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HANNU HÄME

Jääkukkatarha
Kiertäen, kaartaen jääkukka tarhaa 
pakkanen ruudulle kutoo. 
Yöllisten tähtien hopeahohde 
jääkukan ruusulle putoo.

Kukkivat ylpeät jääkukkaruusut 
kristallikirkasta terää.
Aamulla aurinko kultaisin nuolin 
jääkukan menoksi herää.



Hyvä Lukija
Kirjoitan tätä hyvin pimeänä marraskuun sunnuntaina. On Terhon nimipäivä 

ja harmaus ympärillä ei kerro vielä mitään tulevasta joulusta. Suomen säät 
asettavat meidät määrättyihin rajoihin. Säät vaativat hyvää kuntoa asunnoilta, 
vaatteilta ja kulkuneuvoilta. Säät vievät meidät toisenlaiseen aikaan.

Talven tulo myös rauhoittaa. Voimme ikäänkuin asettua aloillemme ja tutkia 
tarkemmin omaa tilannettamme. Voimme miettiä tärkeiden asioiden osuutta 
elämässämme.

Painavien asioiden joukkoon saattaa jäädä ehkä vain pieni toive. Toive, että 
jokaisella ihmisellä olisi edes yksi turvallinen lähimmäinen. Sellainen turva- 
henkilö, jolle voisi kertoa ilot, surut ja nekin asiat, jotka eivät päälle näy. Ajatuk
sia vaihtamalla usein taakka kevenee ja löytyy se paljon kaivattu ilo.

Kiitollisina olemme taas ottaneet vastaan paljon hyvää aineistoa lehden kokoa
miseksi. Ilman Teidän osuuttanne emme olisi tässä nyt. Ilmoitusten osuus on 
ratkaiseva pyrkiessämme pitämään myyntihinnan kohtuullisena. Toivon, että 
tämä tuote tavoittaa nykyisen ja entisen virtolaisen sekä hyvin monen muun.

Koko toimikunnan puolesta toivotan riemullista jouluaikaa kaikille!
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HANNU HAUKKALA
Virtain srk:n kirkkoherra

Kristus,
suurin joululahja

"Alussa oli Sana.
Sana oli Jumalan luona,
ja Sana oli Jumala.

Sana tuli lihaksi
ja asui meidän keskellämme
(Joh. 1:1,14)."

Kaikki me tiedämme, mikä on lahjan ja ansion ero. 
Lahja saadaan ilmaiseksi. Ansio tulee tehdystä työstä. 
Usko on Jumalan lahja, jonka Vapahtajamme Jeesus 
Kristus on meille omilla teoillaan ansainnut. Jouluna 
iloitsemme siitä, että Jeesus syntyi tähän maailmaan 
ihmisten palvelijaksi. Se on joulun tärkein sanoma.

Sana tuli lihaksi. Jumala ei ole enää kaukainen, 
vaativa eikä tuomitseva Jumala. Kristus tuli ihmi
seksi, jotta meillä voisi olla suhteessamme Jumalaan 
hyvä omatunto. Kristus-lahjan takia meidän ei tar
vitse enää pelätä tulevaisuutta eikä huolehtia ian
kaikkisuudesta. Kristus on tehnyt kaiken puoles
tamme. Kristus tuli tähän maailmaan sovittamaan 
syntimme. Hän tuli ottamaan päälleen sen rangais
tuksen, joka kuuluisi meille jokaiselle. Siksi hän on 
kaikkein suurin ja hienoin lahja meille jokaiselle. Jou
lun sanoma liittyy vahvasti koko kirkkovuoteemme ja 
erityisesti kristikunnan suurimpaan juhlaan pääsiäi
seen.

Joulun sanoma on vapautuksen julistamista pimey
dessä vaeltavalle ihmiskunnalle. Me elämme haastei
den, vaatimusten, odotusten ja paineiden alla. Joulu

na on hyvä kuulla että Jumalan taholta näitä odotuk
sia ei enää lisätä. Kristus on täyttänyt ne kokonaan. 
Sen takia suhteemme Taivaalliseen Isään saa olla sel
vää ja mutkatonta siitäkin huolimatta, että elämämme 
ei sitä aina ole. Vaatimuksia ylhäältä ei iankaikkisen 
elämän suhteen enää anneta.

