinen vesistön nysä kuiten
kin. Toisessa järven päässä on jon
kinlainen vuoren nyppylä, j onka ni
mellä ja sen luolissa asuvilla mö
röillä ja maahisilla on peloteltu lap
sia iät ja ajat. Pääasiallisimpana tar
koituksena saada lapset pysymään 
pois vaarallisilta rannoilta ja jyrkil
tä kallioilta ...no tuloksenhan tiedät
te kertomattakin.

Asuihan sitten muuan poika muu
taman kilometrin päässä tuosta 
kiintoisasta järvestä ja hieman vielä 
kiintoisammasta vuoresta. Myös 
hän oli kuullut tarinoita järven- 
pohj aan vajonneesta isosta veneestä. 
Se ei kuulemma ollut niitä pienim
piä ja ainahan tällaiset tapaukset 
kiinnostavat, toki myös aikuisia, 
mutta sitäkin enemmän tietyssä 
iässä olevia nuoria urhoja.

Poika oli hyvin varhaisessa lap
suudessa päättänyt käydä järvellä 
heti kun olisi "iso". Ja nyt oli se päivä 
koittanut, huomenna hän lähtisi 
tutkimusretkelleen. Sillä tänään hä
nestä oli tullut vihdoin iso. Hän oli 
täyttänyt kymmenen vuotta.

Illalla poika pakkasi varusteitaan, 
joita arveli tarvitsevansa retkellään 
tarinoiden järvelle. Reppuun, jonka 
ulkonäkö viittasi siihen etteivät sitä 
olleet suunnitelleet tämän vuosisa
dan muodinluojat, asetettiin tärkein 
väline ensimmäiseksi; linkkuveitsi. 
Siinä oli kaksi terää, isompi ja pie
nempi, pienemmästä oli tosin jos
sain katkennut kärki mutta tuskin 
siitä olennaista haittaa olisi. Voilei
vät, mehupullo sekä tulitikut, jotka

olivat unohtuneet taskuun kun ol
tiin oltu isän kanssa saunaa läm
mittämässä, tulivat myös reppuun. 
Tietenkin muutakin tarpeellista ku
ten kartta, jonka hän oli lainannut 
isän autosta. Eihän se nyt tarkin 
mahdollinen ollut, mutta näkyipä 
vain kartasta tuo järvikin. Ei hän 
karttaa tosin tarvinnut, sillä naapu
rin vielä isommat pojat olivat näyt
täneet hänelle polun järvelle.

Aamulla poika heräsi herätys
kellon ensimmäiseen pirahdukseen 
ja kiireellä pirinän katkaistuaan jäi 
hetkeksi kuulolle. Oliko muita he
rännyt. Ei kuulunut mitään. Varo
vaisesti liikehtien hän puki asialli
set retkeilyvarustuksensa päälleen. 
Erityisesti hän piti tummanhar
maista housuista, joissa oli reisi
taskut ja paljon erilaisia renksuja. 
Hän otti patjansa alta valmiiksi kir
joitetun ja huolella suunnitellun 
kirjeensä vanhemmille.
HYVÄ ÄITI
(niin ja isä)
MENEN TÄNÄÄN TUTKIMAAN JÄRVEÄ 
TULEN VARMAAN AIKA MYÖHÄÄN 
ÄLKÄÄ HUOLEHTIKO
MINÄ OLEN JO ISO.

Poika tuki lapun olohuoneen pöy
dälle pystyyn maitokannun ja soke
riastian avulla. Avasi varovasti ul- 
ko-oven ja varoitti koiraa olemaan 
hiljaa.

Kesäaamu oli upea lintujen ääniä 
oli niin paljon ettei kukaan, edes 
meidän äiti tai iskä niitä kaikkia 
tuntisi, tuumi poika. Ei muuta kuin 
reppu selkään ja polulle, joka johti 
järvelle. Matkaa poika tiesi olevan 
kolmisen kilometriä. Onhan siinä 
matkaa sellaiselle taivaltajalle.

Aikaa oli kulunut, aurinko nous
sut ylemmäs taivaanrannasta ja 
poika taivalsi polkua vakain askelin 
kuunnellen ja haistellen kesäisen 
aamun sekakuoron esitystä ja met
sästä tulevia tuoksupilviä.

Poika päätti pitää pienen eväs- 
tauon ja etsi itselleen mukavan kiven 
istuttavakseen ja kaiveli eväsnyyt- 
tinsä esiin. Punaista viinimarja- 
mehua kuljettanut pullo oli vuota
nut hieman korkista ja sen alla ollut 
hapanleipä, makkara ja juusto sii- 
vuinen oli kärsineen näköinen, mut
ta poikaa se ei haitannut, hän tiesi, 
että tutkimusretkillä saattoi aina jo
kin mennä pieleen. Mitään erityisen 
herkullista se ei ollut, mutta täytti 
mahan ja kadotti nälän. Pitkiä tau
koja hän ei ruvennut pitämään. Eni
ten häntä sillä hetkellä harmitti, että 
oli unohtanut uuden rannekellonsa 
kotiin. Se oli unohtunut siksi, että 
kello sai olla ranteessa vain kou
lussa, ettei joutuisi hukkaan.

Aurinko oli keskellä taivasta ja 
paistoi kuumasti, vähän alkoi jo 
jaloissakin tuntua ja epäilyttää oli
kohan hän oikealla polulla. Janokin 
vaivasi, mutta mehua piti säästää.
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Ja eipäs enää pitkään tarvinnut 
pojan patikoida kun hän suoraan 
polun suunnassa näki veden välp- 
päävän puiden lomitse. Hihkaisten 
hän pisti juoksuksi ja oli pian järven 
rannassa. Siellä oli myös se, vuori. 
Poika katseli hartaana tuota vaikut
tavaa näkyä. Vuori oli paikoin jopa 
kahdenkymmenen metrin korkui
nen, suoraan järvestänouseva torni. 
Ihanteellinen mörköjen asuinsija, 
siitä ei pojan mieleen jäänyt epäilys
täkään.

Rannasta löytyi polku, jota pitkin 
poika löysi tiensä tuolle uljaalle vuo
relle. Sinne hän istahti katselemaan 
ympärilleen. Hän kaivoi viimeiset 
eväänsä esiin ja niitä syödessään 
katseli silmänkantamattomia met
siä, joista kauimmaiset kuuma ke
säpäivä sai näyttämään siltä kuin ne 
tanssisivat ohuessa sumussa ja vielä 
liikkuisivat ylös alas. Syömisen 
päälle tuntui pojasta tarpeelliselta 
levätä hetki. Ja siihen auringon- 
lämpöön, reppu pään alla, nukahti 
tuo korpivaeltaja.

kaan kovin lämmin. Tuuli oli nous
sut voimakkaana kuusistojen pi
mennoista siellä kesäistä päivää se
kin vietettyään. Taivaalle oli kerään
tynyt mustia pilviä ja poika tiesi 
sateen olevan lähellä. Aurinko oli 
laskenut kovin alas. Poika arveli 
nukkuneensa useamman turmin ja 
että olisi parasta lähteä kotiin päin. 
Reppua selkäänsä vetäessään hän 
huomasi kuinka aurinko tuli vielä 
esiin jostain pilvien seasta ja valaisi 
järveä hetken ajan, silloin hän näki 
sen mistä oli kuullut niin paljon ta
rinoita. Järven pohjassa makaava 
vene oli todellakin iso ja pojan sil
missä se oli valtava. Se loi hänen 
aivoihinsa pysyvän mielikuvan kul
taisesta veneestä kallioisen metsä- 
järven pohjassa.

Aurinko painui pilviin ja ensim
mäinen sadepisara putosi hänen 
kasvoilleen. Poika kipaisi polulle, 
joka vei alas kallioilta ja kotipolun 
päähän. Jalat olivat arat, tahtoi sat
tua joka askeleella ja ukkosmyrskyn 
mustien pilvien pimentäessä tai-

varret pimeiksi. Jokainen risukasa 
näytti vaanivalta eläimeltä.