Toivoisin, että Kristus suurimpana joululahjana 
voisi puhutella meitä jokaista. Toivon, että antaisimme 
tämän Jumalan lahjan tuoda elämäämme hyvän oman
tunnon ohella myös hyväntahtoisuutta, avoimuutta ja 
rakkautta.

Virtain seurakunnan puolesta haluan tervehtiä kaik
kia virtalaisia yhdessä ja toivottaa teille rauhallista 
Vapahtajamme syntymäpäivää.
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TAPANI LEPPÄNEN

Virrat
juhlavuoteen 1997

Tulevaa vuotta 1997 olemme vas
taanottamassa tavanomaista juhla
vammin. Ensi vuonna tulee kulu
neeksi 130 vuotta Virtain kunnan 
perustamisesta ja 20 vuotta siitä, kun 
Virrat sai kaupunkioikeudet. Ensi 
vuonna tulee kuluneeksi myös 80 
vuotta maamme itsenäistymisestä. 
Lokakuun 20. päivänä 1867 pidet
tiin Virtain kunnanhallituksen en
simmäinen kokous. Tuossa koko
uksessa valittiin mm. hallituksen pu
heen] ohtaj a, hallituksen j äsenet j a 
kunnankirjuri. Ensimmäiseksi pu
heenjohtajaksi valittiin herastuo
mari Juho Ilomäki. Vuonna 1865 oli 
annettu asetus, joka mahdollisti 
kunnallisen itsehallinnon syntymi
sen. Virroilla lähdettiin siis varsin 
pian perustamaan kunnan hallinto
elimiä ja päättämään yhteisistä asi
oista, kun tilaisuus siihen tarjoutui.

Virtain olemassaolo itsenäisenä 
kuntana ei ole vielä kovin vanha. 
Kuitenkin noihin 130 vuoteen mah
tuu jo hyvin paljon. Tulevan vuo
den aikana tullaan eri yhteyksissä 
selvittelemään Virtain historiaa. 
Tässä yhteydessä on mahdollisuus 
todeta vain se, että reilun 100 vuo
den aikana Virrat on kehittynyt ny
kyaikaiseksi ja palveluiltaan kor

keatasoiseksi kunnaksi ja myöhem
min kaupungiksi. Virtain kehittä
minen ei ole ollut koskaan helppoa. 
Vastuksia, takaiskuja ja uhkia on 
riittänyt jatkuvasti, niin kuin tänä
kin päivänä. Kunnan kehittäminen 
kaukana keskuksista, eläminen lä
hes tiettömän taipaleen takana ei ole 
ollut helppoa. Työstäjä työpaikois
ta on ollut aina niukkuutta. Kun 
katselee Virtain tilannetta pitem
mällä sihdillä, voi huomata, että 
päättäjät ovat aina pyrkineet joh
donmukaisesti pysymään ajan ta
salla ja käyttämään kulloinkin avau
tuneet mahdollisuudet hyväksi. Sa
manlaista valppautta ja työotetta 
tarvitaan jatkossakin Virtain tule
vaisuuden varmistamiseksi.

Juhlavuoden ohjelma on jo pit
källe suunniteltu. Siinä on pyritty 
huomioimaan mahdollisimman ta
sapuolisesti eri väestöryhmät. Juh
lavuodesta on pyritty rakentamaan 
kaiken kansanjuhla. Juhlavuosi tar
joaa mahdollisuuden pysähtyä tar
kastelemaan mennyttä ja pohti
maan tulevaisuutta. Vaikka tulevai
suus ei nytkään näytä kaikilta osin 
parhaalta mahdolliselta, niin juh
laan on silti kosolti aihetta. Toivot
tavasti Virtain juhlavuosi on osal

taan kohottamassa meidän itsetun
toamme ja siivittämässä tärkeitä 
kehittämishankkeita eteenpäin. An
takoon se meille myös luottamusta 
ja uskoa selviytymiseen yhä kove
nevista haasteista.

Jo tässä yhteydessä on mieluisaa 
kiittää kaikkia Virtain entisiä ja ny
kyisiä päättäjiä, yrityksiä ja kunta
laisia mittavasta työstä Virtain hy
väksi. Toivon mukaan myös jatkos
sa mahdollisimman monen sydän 
sykkisi lämpimästi Virtain tulevai
suuden hyväksi. Meidän nyt tällä 
hetkellä elävän sukupolven tehtä
vänä on jättää jälkeemme vahva ja 
elinvoimainen Virrat. Nyt on mei
dän vuoromme piirtää nimemme 
Virtain historiaan. Tämän tehtävän 
tiedostaen otamme juhlavuoden 
vastaan juhlan, mutta myös työn 
merkeissä.
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JUSSI NIEMI

Uusi läänijako 
- virtolaiset ennenkin 
muutosten kourissa

Suomessa läänijako on maailman 
sivu ollut muutosten kourissa. Mit
tavien muutosten välillä on kuiten
kin yleensä ollut miesmuisti, minkä 
vuoksi jokaista muutosvaihetta pi
detään ainutkertaisena ja siihen suh
taudutaan voimakkain tuntein. Juuri 
nyt elämme tällaisen murroksen 
pyörteissä.

Toistuvia läänimuutoksia
Suomessa oli uuden ajan alussa 

yhdeksän linnalääniäjavuoden 1634 
halltusmuodon antamisen jälkeen 
Suomeen muodostettiin neljä maa
herrakuntaa. Nämä olivat Turun,

Uudenmaan-Hämeen, Viipurin ja 
Pohjanmaan maaherrakunnat. Li
säksi sodassa voitoksi saadusta alu
eesta muodostettiin Käkisalmen 
lääni.

Uudenkaupungin rauhan jälkeen 
1721 Viipurin maaherrakunnan ja 
Käkisalmen läänin Ruotsille j ääneis- 
tä osista muodostettiin Kyminkar- 
tanon ja Savonlinnan lääni. Vuonna 
1775 Pohjanmaa jaettiin Vaasan ja 
Oulun lääneiksi ja Itä-Suomesta 
muodostettiin Kyminkartanon ja 
Kuopion läänit.

Vanha Suomi yhdistet
tiin vuonna 1812 muuhun 
Suomeen V iipurin lääninä. 
Kahdenkymmenen vuo
den kuluttua vuonna 1831 
Hämeen lääni ja Uuden
maan lääni erotettiin toi
sistaan. Samalla muodos
tettiin Mikkelin lääni, jo
hon Kyminkartanon lääni 
osaksi sulautui.

Suomen itsenäistyessä 
Suomessa oli kahdeksan 
lääniä. Vuonna 1918 muo
dostettiin Ahvenanmaan 
lääni ja kaksi vuotta myö
hemmin Ahvenanmaasa 
tehtiin myös itsehallinnol
linen maakunta. Lääni ja 
lääninhallitus kuitenkin 
edelleen säilyivät Ahve
nanmaalla valtiollisena 
aluejakona.

Oulun läänistä erotettiin 
Lapin lääni vuonna 1936. 
Kymen lääni muodostet
tiin 1945 Moskovan rau
hassa Suomelle jääneistä 
Viipurin läänin osista ja 
osasta Uuttamaata. Viimei

set perustetut läänit ovat vuonna 
1956 perustetut Keski-Suomen ja 
Pohjois-Karjalan läänit, jotka aloitti
vat toimintansa vuonna 1960.

Läänien luvusta vuonna 1962 an
nettu laki edellytti perustettaviksi 
Satakunnan ja Tampereen läänit. 
Niitä ei kuitenkaan perustettu, koska 
tämän uuden läänijaon voimaan
tulo jätettiin riippumaan uusien lää
nien hallinto-organisaation perus
tamiseen tarvittavien varojen sisäl
lyttämisestä valtion tulo- ja meno
arvioon eikä näin koskaan tapahtu
nut.

Vuonna 1986 hallitus antoi edus
kunnalle esityksen laiksi läänijaosta, 
missä ehdotettiin perustettaviksi Sa
takunnan, Pirkanmaan ja Kainuun 
läänit. Eduskunta kuitenkin päätti 
kahden äänen enemmistöllä, ettei 
uusia läänejä perusteta ja antoi uu
den lain läänijaosta, jonka mukaan 
läänien määrä säilytettiin kahtena- 
toista.