Poika juoksi polkua niin lujaa 
kuin uskalsi välillä vähän kaatuil- 
lenkin, eivät olleet nyyhkytykset
kään kaukana. Kiireellä hän vaelsi 
pitkin polkua vesipisaroiden pu
toillessa koko ajan tiuhempaan. Jal
koja särki jo kovastikin ja oikeaan 
jalkaan oli hierautunut rakko. Sitten 
hän tuli kohdalle, jossa oli ison 
tuulenkaadon kuusen kanto. Hän 
oli muistavinaan sen aamuiselta 
tulomatkaltaan. Hänestä tuntui et
tei koti ollut kovin kaukana enää.

Pienen matkaa taivallettuaan tuli 
poika isommalle polulle, jonka 
muisti varmasti aamusta ja siitä hän 
pinkaisi kovaan juoksuun. Jalat ei
vät tuntuneet enää kipeiltä eikä 
rakko hiertänyt. Päästyään pellon 
reunaan, jonka takana koti oli, hän 
muisti jo veneenkin, järven, vuoren 
ja paljon asioita menomatkalta. Läh
tiessään rauhallisin vakain askelin 
kulkemaan kotiinsa hän oli ylpeä 
retkestään.

41



ERKKI JOKELA

Sahtiperinteestämme
Sahti on maailman epätavallisim- 

pia juomia koostumukseltaan, joten 
sitä on vaikea jäljitellä, vaikka ny
kyään uutettakin tähän tarkoituk
seen on saatavilla. Sahdilla ei ole 
oluen kanssa mitään tekemistä, vaik
ka joidenkin kirjatietojen mukaan 
sitä pidetään ainoana säilyneenä 
länsieurooppalaisena alkuperäis- 
oluena. Sahti on elävä aine, joten se 
säilyy huonosti. Sitä ei myöskään 
voi käyttää jatkuvasti, koska run
saasti käytettynä sen makuun kyl
lästyy nopeasti.

Vuosikymmen sitten virtolainen 
sahtiyrittäjä kaatui valmistus- ja 
markkinointivaikeuksiin, vaikka 
lehdistön tuen myötä olisi luullut 
olevan kaikki edellytykset suurimit
taiseen tuotantoon show-luonteises- 
ti. Muistan, että tämä yrittäjä jäi kai
paamaan entisajan puuastioita ai
noina oikeina sahdin perinteisen 
maun loihtijoina.

Maltaat ovat oleellinen osa sahdin 
maun laadussa. Ennen maltaat val
mistettiin itse, nyt saadaan kaupasta 
helposti tehdasvalmisteisia. Kun 
maltaat tehtiin itse, niin heti kevääl
lä kylvöaikaan suunniteltiin, että 
tästä lohkosta korjataan aikanaan 
sahtimallasohra tai ruis, joka kestää 
vuoden suurimman juhlan, joulun,

vaativan arvostelun. Jyvät lajiteltiin 
kasmasiinilla moneen kertaan, jotta 
vain oikeat ja parhaat jyvät saatiin 
esiin. Idättäminen oli tarkkaa puu
haa: säkit laitettiin veteen niin että 
idut kasvoivat puolen tai puolen
toista sentin mittaisiksi. Valutusvai
heen jälkeen jyvät nostettiin varta 
vasten valmistetuille seuloille, jois
sa oli yli 10 sentin lautalaidat. Mal- 
lassaunan lämmitys oli oma rituaa
linsa. Hyväntuoksuisena se veti ky
län lapsia ja parisuhteessa eläviä 
lauteille lekottelemaan.

Velipuoleni sai kaupasta maltaita, 
jotka puuroutuivat kuurnassa läpi- 
juoksemattomaksi massaksi läm
mön lisääntyessä. Tehtaan edusta
jan kanssa kehkeytyi pitkä puhelu, 
ennen kuin tämä suostui myöntä
mään, että virhe oli hänen myllys
sään. Myllyä ei ollut puhdistettu 
riittävästi, vaan laidoista oli päässyt 
hienojakoista pölyä seokseen, jonka 
kuuluisi olla rouhemaista.

Sahdin mausteena on käytetty 
katajaa, samoin astiat on puhdis
tettu katajalla. Sitä kasvoikin ennen 
valtoimenaan. Nyttemmin kataja on 
jonkin verran hakusessa, joten syys
tä se on rauhoitettu. Jos sahtiastioi- 
ta tehdään eri puulajeista on varot
tava pihkan hajua.

Puisia sahtiastioita.

Humalistoa on säilynyt näihin 
päiviin asti kotikunnallani. Sahdin 
valmistuksessa humalaa on käytet
ty mausteena, lisäksi se on vaikutta
nut säilyvyyteen. Humalistoa piti 
ennen hoitaa harventamalla, jotta 
valo pääsi leppiin eli runkopuihin, 
jotka muutoin riutuivat ja rumen
sivat maiseman.

Meidän yli 80-vuotias vaari, joka 
on ollut monessa mukana, kertoilee 
mielellään sahdin valmistukseen liit
tyviä tietoja, ja on hän ollutkin usein 
tarpeen tässä asiassa. Viime vuosi
kymmeninä kun sahdin valmistus 
oli tämänpäiväiseen verrattuna ky
syttyä, hän auliisti auttoi eri tilai
suuksissa kuten puutarhajuhlissa tai 
kruunuhäissä, joihin oli vähintään 
200 litran tilaus. Silloin vallesmanni 
valvoi ylinnä, että yleisissä tilaisuuk
sissa tarjotut juomat olivat pitoi
suuksiltaan lain sallimia.

A

EI OO AATUSTA AMPUJAKSI, OHORANJYVÄ SILIMÄSSÄ. 

HAASTOKKAAT RYYPYLLEJ JA NURKKURIT MÄJELLE.

KÄY TÄYRESTÄ NIIN KUN VÄÄRÄ VITONEN VIINAN OSTOSSA. 

NYPISTÄ TOSTA! SANO RANTA-ÄIJÄ KUN RYYPPYJÄ KAATO.

y
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ANNA-LIISA MÄKI

-j-k -g • • • •• ••Pohj apnmaa
Tyttö leikkasi paperinukkeja. Piir

si, väritti ja sitten leikkasi. Kuunteli 
puolella korvalla aikuisten puheita. 
Joku istui tuvassa isän juttusilla.

Jo pitkään oli ollut hautovan kuu
maa. Aurinko hehkuttanut täydellä 
loistollaan, ei edes varjossa ollut 
viileätä.
- Siitä nousee ukkosmyrsky, ei kauan 
menekään kun romisee, täytyy läh
teä ettei jää sateeseen. Aamulla taas 
sitten uittoon.
- Uittoonpa uittoon.
Ovi kävi ja isä kuului laittelevan 
työvälineitään pois. Kenkämusteet 
laatikkoon ja muutkin tirheet pai
koilleen. Ovi kävi toisen kerran ja 
askeleet häipyivät. Meni varmaan 
naapuriin.
- Ei edes pilviä, mistä sitä nyt uk
kosta tulisi.

Tyttö jatkoi leikkelemistä. Äkkiä 
kamariin ei enää aurinko paistanut
kaan. Suuri musta pilvi oli purjehti
nut taivaalle ja siinä samassa sala
ma iski ja heti perään raivokas jy
rinä. Vettä satoi kaatamalla. Tyttö 
istui sängyssä hievahtamatta. Vat
san pohjassa tuntui kummalliselta. 
Sade rummutti kattoa ja huone oh 
aavemaisen hämärä. Tyttö ajatteli 
että hän oli yksin mökissä, mutta 
sitten kuului vintin portaiden nari
naa ja sisko kuului tulevan tupaan. 
Kolisteli hetken astioita huutaen ty
tölle,
- Pysy pois ikkunasta ja pistorasioi
den luota, minun täytyy mennä lyp
sylle. Taas ovi kävi ja tyttö ajatteli 
että äidin kuoleman jälkeen ovesta 
on aina vain menty, ja tyttö on aina 
ollut yksin.

Pikkuhiljaa jyrinä ja sade loppui
vat. Aurinkokin taas näyttäytyi. Tyt
tö maleksi navetalle päin. Jalat kas
tuivat märässä ruohikossa. Sisko tuli 
täyden ämpärin kanssa vastaan. 
Meni tupaan siivilöimään maitoa. 
Hetken kuluttua porstuan ovi au
kesi.
- Hei, mene hakemaan pohjapiimää,

se on ukkosella karannut. Piti laittaa 
viiliä, mutta pohjapiimä oli lorah- 
tanut. Tässä on muki, et sitten viivy 
kauan. Sisko tuuppasi mukin tytön 
käteen läjäyttäen oven nenän edessä 
kiinni. Tyttö seisoi hetken portailla 
lähtien sitten juoksemaan piimäta- 
loon. Hän tiesi vallan hyvin mistä 
piimä haettiin. Sieltä ei koskaan pii
mä karannut, oli tyttö kuullut sa
nottavan. Siksi hän oli nimittänyt 
talon piimätaloksi.

Vesilätäköt tiellä olivat lämpöisiä. 
Tyttö juoksi tahallaan kaikki läpi. 
Kärrynraiteessa saattoi olla vettä 
puolisääreen. Hän mietti itsekseen 
kuinka pohjapiimä kellarissa säi
kähti ukkosen jyrinää ja lähti kar
kuun. Nousi kuin mato valkoisena 
nauhana lattialuukun raosta, luiker- 
teli lattian yli, odotti kynnyksellä 
oven aukeamista ja paineli pihalle 
häipyen jonnekin osuuskaupan ma
kasiinin taakse vanhojen sillitynny- 
reitten ja silakkalaatikoitten sekaan.

Piimätalo näkyi jo kärrytien pääs
sä. Tyttö hiukkasi jaloistaan hiekat 
rappusten matonpalaseen. Tuvan 
ovi narisi ilkeästi kun tyttö pujahti 
sisään.
- Päivää, meiltä karkasi pohjapiimä. 
Muori tunki juuri puita hellan pe
sään. Tuvassa oli kuuma.
- Vai karkasi se taas pohjapiimä, no 
pitää hakea.
Muori pyyhki kätensä esiliinan hel
maan. Peräseinältä kehdosta kuului 
kitinää. Muori potkaisi kehdon kei
numaan ja kohensi peitettä, kärpäs- 
parvi lehahti lentoon.
- Jos kersa kitisee niin souda kehtoa. 
Muori otti mukin lähtien kellarille.

Tyttö seisoi hievahtamatta oven 
pielessä. Hellan päällä perunakattila 
roiskutti vettä kuumalle kannelle. 
Se räiskähteli ja sihisi. Kärpäsiä 
pörräsi ikkunoissa. Tyttö ei uskalta
nut liikahtaakaan, toivoi että keh
dossa oleva lapsi ei alkaisi kitistä. 
Muori tuhkin pian. Laittoi paperin 
narulla kiinni mukin päälle.

- Tässä sitä taas on, älkää nyt heti 
päästäkö karkaamaan.
Tyttö niiata niksautti lähtien heti 
juosta vipottamaan kärrytietä ko
tiin päin. Puolivälissä oli tien reu
nassa iso runni. Siellä oli aina sam
makoita. -Jospa vähän vilkaisee. 
Tyttö laskeutui kyykkyyn runnin 
reunalle. Olihan siellä, suuri sam
makko loiskehti vesirajassa. -Jospa 
vähän maistaisi piimää. Tyttö otti 
pois paperin ja maistoi varovasti. 
Hyvää oli ja kylmää. Vähän suo
laista. Laittavat vähän suolaa että 
säilyy, oh sisko sanonut. Tyttö seu
rasi sammakon liikehdintää mais
tellen piimää pienin kulauksin. Kim 
mukissa oh enää vähän jäljellä hän 
säikähtäen laittoi paperin paikoil
leen lähtien juoksemaan kotiin. 
Lätäköt olivat jo tiellä pienentyneet.

Sisko tuli jo ovessa vastaan. Otti 
mukin sanoen,
- Kylläpä se kesti se pohjapiimän 
haku.
Tyttö jäi portaille norkoilemaan.
- Herrajestas, eihän täällä ole kun 
kaappeet.
Sisko tuli portaille takaisin, kaap- 
pasi tytön mukaansa tuupaten istu
maan patakistun päälle.
- No niin, mihin se joutui?
- Se karkasi.
- Vai niin, koska ja miten?
- Kun minä katsoin sammakoita niin 
se karkasi.
- Ahaa, piimäparta ja kurajalka.
- On se simaltakin karannut kella
rista.
- Se on ihan eri juttu. No, ei auta, 
täytyy vain tehdä ensin tähän mu
kiin uutta pohjapiimää. Ei sitä keh
taa heti takaisin juosta hakemaan. 
Mitä ne teki sielä naapurissa.
- Ei sielä ollut kuin muori ja se ker
sa. Perunoita keitti ja hoiti sitä ker
saa. Käski minunkin soutaa jos ini
see, onneksi ei se inissyt. Niin, ja 
sanoi että älkää nyt heti päästäkö 
sitä pohjapiimää karkaamaan.
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MAURI MONTO

Vaskuun koulun lopettajaistilaisuus

Varsinaista Vaskuun kylää ei ole 
olemassakaan. Virallisesti tämä alue 
kuuluu Patalanmajan kylään, myös 
osa Koronkylästä. Vaskuun nimel
lä on kuitenkin olemassa sekä posti- 
piiri että koulupiiri. Ensimmäiset 
asumuksensa läheisen Vaskuujär- 
ven alue on saanut jo 1600 luvulta 
lähtien.

Joulukuussa 1913 sekä helmikuus
sa 1914 suunnitteli Virtain Patalan- 
majan kylässä johtokunta koulun 
aloittamista. Syksyllä 1914 koulu 
aloitettiin samalla kun Balkanin 
kriisi ryöstäytyi maailmansodaksi.

Koulutyö aloitettiin "hyyryhuo- 
neistossa" Mäki-Joensuun talossa. 
Ikkunan pielessä paleltiin talvike- 
leillä, takan puolella oli puolestaan 
hellelukemat. Tästä huolehti järjes
täjä, joka tuli työhön puoli tuntia 
ennen muita.

Vanhat johtokunnan pöytäkirjat 
kertovat muun muassa seuraavaa. 
12. maaliskuuta 1915 "Hra Tarkas
taja" ilmoitti tyytyväisyytensä ope
tusvälineisiin. Laaja eläinaiheinen 
kuvasarja oli tuon ajan kärkeä ha
vaintovälineinä. Rakennushuoltosai 
moitteita, luokka oli heti kunnostet
tava. Luontoiseduista kirjat kerto
vat: Mitä polttopuihin tulee, ei joh
tokunta nytkään voi päätyä muu
hun kuin että opettaja saa ne pie
nennettyinä nauttia.

Uutta omaa koulua suunniteltaes
sa syntyi hienoinen kilpailu Aho- 
mäen ja Sääksmäen välillä koulu- 
paikasta. Tasapuolisuuden saami
seksi koulumatkoihin Ahomäki 
voitti, ja tälle paikalle lohkottiin 
Korpiranta-niminen tila koulura
kennuksen paikaksi.

Joulukuun 15. päivänä 1923 vie
tettiin tämän koulurakennuksen vih
kiäisjuhlaa. Arkkitehti Toivo Saler- 
von poikkeuksellinen rakennustyyli 
sisältää vaikutteita uusklassisesta

tyylisuunnasta. Osoituksena tästä 
ovat kaikkien pääsisäänkäyntien 
kreikkalais-roomalaiset päätykol
miot ja antiikkipylväikköjä tyylit- 
televät pilasterit. Alkuaikoina talo 
oli hirsiseinäinen ja pärekattoinen. 
Myöhemmin seinät verhottiin lau
doituksella, jonka väriksi tuli puna
multa. Sotien jälkeen koulun värinä 
oli valkoinen, kunnes muutamia 
vuosia sitten uusi keltainen maali 
peitti jo rapistuneen värin. Pärekat
to on ollut vuosikymmenet peitet
tynä mineriittilaatoilla, tuolla 60-lu- 
vun muotipeitteellä. Vasta vuonna 
1984 vanhat katon ainekset revittiin 
uuden peltikaton tieltä.