Tämän vuoden 1996 lokakuussa 
hallitus antoi eduskunnalle esityk
sen laiksi läänijaosta, jonka mukaan 
Suomessa on syyskuun 1. päivänä 
1997 Etelä-Suomen, Ahvenanmaan, 
Länsi-Suomen, Itä-Suomen, Oulun 
ja Lapin läänit.

Virrat linjasi oman hallinto- 
suuntansa

Vanhan Ruoveden hallintopitäjä 
kuului alun alkaen kokonaisuudes
saan Turun ja Porin lääniin sekä Ylä-
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Satakunnan kihlakuntaan. Vuonna 
1775 läänijakoa Ruotsin Kuninkaal
lisen Majesteetin päätöksellä muu
tettiin kuitenkin niin, että Virrat 
siirrettiin Vaasan lääniin, johon se 
kuului aina vuoden 1968 loppuun 
saakka.

Valtioneuvoston 1968 tekemällä 
päätöksellä Virtain kunta kunnan
valtuuston tekemään esitykseen 
perustuen siirrettiin Vaasan läänistä 
Hämeen lääniin vuoden 1969 alusta 
lukien.

Valtioneuvostolle tekemäänsä 
lääninvaihtoesitystä Virtain kunta 
perusteli tuolloin seuraavasti:

"1. Nykyisessä hallinnollisessa 
jaotuksessa Virtain kunnan asema 
on peräti sekava, sillä kuuluuhan 
kunta mm. Vaasan lääniin. TVL:n 
Hämeen piiriin, Tampereen maan- 
viljelysinsinööripiiriin, Tampereen 
työvoimapiiriin. Tampereen länti
seen sotilaspiiriin, Tampereen itäi
seen kansakouluntarkastuspiiriin, 
Jyväskylän kirjastontarkastuspiiriin, 
Alavuden tuomiokuntaa, Kuorta
neen kihlakuntaan, Lapuan hiippa
kuntaan, Parkanon rovastikuntaan, 
Kansaneläkelaitoksen Porin tarkas- 
tuspiiriin, Lounais-Suomen sairaus- 
vakuutusalueeseen, Seinäjoen mieli
sairaanhoitopiiriin, Keski-Suomen 
Maanviljelysseuran alueeseen ja 
Porin kauppakamaripiiriin sekä Pir
kanmaan Maakuntaliittoon.

Edellä esitetty on luonnollisesti 
pahana esteenä asioiden hoidossa ja 
kunnan kaikinpuolisessa kehittämi
sessä.

2. Virrat kuuluu Tampereen ta
lousalueeseen.

3. Virrat on määrätty kuulumaan 
Tampereen seutukaava-alueeseen.''

Lisäksi todettakoon, että Virrat oli 
aiemmin pitkään kuulunut Vaasan 
läänin itäiseen vaalipiiriin, jonka 
keskuspaikka oli Jyväskylä ja jossa 
olivat näin olleet myöskin puolue- 
toiminnan piirijärjestöt. Kim Keski- 
Suomen lääni ja vaalipiiri vuoden 
1960 alusta aloittivat toimintansa, 
niin Virrat Ähtärin ja Alavuden lail
la siirtyi Vaasan läänin vaalipiiriin, 
johon Virrat kuului vuosikymme
nen.

Hallintomuutosehdotuksen taka
na oli tuolloin Virtain kunnan oma

tahto ohjata asioiden ja yhteyksien 
hoito niiden helpottamiseksi yhteen 
ja samaan suuntaan. Lääninvaihtoa 
seurasi monen muun piirin saman
suuntainen vaihto. Niissä oli yksi 
yhteinen nimittäjä eli asiointisuun- 
ta etelään ja kuuluminen Tampe
reen talousalueeseen, sittemmin Pir
kanmaan maakuntaan.

Kuluneiden kahdeksantoista vuo
den aikan valtion alue- ja paikallis
hallinto sekä alueellinen kehittä
mistyö ovat kokeneet ja ovat edel
leen kokemassa merkittäviä muu
toksia, jotka luonnollisesti vaikutta
vat myös hallinnon rakenteisiin.