Rakennuksen sisäpuoli on koke
nut kolme vaihetta, ensin paljas hirsi
seinä, sitten Oulu-pahvi maalattuna 
ja pari vuosikymmentä sitten las- 
tulevyaika koitti. Kolmas kausi pei- 
tätti myös alakerran historialliset 
peiliovet kovalevyin. Yksittäisiä kor
jauksia kouluumme on tehty viime 
vuosikymmenen aikana paljon, on 
tullut lämmin vesi ja sisävessat op
pilaille. Keittiökin saatiin viitisen 
vuotta sitten ajanmukaiseen malliin.

Opettajia Vaskuun koululla:
Lyyli Härkönen, Lempi Autere, 

Thyra Mannerkoski, Helga Grand- 
ström, Ida Säilä, Malakias Vilmari, 
Iivari Jytilä, Rauha Matilainen (Jyti- 
lä), Hilda Järvenpää, Martta Punka- 
ri, Aili Sipilä, Sanni Viljamaa, Irja 
Peltonen, Saimi Vehteri, Sirkka Yli
nen, Sylva Hämäläinen, Sirkka La
vaste, Vilhelmiina Keskinen, Aune 
Väntsi, Anna Kinnunen, Heikki 
Pänkäläinen, Selma Tectolin, Salme 
Vaskuu, Eeva Penttilä, Irja Lehti
nen, Jouko Jouppila, Seppo Laaksi, 
Esa Niittyniemi, Pirkko Niittyniemi, 
Antti Eräpuu, Antti Kuurila, Liisa 
Ylä-Rouvila, Mauri Monto, Inkeri 
Ilkka, Marja-Liisa Veijola, Helena 
Jartti, Päivi Piippo-Antila, Anu Hyö

dynmaa, Juha Nieminen, Tanja 
Pajumäki.

Oppilastietoja lyhyesti:
Ensimmäinen oppilas oli Hilma 
Kantoniemi,
sadas oppilas oli Viljo Rautanen, 
kahdessadas oppilas oli Elli Ilander, 
kolmassadas oppilas oli Kalevi Kan
toniemi,
neljässadas oppilas oli Terho Kaup
pinen,
viidessadas oppilas oli Helvi Mäki.

Koulun merkkipaaluja:
1914 syksyllä koulutyö Vaskuun 

koulussa alkoi.
1916 saapui koulun pitkäaikainen 

opettaja Rauha Matilainen 
(myöh. Jytilä).

1920 Toivo Salervon uuden koulu
talon piirustukset hyväksyttiin.

1921 oppivelvollisuus tuli maas
samme voimaan.

1923 joulukuun 15. päivänä nykyi
nen koulutalo vihittiin.

1923 koulutalo pelastui tuholta ka
ton syttymisestä huolimatta kun 
aikakauden pahimmat metsä
palot riehuivat, lähin palo py
sähtyi Vaskuujärven rantaan.

1940 koulutyö katkesi pariksi vii - 
koksi kun karjalan evakot sai 
vat tilapäissuojan koulutalosta.

1950 siirryttiin täyteen kansakoulu- 
järjestelmään.

1956 oppilaita oli ennätysmäärä 62.
1975 siirryttiin peruskoulujärjestel

mään. Johtokunnat muuttuivat 
kouluneuvostoiksi.

1986 kouluneuvostot muutettiin jäl
leen johtokunniksi.

1991 koulun nimi muutettiin piiri- 
muutoksen vuoksi virallisesti 
Patalanmajan ala-asteeksi.
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1995 Virtain kaupunki päättää lopul
lisesti lakkauttaa Vaskuun eli 
Patalanmajan ala-asteen.

Vaskuun koulu on 81 vuotias 
ja koulurakennus 72 vuotta.

Päättymässä oleva koulutyö kesti 
pitkähkön ihmisiän. Työn päättyes
sä siirtyy pitkä kappale Vaskuun ja 
Virtain historiaa aikakirjoihin. Tuo 
historian jakso alkoi Venäjän vallan 
aikana, jakson aikana koettiin keisa
rivallan kukistuminen, Suomen itse
näistyminen ja kaksi maailmanso
taa.

Virtain Joulussa 1983 esitin kou
lumme historiikissa kysymyksen, 
"Kuinka kauan jatkuvat juhlat ja op
pitunnit?" Tänään vastaus on tiedos
sa. Oppitunnit aloitettiin vuonna 
1914 syksyllä ja vuonna 1995 kevääl
lä ne ovat päättyneet.

AILA SIPILÄ

Vaarin runokirja
Hän kynti mustat viillot pellon pintaan, 

runonsa kirjoitti
aurinkoiseen rinteeseen.

Ei ole kauniinpaa runoa 
ei kauniinpaa runon tuoksua

kuin kosteasta mullasta nouseva.

Muuttolinnut langalla, 
viimeiset kurjet rannalla.

Päivän sarastaessa hyvästinsä heittävät.

Kaipaus tekee kipeää.

Lähtijän askel 
ruskan alle jää,

kotiranta riittyy uneen 
rantapolun askelruno

meidän muistonamme.

Kaipaus tekee kipeää.

Ei kuolema ole elämän loppu 
vaan uuden ja paremman alku,

se on portti elämään.

Meille jäi tuo runokirja
vaarin kirjoittama 

maahan,
isänmaahan talletettu.

Mutta
kaipaus tekee kipeää.

Vaarin hautajaisiin 16.9.1995

Vaskiveden Nuorisoreuran Kotiseututietoa uusiin kansiin
Vaskiveden Nuorisseurassa kokoontui keväällä 1946 

opintokerho kotiseutukeräilyn merkeissä. Kerhonjoh
tajana toimi Väinö Tuomaala, asiasta innostuneita 
kerholaisia oli yli kolmekymmentä. Vaskivedeltä 
haastatteluin kerätyt tarinat, laulut, loitsut, taiat, 
sananparret ja henkilökuvat kirjoitettiin puhtaaksi ja 
konekirjoitusliuskat sidottiin käsityönä Ilkka Oy:ssä 
kahdeksi komeaksi kirjaksi.

Siitä on nyt kulunut 50 vuotta. Juhlavuoden kunni
aksi kirjat on kirjoitettu uudelleen, kuvitettu ja pai
nettu kaikkien kiinnostuneiden luettavaksi.

Kotiseututietoa-kirja julkistettiin Ailanpäivän kon
sertissa Vaskiveden Ns:n talolla 17.9.1995. Kirjan on 
toimittanut Aila Sipilä ja se julkaistiin Tampereen 
yliopiston Virtain kulttuurintutkimusaseman 
TUTKIVl-sarjan seitsemäntenä julkaisuna.
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PÄIVI HEIKKILÄ

minun aamuni
aukesi hiljaa

vain lintu piirsi
järven pintaa

katsoi minuun kysyvästi

kalliossa
oli eilisen lämpö

poskeeni sen tunsin 
kun sitä syleilin

ohut tuulen henkäys 
ja järvi oli hopeaa

tiesin sinun 
olevan siellä

tuulessa oli 
sellainen sävel

- kuulin lähtösi -

kukan keltainen väri 
siinä oli sama tunne 
ei mikään ajatus 
vain katse 
ja lämmin sydän

kun punaisia helmiä 
mättäältä poimin 
huomasin
kun hämähäkki kutoi 
hopeisin loimin

katselin tuulta 
syksyn kultaa 
järven sinistä 
ja tuoksuvaa multaa

uneksin itseni 
taivaalle liitämään 
lintuna vapaana 
aurinkoon lentämään

viljapellon laineita 
katsella voisin 
korkealla kuusien 
kätkössä soisin

kun olisinkin lintu 
laulaisin laulun 
nyt puolukat poimin 
ja maalaankin taulun

ajatelkaamme
että tämä kultainen syksy
on ovi
entistä parempaan 
elämään
löytäkäämme kullan kimallus 
sieltäkin 
mistä sitä ei 
luulisi löytyvän
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ELLA RIIKONEN

Sotainvalidien naisjaoston 
työtä 50 vuotta

Virtain sotainvalidien naisjaoston 
huoltotyössä on kuluneen syksyn 
aikana täyttynyt puolen vuosisadan 
taival. Sotainvalidien Veljesliiton 
Virtain ala-osasto oli perustettu jo 
sodan aikana marraskuussa 1942. 
Toimintatukea alkulähdössä antoi
vat mm. maanpuolustusjärjestö, 
Vapaa Huollon ja SPR:n toimihen

kilöt. Osaston tueksi kaivattiin ki
peästi omaa tukijoukkoa ja näin 
käynnistyi 7.9.1945 perustavassa 
kokouksessa naisjaoston toiminta. 
Ensimmäinen puheenjohtaja vero- 
virkailija Aini Ruda antoi vahvan 
panoksen Virtain lisäksi myös maa
kunnallisen sotainvalidityön käyn
nistykseen.

Ensi vuosikymmenellä monet eri 
järjestöt tukivat ohjelmillaan huol
totyön tueksi pidettäviä juhlatilai
suuksia. Aika on muuttunut. Ny
kyisellään aktiivijoukko koostuu lä
hes täysin sotainvalidien leskistä. 
Työ jatkuu - sitä tarvitaan vieläkin.

Naisjaoston johtokunta 50-vuotiskuvauksessa pitkäaikaisen puheenjohtajansa Terttu Töyry vuon johdolla (ed. keskellä) sekä Ella Riikonen, 
Viivi Sainio, Annikki Soidinmäki, Alli Herranen, Pirkko Huttunen, Tyyne Kammonen ja Elsa Mäkinen. Kuva: Virtain Valokuvausliike.
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LEENA LEPPÄNEN

Kirkkoherra vaihtuu Virroilla
Viime kesänä Virtain kirkkoher- 

ranpappila jäi tyhjilleen, kun Kari 
Aalto perheineen muutti sieltä pois. 
Aalto valittiin kirkkoherraksi Laiti
laan, jossa hän on ollut pappina ai
kaisemminkin.

Myös terveydenhoitajana toiminut 
Marjatta-vaimo sai työpaikan sa
malta seudulta, ja nuoremmat tyttä- 
ret Marianna ja Hannele muuttivat 
Laitilaan vanhempien mukana. Per
heen lukiolainen Susanna ja yläas
teella opiskeleva Johanna jatkavat 
koulunkäyntiään Virroilla.

Kari Aalto ehti toimia Virtain 
kirkkoherrana kahdeksan vuotta, ja 
moni jäi kaipaamaan tätä pidettyä ja 
avarakatseista sananjulistajaa.

Syksyllä Virroilla käynnistyi kirk- 
koherranvaalitapahtuma, joka hui
pentui 5. - 6.11.95 pidettyihin vaalei
hin. Hakijoita oli viisi, ja heistä La
puan tuomiokapituli asetti vaali- 
sijoille Kurun kirkkoherra Samppa 
Asunnan, Pertunmaan kirkkoherra 
Jukka Kemppaisen ja Virtain ensim
mäisen kappalaisen Pekka Keräsen. 
Seurakuntalaiset pyysivät ylimääräi
selle vaalisijalle Virtain toisen kap
palaisen Hannu Haukkalan.

Vaalit herättivät poikkeuksellisen 
suurta kiinnostusta, ja 1944 henkeä 
eli 30,3 % äänioikeutetuista seura
kuntalaisista kävi äänestämässä. 
Edellisissä vastaavissa vaaleissa ää
nestysprosentti oli 18. Vaalien yli
voimaiseksi voittajaksi nousi pas
tori Hannu Haukkala 1161 äänellä.

Ylimääräisen ehdokkaan on saa
tava kannatus vähintään 10 prosen
tilta äänioikeutetuista seurakunta
laisista ja enemmän kuin puolet an
netuista äänistä. Nämä ehdot täyt
tyivät, ja näin Hannu Haukkalasta 
tulee 35-vuotiaana Virtain nuorin 
kirkkoherra.

Hannu Haukkala on kotoisin Yli
härmästä. Perheeseen kuuluu toi
nenkin teologi, vaimo pastori Tuija 
Mannström, joka myös on ollut pap

Virtain uusi kirkkoherra Hannu Haukkala perheineen. Kuva: Irene Murtomäki.

pina Virtain seurakunnassa. Tällä 
hetkellä Tuija tekee tutkimustyötä 
Martti Lutherista. Tyttäristä kuusi
vuotias Eveliina aloittaa koulun en
si vuonna, ja Matleena on kolme
vuotias. Perhe on ollut pian viisi 
vuotta virtolainen. Hannu on toimi
nut nykyisessä 2. kappalaisen viras
saan pari vuotta.

Hannu Haukkala on vaalityös- 
sään korostanut perinteistä luteri
laisuutta, avoimuutta ja vastuun
tuntoa. Muuttomatka kirkkoherran 
virka-asuntoon on lyhyt - vain käy
tävän yli. Seurakuntalaisten vankal
la tuella on hyvä aloittaa uusi vaihe 
Virtain kirkkoherrana.

Nykyään korostetaan seurakunta
työssä entistä enemmän yhteisölli
syyttä ja maallikkovastuuta. Hannu

Haukkalalla on kirkkoherrana hy
vät edellytykset saada seurakunta
laisia mukaan uusiin toimintata
poihin vastuuta kantamaan. Muis
tammehan esimerkiksi kokeilut pää- 
siäisajan "kuunnelmasaarnasta" ja 
keskustelusaarnasta.

Tänä vuonna on myös kanttori 
vaihtunut. Director cantus Paavo 
Viitamäki on siirtynyt ansaituille 
eläkepäiville ja tilalle tuli innostu
nut diplomiurkuri Jouko Palomäki. 
Seurakunnassa on syytä odottaa vi
reää toimintakautta.

Toivottavasti me seurakuntalai
set jaksamme jatkuvasti tukea myös 
esirukouksin sekä Haukkalan per
hettä että kaikkia toisiakin seura
kunnan työntekijöitä.
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KAISA HARJU (RAUTIO)

Liedenpohjan 100-vuotiaan kansakoulun 4.-luokkalaisen kouluaine v. 1937.

Hiihtolomani

r
s

Kansakouluissakin on alettu pitää 
hiihtolomaa. Isommissa kouluissa 
sitä on pidetty jo aikaisempinakin 
vuosina. Me saimme hiihtolomaa 
kaksi täyttä päivää kotona ja kaksi 
sellaista jolloin olimme koulussa 
hiihtämässä. Hiihtolomapäivät oli
vat: maanantai, tiistai, keskiviikko 
ja torstai. Maanantaina menimme 
kouluun klo 10. - Ensin vedimme lu- 
miauralla tiet auki. (Lumiaura oli 
iso puuaura, jossa oli paljon veto- 
naruja, koska vetäjiäkin piti olla pal
jon, että aura kulki ja tietä syntyi).

Kun kaikki koulun pihan tiet oli 
aurattu, lähdimme hiihtämään kil- 
pahiihtoladut kertaalleen läpi. La
dut olivatkin jo hyvin avatut, kun 
osa oppilaista oli ne jo hiihtäneet 
kolmeen kertaan, sillä aikaa, kun 
toiset avasivat lumiauralla piha- 
teitä. Kun pääsimme kaikki koulul
le, saimme lähteä kotiin.

Meillä kotona kuunneltiin ra
diosta, kun presidenttiä vaihdettiin. 
Lähetys tuli eduskuntatalosta. Sitä 
kuului kauan aikaa. Presidentin 
vaihdos tapahtui presidentinlin
nassa. Sitä oli hyvin hauska kuun
nella.

Kun lähetys loppui, menin äidin 
kanssa hakemaan vettä kaivosta. 
Kaivo on ainakin 300 metrin päässä 
kotoa. Se ei ole oikein kaivo, vaan se 
on lähde, joka on noin metrin syvyi
nen. Isä on tehnyt kepin, jonka päässä 
on koukku. Koukussa on sanko, jolla 
nostetaan vettä lähteestä. Me haim
me kolme noin 60 ltr:n saavillista 
vettä saunaan. Tupaan veimme yh
den saavillisen. Vesisaavi oli leve- 
ässä vesikelkassa. Toinen veti kelk
kaa narusta, toinen työnsi takaa 
puusarvista. Kelkka luisti hyvin, jo
ten vesisaavi ei tuntunut oikein 
painavalta.

Illalla merkkasin vielä pöytälii
naa, joka oli koulusta välikäsityönä.

Minulla oli siinä merkattavana vielä 
yksi kukka. Isä tuli kotiin sahalta 
klo 18. - Äiti oli keittänyt kahvin, ja 
hän kaatoi sitä kuppeihin. Van
hemmat meillä juovat tavallisesti 
kaksi kupillista kahvia, me lapset 
vain yhden pienen lasten kupilli
sen. Kahvin juonnin jälkeen, äiti 
meni lypsämään lehmiä, isä luki sa
nomalehtiä. Mummo kehräsi. Vieno 
sisko ja Juhani piirtelivät jotakin. 
Illallisen jälkeen, menimme mel- —**
kein heti nukkumaan.

Seuraava päivä oli tiistai, ja kil- 
pahiihtopäivä koululla. Heräsin aa
mulla aikaisin. Luin aamurukouk
seni, nousin ja puin vaatteet ylleni. 
Peitin sänkyni, ja sitten mummon 
keittämälle aamukahville. Laitoin 
itselleni koulueväät, edellispäiväis- 
tä pannukakkua ja maitopullon. 
Mummo oli jo laittanut perunat 
kiehumaan, että saimme syödä. Sit
ten pesin käteni ja kasvoni ja lähdin 
suksilla kouluun.

Koulun ovet eivät olleet vielä au
ki, ja meitä oli jo iso joukko odotta
massa sisäänpääsyä. Kun pääsim
me sisälle aloimme arpoa hiihto- 
järjestystä luokkien välillä. Samalla 
arvottiin myös hiihtäjien lähtöjär- 
jestys. Siiri Aittoniemi nosti arpoja, 
ja me 4 lkm tytöt pääsimme ensiksi 
lähtemään ladulle. 3 lkm pojat toi
seksi, 3 lkm tytöt kolmanneksi ja 
4 lkm pojat viimeiseksi.

Kun sitten kilpailut alkoivat, niin 
kaikki hiihtivät ladulla niin lujaa 
kun pääsivät. Mitään pahempia 
kommelluksia ei sattunut. Jotkut 
olivat kai mutkia vähän oikaisseet.

4 lkm tytöistä Maija Tulijoki hiihti 
parhaiten ja oli ensimmäinen. Siiri 
Aittoniemi oli toinen ja Esteri Sahi 
kolmas. 3 lkm tytöistä Aini Heikkilä 
sai ensimmäisen palkinnon, Kaisa 
Koivisto toisen ja Lempi Hautamäki 
kolmannen. 4 lkm pojista olivat par

haat: Esko Vartiamäki, Unto Pelto- 
mäki ja Matti Lehtinen. 3 lkm pojis
ta Toivo Virtanen, Veijo Talvitie ja 
Oiva Kolu hiihtivät palkinnoille.

Palkintojenjaossa toiset olivat iloi
sia, toisia vähän harmitti kun ei 
päässyt tarpeeksi lujaa. Palkinnot 
oli joka sarjassa, tytöillä molem
missa samat. Samoin pojilla. Tytöillä 
oli ensimmäinen palkinto pöytä- 
kannu, toinen kahvikuppi ja kolmas 
hammasharja. Pojilla ensimmäinen, 
tuppipuukko, toinen kahvikuppi ja 
kolmas suksirasvaa. Palkintojen 
jaon jälkeen saimme lähteä kotiin.

Keskiviikkona ja torstaina ei tar
vinnut mennä ollenkaan kouluun, 
vaan saimme kotona viettää hiihto
lomaa. Laskettelua siskoni ja veljeni 
kanssa koko keskiviikkopäivän. Il
lalla kuuntelimme radiosta lasten
tunnin satunäytelmää, jonka nimi 
oli: Mikki-hiiri ja taikapeili. Se oli 
hyvin hauska satunäytelmä.

Viimeinen hiihtolomapäivä oli 
yhtä mukava kuin edellisetkin, sil
lä. . . oli MÄET kelkoin laskea, ja 
SUORAT suksenladut. Ja talvituu- 
len humussa, soi KAUNEIMMAT 
SADUT.
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Välähdyksiä karhu-oopperasta

Kuvat: Virtain Valokuvausliike
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Kuvat: Tapio Ruohomäki
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VIRTAIN KAUPUNKI

TOIVOTTAA ASUKKAILLEEN 
JA VIERAILLEEN 

RAUHALLISTA JOULUA 
SEKÄ

MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTAVUOTTA 1996

VIRTAIN SEURAKUNTA TOIVOTTAA KAIKILLE VIRTAIN JOULUN LUKIJOILLE 
JOULUN RAUHAA JA SIUNAUSTA VUODELLE 19961

TERVETULOA JOULUNAJAN KIRKKOTILAISUUKSIIN!
Sunnuntaisin jumalanpalvelukset klo 10 Virtain kirkossa.

Perjantaina 22.12 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
- 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 jumalanpalvelus Kurjenkylän rukoushuoneesssa 

Uudenvuodenaattona 31.12
- klo 21 Tuomasmessu Virtain kirkossa, teetarjoilu srk-talossa 

Uudenvuodenpäivänä 1.1
- klo 10 jumalanpalvelus Virtain kirkossa 

Musiikkitilaisuuksia:
-10.12. klo 18 Kauneimmat Joululaulut I Virtain kirkossa 
-12.12. klo 19 Kauneimmat Joululaulut Liedenpohjan kirkossa 
-17.12 klo 19 Kauneimmat Joululaulut II Virtain kirkossa 
-19.12 klo 19 Kauneimmat Joululaulut Killinkosken kirkossa
- 26.12 Klo 13 Kuorojen joulukonsertti Virtain kirkossa
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Hunajaista joulua Kotalasta

Helvi ja Seppo Ylinen
Puh. 4759 195

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

VIRTAIN LUKKOHUOLTO KY
Keskustie 2- 6, 34800 VIRRAT 

Puh. 934 -4754 555

Kotalan Työväenyhdistys ry. 
pj. Jouko Kytölä, puh. 4759 129 
siht. Leo Ruoranen, puh 4759 288

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

PIZZA

PAJA

TUIJA SALOMAA
VIRTAINTIE 36 
34800 VIRRAT 
(934) 4754 020

Hyvää Joulua ja Onnellista Uuttavuottal

WIHURI OY

USkV AARNIO
PIKATUKKU

F Pirkontie 20
Puh./ fox 934-4755 533

Joulun rauhaa
Järvi- Suomen Laaturakentajat oy
Veikko Nieminen
Puh. 4759 299, 940- 0338 405

SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄ

Maanrakennusyhtymä Koskela 
42870 Kotala
Puh. 4759 201, 949- 775 000

TzY/äZ»!.

HUOLTOPALVELU KY
_______ MEIJERINTIE 14, PL 30. 34801 VIRRAT
iqgpr pUH (934) 4755 829, TELEFAX (934) 4755 829

SAMKO
URAKOITSUA

RTV
BIOIOi.TV

R.T.V KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLTO

TULE, TALLETA JA VOITA.
Verottomat tilit 

OVAT NYT MAHDOLLISIA
VIIMEISEN KERRAN.

Vielä ehdit tehdä verottoman 24 

kuukauden määräaikaistalletuksen.
Talletusten veronhuojennuslaki päättyy 

vuodenvaihteessa. Silloin olemassa 
olevien talletusten verottomuus säilyy 

talletusajan loppuun asti, mutta uusia 

ei voi enää tehdä. Pienin talletus on 
1.000 markkaa. Tule konttoriimme 
keskustelemaan ja osallistu samalla
5 x 10.000 markan talletusten arvontaan.

Merita Pankki
6 kansallispankki ©yhdyspankki

Virrat
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TOIVOTAMME 
HYVÄÄ JOULUA

VAATETUSLIIKE

Sidontatyöt, hyvät kukat

Järven Kukka
Virrat Rantatie 7 
Puh. 4755 390 xl/

“i”

T Ms&Mr» • •ammmiemi
Virtaintie 34, 34800 Virrat 
Puh. 934-4755 388

P. N. JÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO
Om. Petteri Niemi

34800 VIRRAT 
puh. 4755 331

ytta
Hyvää Joulua ja
Iloista Uutta Vuotta 

TAMPEREEN
YLIOPISTON 
VIRTAIN 

KULTTUURINTUTKIMUSASEMA 
Herranen 34800 Virrat

Valoisaa
Lämmintä
Joulua

puh.(934) 4756 222, fax(934) 4756 200
- Korkealuokkaiset kokoussalit ( 21 ja 56 paikkaiset)
- Iso saunaosasto takkahuoneineen
- Majoitukseen siistit ja toimivat hirsimökit 

mukavuuksineen

KOILLIS-SATAKUNNAN 
SÄHKÖ OY

Virrat, Ke.Hkuxtie. 10, puh. (934) 4755 255 
Ähtäri, Yrittäjäntie 3, puh. (965) 5331 965

On yksi pankki, jonne olet 
tervetullut vuodesta toiseen.

Osuuspankissa olet arvostettu asiakas, jonka 
asioita hoidetaan ammattitaidolla ja sydämellä. 
Jollet vielä ole perillä kaikista palveluistamme, 
tule pankkiimme tutustumaan niihin ja meihin 
osuuspankkilaisiin.
Tervetuloa!

VIRTAIN OSUUSPANKKI

Kyttää joulua ja oaaeCCbfa uutta uuottaf
PARTURI - KAMPAAMO
hiustoimi MIDINETTE

Keskustie 7 Linjatalo 2,34800 Virrat puh. (934) 4755 975 

HYVÄÄ JOULUA
JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

HARJUN SEMENTTIVALIMO
34800 VIRRAT
puh. (934) 4755 819

m©iKmiL©

Keskustie 5, Virrat puh. 934 - 4753 253
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Yleislääkäri
FRANCOISE MIGNOT - KOIVULAMPI

Vastaanotto
Virtaintie 36 B 31
34800 Virrat
Puh. 934 - 4753 211

Joululahjatalo 1

KIRSTIN
GALLERIA

Ittemäentie 56 
34800 Virrat 
934-4756508

Virtaintie 32, 34800 VIRRAT
Puh. (934) 475 3775, fax. (934) 475 3310

HINAUKSET - KOLARIKORJAUKSET - TUULILASIT

SAARI MÄE
KORJAAMO -

N 1
1

VIRRAT 
934-4754 898 
934-4750 098 
949 362 298

__ —‘ ----7 —TALONMIES-
KIINTEISTOHUOLTO palvelut

E.OKSANEN & E. PEKKANEN •BSS*,
• korjaukset

PAIVYSTYSPUHELIN: 949-630 299 • siivoukset
• vuoslloma-

96^/äö- joulua* fr ^nneJUl&ba/ ''Uutta, ''Vuotta,!

TTIRTAIN
Kiutokorjaamo KY

Pirkantie 16, 34800 VIRRAT, puh.934-4754 544, 949-621 042

ja, ndMtfttävÖAtä, tfau&hfötfä, towofanin& 
hVVää joulua ja onnellista uutta Vuotta

-PESVLA VIRKAT OY—
34800 Virrat Purotie 1 Sampola 934-4755 417

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

AUTO-SÄHKÖKORJAAMO
R. KEMPPINEN

Pääskyntie 13 34800 VIRRAT puh. 934- 4754 403

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

34800 Virrat, puh. 934-4756 540
NMT 949-231 540 ja 949-634 322

(kt
PL 47, 34801 VIRRAT
Ahjolan teollisuusalue
Puh. 934-4754 485

Hyvää Qvutua ja
Onnellista Uutta Vuvtta 1 

MATKAHUOLTOASIAMIES 
JA HELSKUN PYSÄKKI

puh. 4755 542

Äofllbft
Aila Tasanen

Puutteentie 17 Ti-Pe 9-17 Puhelin
34800 VIRRAT La 9-14 934-4754 699

Hyvää Joulua

Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN LIIKENNEKOULU Oy
puh. 4755 395

JOULURAUHAA
sekä menneestä vuodesta kiittäen 

että tulevalle onnea toivottaen.

JB-ASUSTE
Hyvää Joulua & Onnellista Uutta Vuotta

*l/inta4iiwua

?apionT»X°o. 934 ’ 475 5498

onoi— —lono
5 SISUSTUSKANKAAT ASUSTEKANKAAT □

n -VERHOT OMPELUTARVIKKEET n
-PÄIVÄPEITTOTIKIT
-VERHOILUKANKAAT MEILLÄ MYÖS OMPELUPALVELU

U TMI VIRTAIN PALA U
□ VARPUSTIE 1, 34800 VIRRAT puh 475 3099 §

O □ 01--------------------------------------------------------------- 3 O QO
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LINJA-AUTOLIIKENNE

YKSPETAJAOY
VIRRAT PUH. 4755 348 

4755 448
SUORITAMME TILAUSAJOA 

LINJA-AUTOLLA

J [öistä jouhimiettä fiaifytfe ! 

»Uuden ajan ruokakauppa.

► Sinun eduksesi.
MARKET
PIPPURI

Avoinna ma - pe 9 - 20, la 9 -18
VIRTAIN KESKUS p. (934) 475 5145, 475 5147

• •••••

$ou(ua

/«

VIRTAIN APTEEKKI
VIRRAT

puh. 4755 764, 4755 036

Onnelista Llutta Uuolta

BBk SUOMENSELÄN

©SANOMAT)
PUOLUEETON PAIKALLISLEHTI

KILLINKOSKEN
SIVUAPTEEKKI

puh.50035

KAUPALLISEN KOULUTUKSEN 
AMMATTILAINEN VIRROILLA

Perus-jatko-ja täydennyskoulutusta sekä peruskoulu- 
että ylioppilaspohjaisena. Kysy lisää tai selaa interne
tistä.
Huoml 15.1.1996 alkaa iltaopetuksena tietotekniikan 
jatkolinja. Kysy lisää.

VIRTAIN SEUDUN KAUPPAOPPILAITOS 
PL 59, 34801 VIRRAT 
Puh. (934) 4755 571, fax (934) 4753 287 
Internet: http://WWW.vskol.fi

Kynää joulua
la

iBuudlista Kulia Juntta
Ravintola Eetvartti 

Luontaistuote Tulikukka 
Kemiallinen Pesula

QaulialMteta ^ouCua

ARKET
TEA & VESA

MA-PE 9-20 Virrat Puh. 4754 I4I
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Hyvää Joulua 
Onnellista Uutta Vuotta 

VIRTAIN TAKSIT
(Rauhaisaa

Joulua!
HAMMASLÄÄKÄRI

TUIJA KÄHKÖNEN
Virtaintie 43 D (934) 475 3885
34800 VIRRAT (myös iltavastaanotto)

Autokorjaamo Velj. Mäkinen
Virrat, Kotala
Puh. 934 - 475 9240

Rauhallista ja Ryuää joulua
Baari
TEUVON-TUPA
ELINTARVIKEKIOSKI
Liedenpohja, Puh. 475 8130

Kotalan taksi 
Tauno Mäkinen
Puh. 934 - 475 9260

Joulukukat ja -korit
Hakolan puutarha

Liedenpohja puh 475 8183

Vironkosken Kahvimaja 
Pirkko Mäkinen

Virrat, Kotala
Puh. 934 - 475 9260

HVUÄÄ JOULUA
PUB-GRILLI 66

PARTURI - KAMPAAMO
EILA HÖMMÖ 

KILLINKOSKI puh. 500 77

HYVÄÄ JOULUA
VIRTAIN TILITOIMISTO 

puh. 4755505

Hunajaa, Hunajasaippuaa, Villalankaa, taljoja 
Tilauksesta tuoretta ja palvattua lampaanlihaa

Riitta ja Matti Heikkilä
Puh. 475 9169
42880 Piili

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme Kuvauksellista Joulua

HERRANEN
34800 Virrat tel* 934'4756 257

VARPUSTIE 4, PUH. 934 - 475 5106 FINLAND FAX. 934 - 4756 206

Hyvää joulua toivottaa
Eurovirmt ky
Ahjolantie 1, Ahjolanportti
34800 VIRRAT, puh. (934) 4753 355

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

VIRTAIN KALASTUSTARVIKE
KESKUSTIE 5

VIRRAT
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Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 
toivottaam KYLÄKAUPPA

Ld t. KANGASAHO
--------KOTALA

934-475 9132

Hyvää Jouhia ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Virtain Lanka ja Kangas Ky
Virtaintie 35, puh.4753 733

VIRTAIN OSUUSMEIJERI
Meijerintie 12, 34800 VIRRAT

PUH. 4755 144

Hyvää Joulua ja 
Menestyksekästä Uutta Vuotta

Parturi Terttu Rantanen 
PUH. 4754 830

Laskettelua jo 13 vuotta 
PUKKIVUOREN RINNE
AUKI: Ti-Pe 16-20 O

La-Su 12-20
Tapaninpäivästä uuteen vuoteen 12-20 
Hiihtolomaviikot 11-20

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 1996 
toivottaa asialasjunnalleen

LIW rilSTCISTCTCIMISTC
■ J. KORHONEN KY, Puh. 934 4755 779
1 Fax 934-4755 775, Auto 949-336 061

Virtaintie 34 - 34800 VIRRAT

• POHJOIS-HÄMEEN 
ÄX PUHELIN OY

Maufjalltsta Joulua ja 
(Z^nnelltöta Wtta duotta

IB VirtainKALUSTETALO 5££

k__ Hauskaa Joulua ja
Soinnukasta Uutta Vuotta

toivoo
Pohjois-Pirkanmaan musiikkiopisto

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

SUUNNITTELU T/l LO
O A«44il« , Virtaintie 17, PL 3S, 34801 VIRRAT□ .nlllLlia UV Puh. 934-4754 586, 4754 105 Fax 934-4754 210

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

PARTURI - KAMPAAMO
P. Järvinen 

(934) 4755 508Virtaintie 34 v ' Ma-Pe9-17
34800 Virrat La suljettu

SILMÄASEMA
VIRTAIN NÄKÖKOLMIO
Keskustie 6, 34800 Virrat

Puh. (934) 4754 011

VALMISTAMME KAIKKIA ALAN TUOTTEITA

VIRRAT Puh. 934-4756 530, 4755 290

Kysy kauppiaaltasi tuotteitamme.

RAUHALLISTA JA KOTOISAA JOULUA !

POHJOIS-HÄMEEN

OP-KIINTEISTÖKESKUS OY LKV rl
Virtaintie 40, 34800 VIRRAT, puh 934- 4852 640 ■■ ■

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta

viptairi SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN hyväksymä

valomainos ky
34BDD VIRRAT S" 934 - 4755 699

TARRAKIRJAIMET NEONHUOLTOA ASENNUKSIA SIIRTOJA 
UUSILLE OSILLE 1,5 VUODEN TAKUU

PERUSKORJATUILLE MAINOKSILLE 2 VUODEN TAKUU

K-RAUTA AALTIO
VIRRAT MBJERITK1. pilli. „ - „ .
M. m*-<o M7, p« 1-11, la MJ * ■ ••
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HyuAA ROIHUA 9A 
0KK£££9STA UUTTA UUOTTA

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi

Keskustie 6, 34800 Virrat, puh. 4755 537
Virastotalo 
34800 VIRRAT

KAMPAAMO
SEIJA 

934 - 4755 850
Avoinna:
Ma-Pe 9.00-17.00 
La sop. mukaan

SEKATAVARAKAUPPA

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 4750 013

Uijjuää. joulua ja o/melllila 
uuiia nuolia f

K - Lähikauppa E.Lehtovaara 

34930 LIEDENPOHJA
puh. 934 - 4758 115 myym.auto 949 - 366 460

34800 VIRRAT 
Puh. 934-4755 466

TORIGRILLI
@ 4755 293

Virtain

Sähkötyö Oy

PIRKKA- HÄMEEN
VAKUUTUSYHDISTYS

SIPILÄ & KAAKKOMÄKI

Kiertotie 3 Puh. 934 - 4753 890
34800 Virrat Fax : 934 - 4753 891

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
ZT7 ........ J )

VIRHYDRO OY
PIRKANTIE22 VIRRAT J_ JlHlllI

rossly

Sähköasennukst ja -tarvikkeet 
LVI-tarvikkeet
Tmi Jouko Kytölä, Kangasniementie 306 
42870 Kotala
Puh. 4759 288,940-5065 730

Kiittäen kuluneesta vuodesta ja 
Hyvää Joulua Toivottaen
VIR TÄIN

Virtaintie35, puh. 4755 171

3aha- ja hoy lätau araa 949- 516 322 
JMrkkdlittorton huolto 
Hitto Taipale puh. 4759122

Uurasten kylätoimikunta 
pj. Olli Lindsted 
Puh. 4759 269

FOTO-RIITTA
Virtaintie 35 • Virrat • puh. 4754 249

Korhosen luomutila 
Siiri Korhonen

W 4759 128
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NÄK( VIRRAT
SILMÄ- JA PIILOLASIT

Virtaintie 31, 34800 Virrat Puh. 934- 4754 343

MA-PE 9.30-17___________

Virtain kuntoutus
Virtain keskus Virtaintie 36 Virrat, puh. 4755 875

Fysioterapeutit:

eKyvääjja foutJudliiJLa jouluja Jiaikiila !
virtain i
VESIläMP© o

Aho & Härkönen
PL 69, 34801 Virrat, Pirkantie 11 
Puh. 934-4754 859 / 4756 248

L LAA4MITVSLAIT 
o h

TEISTO J 
•JOUO Jk

rthmä
M. 03

Ravintola
TOISVESI

34800 VIRRAT PUH. 934-47 55 102

LIISA VAALI TAINA NEVANPÄÄ

tyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

SÄÄKSMÄKI OY
34710 VASKIVESI 
Ylötie 1, 33470 YLÖJÄRVI

PUH. (934)4758 975 
(931)485975

VISUVESI ® 934- 4725 300
934-4753 160

Virtain konditoria
Visuveden myymälä

Mieorn/iLO KESKELLÄ LOMASUOMEA 

VIRROILLA
VIIHTYISÄ RAVINTOLA

PUHELIN (934) 4756 560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

T:mi PIR - TR
Killinkoski (934) 50 066

K- KAUPPA NEUVOO JA PALVELEE

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO 
A. KAIPIO KY

Pirkantie 22 • 34800 Virrat • Puh. 934-475 5362

KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co

MYÖS HTM - TILINTARKASTUKSET
Virtaintie 42, 34800 VIRRAT
Puh. (934) 475 5978, Fax (934) 475 5878

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

1/tRTMN

Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (934) 4755 944

Hyvää joutua ja 
onnellista uutta vuotta!

RAVINTOLA ** '

(Tjartinkartiu
▼ “ Virrat Puhelin (934) 475 5129

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
EDULLISET LAATUVARAOSAT

VIRTAIN
VARAOSA
VIITAMÄKI & MURTOLAHTI 
VIRRAT (934) 47 55264, 47 54777

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta !
_ _ _ MRTUUVNUUT 4

VAPAA-AJAN TUOTTEITA 
Abloy-ja autonavaimia

PL 79 34801 VIRRAT puh 934-4753100

ILO ON SOPIVAT KENGÄT

$lKE!Wfl-HIWflll
Virtaintie 42, Virrat, puh. (934) 4754 687

Rauhallista Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 
toivottaa

vmropRINT
Meijerille 14, 34800 Virrat, puh. (934) 4754 501
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VILJO HÄNNINEN

Aj opuu

Uittokausi 
loppuu tähän. 
Matkustan enää 
ajassa vähän. 
Upoksissa 
on tapani uida. 
Ei ole enää 
muita uittopuita.

Minua eihän 
kukaan huomaa. 
Tahdoin virran 
salaa tuomaan. 
Lepopaikkaa 
enää nyt kaipaan. 
On syvyyteni 
myös alla taivaan.

Kantoni metsässä 
kerro ei tuota. 
Opinko "juopoksi" 
lähellä suota.

„ , . .. Kuva: Pauli PerähuhtaSyksyinen tie



f

t. Öy

Tule jouluostoksille 
tehtaanmyymäläämme i
INKA OY 
34980 Killinkoski 
puh. 934-5801 359

Avoinna 
ti - pe 9 - 
la 9 -
ma sulj

17
14