Lääninhallituksien tehtävät ovat 
kuntalain uudistuksen, valtion
osuusuudistuksen, lupahallinnon 
keventämisen, aluekehitystyön ja 
ympäristöhallinnon uudelleenjär
jestämisen sekä valtion paikallishal
linnon uudistuksen seurauksena 
vähentyneet miltei puoleen tällä 
vuosikymmenellä. Tästä syystä ny
kyinen läänirakenne on koettu tar
peettoman raskaaksija päädytty esit
tämään manner-Suomen viittä suur
lääniä.

Mikäli vuoden 1997 valtiopäivillä 
säädetään valtioneuvoston anta

MATTI KOSKI

Hymystä hämäryyteen

Olit syntynyt hymyjen maisemiin 
olit onnen kultapoika.
Siksi synnyit tulkiksi, kerrottiin, 
jonka määrä on tuulena huminoida. 
Valon lapsena saavuit maailmaan 
tulit ihmeenä tuntematonna, 
vaan tuulet kun alkoivat tuudittaa, 
myrskyksi kiihtyi suosionsa.
Tuli hämärä, yllätti miehen, 
ajan unohti tuomiokseen.

man lakiehdotuksen mukainen laki 
läänijaosta, muodostetaan sen mu
kaan muiden muasssa Länsi-Suo
men lääni, johon Virtain kaupunki 
tulee kuulumaan kuten sen kaikki 
naapurikunnatkin. Ratkaisu olisi 
Virtain kannalta historiallinen, sillä 
ensimmäisen kerran Virrat ei olisi 
läänin raja-aluetta vaan sen ydin
osaa.

Suurlääniratkaisun jälkeenkin Vir
rat olisi aiemmin määrittämänsä 
perussuuntauksen mukaisesti osa 
Pirkanmaan toiminnallis-taloudel- 
lista maakuntaa, jonka pohjalta alue
tason käytännön viranomaisyh
teydet jo tänä päivänä ja entistä sel
keämmin tulevaisuudessa toimivat.

Lähteet:
Vanhan-Ruoveden historia 11:1 
Aluehallinto 2000, Komiteamietintö 
1996:7
Valtioneuvoston päätös 12011/68/22 
Virtain kunnallisvaltuuston päätös 261 / 
XI.5
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Kuvat ja teksti
OUTI ALA-HÄRKÖNEN

Runoilijan ja papin kuolemasta 60 vuotta

Rajaniemen pappilassa syntyivät 
Simo Korpelan eheimmät runot
On kesän kirkas huomen 
Ja suvi-sunnuntai.
Ei liiku lehti tuomen,
On lintunenkin vait.

Vienosti kukkii pellot
Ja vaarat vihannoi
Ja hartaast' aamukellot
Vaan rauhaa, rauhaa soi.

Kuin pyhäin juhlasaatto 
Käy soinnut yli maan.
Tää on kuin päivän aatto 
Sen suuren, autuaan.

Se luopi tyynen mielen
Väreilyyn hiljaiseen.
Saa sanattomaks' kielen 
Ja silmään kyyneleen.

Ja harras, pyhä kaipuu
Niin valtaa sydämen.
Se rukoukseen vaipuu
Luo Herran kaihoten.

(Simo Korpela: Sunnuntaiaamuna ke- 
sällä/Kesän kirkas huomen, säv. Hj. 
Backman)

Tämä kesää muisteleva Simo Kor
pelan tunnetuimpiin kuuluva runo 
syntyi Virroilla Rajaniemen pappi
lassa melkein 90 vuotta sitten, 
vuonna 1907, jolloin Simo Korpela 
oli ollut vuoden verran pitäjän 
kappalaisena. Virtain aika jäi lyhy
eksi, neljäksi vuodeksi, Korpela siir
tyi 1910 Toivakkaan kirkkoherraksi. 
Rajaniemestä tuli kuitenkin paikka, 
jonne runoilija perheineen aina kal
pasi ja ikävöi takaisin.

Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 
60 vuotta Simo Oskari Korpelan 
kuolemasta ja Virroilla on muistettu 
kahdella tilaisuudella tätä hengel
listä runoilijaa. Virtain kirkossa jär

Rajaniemen Siekkissaliin oli kerääntynyt runsas joukko Simo Korpelan runouden 
ystäviä kuulemaan hänen tekstejään lausuttuna ja laulettuna. Ruiskukka-kuoro 
vastasi Runon iltapäivän musiikillisesta annista yhteisesti laulettujen virsien 
ohella.

jestettiin vappuna kuorokonsertti 
Lauluja Simo Korpelan teksteihin, ja 
loppukesällä elokuun 18. päivänä 
entisen Rajaniemen kappalaisen 
pappilan, nykyisen Rajaniemen lo
makodin Siekkissalissa, järjestettiin 
Runon iltapäivä, jossa kuultiin Kor
pelan tekstejä niin lausuttuna kuin 
laulettunakin. Tilaisuus oli Virtain 
kaupungin kulttuuritoimenlauta- 
kunnan ja Virtain seurakunnan jär
jestämä.

Siekkissalissa runoja lausuivat 
Liisa Saikkonen, Marjatta Ylinen- 
Kärkkäinen, Paula Ala-Härkönen ja 
Mauno Poukka, joka oli Virtain 
Korpela -tilaisuuksien alkuunpa
nija. Ruiskukkakuoro lauloi Simo 
Korpelan sanoittamia lauluja, joita 
myös Leena Leppänen ja Jouko Pa
lomäki ovat säveltäneet. Molemmat 
virtalaiset olivat myös mukana ru
non iltapäivillä, Leena Leppänen ti

laisuuden juontajana ja Ruiskukka- 
kuoron johtajana, sekä Jouko Palo- 
mäki säestäjänä.

Lapuan hiippakunnan pääsih
teeri, teologian tohtori Ossi Haara- 
mäki, joka on tutustunut Simo Kor
pelan tuotantoon ja elämänkaareen, 
kertoi runsaalle kuulijakunnalle 
runoilijasta ja erityisesti hänen 
Virtain ajastaan.

Kirkkoherranvaali
tuotti pettymyksen

Virroille Simo Korpela tuli 43-vuo- 
tiaana Eurajoelta, kappalaisen vi
rasta. Hän oli tuolloin julkaissut 
ensimmäisen runokokoelmansa 75 
virttä, joka oli myös liitetty Virtain 
hakupapereihin. Kokoelman va
kuuttamina tai ei, Korpela sai kap
palaisen vaaleissa kolmannen vaa
lisijan, jolta hänet sitten valittiin.
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Korpela joutui heti kirkkoherra 
Albin Nyhomin sairastaessa hänen 
sijaisekseen, virkaatekeväksi kirk
koherraksi ja käsittelemään vaikei
ta hallinnollisia kysymyksiä, ja 
ajautui samalla sisälle seurakunnan 
asioihin. Albin Nyholmin kuollessa 
Korpela olettikin tulevansa valituk
si uudeksi kirkkoherraksi, mutta 
hän ei päässyt edes vaalisijalle asti. 
Marttisen pappilan hyvät virkaedut 
takasivat sen, että kiinnostuneita ha- 
kijoita löytyi ympäri Suomea, 
lääninrovasteja myöten. Virkavuo
sissa kokeneemmat hakijat asetet
tiin Korpelan edelle, mihin päätök
seen hän pettyi pahasti ja hakeutui, 
ja pääsi, pian Toivakkaan kirkko
herraksi.

Muutto Toivakkaan ei ollut kui
tenkaan helppo. Rajaniemestä oli 
tullut koko perheelle rakas paikka, 
samoin seurakuntatyö oli Virroilla 
ollut mieluista. Perheen poika Jorma 
myöhemmin kertoikin äitinsä usein 
itkusilmin ikävöineen Rajaniemeen.

Virtain aikaan liittyi perheelle 
suuri suru, viikon sisällä kuoli per
heestä kaksi lasta. Nämä elämän 
tummat sävyt ja vastoinkäymiset 
voimistuivat myöhemmin Toiva- 
kassa. Simo Korpela sairastui, jou
tui liikuntakyvyttömäksi, ja lisäksi 
taloudelliset ongelmat vaivasivat 
perhettä. Vuosi 1918 oli erityisen 
vaikea, kaksi perheen poikaa kuoli 
sisällissodan rintamalla ja tytär pit
käaikaisen sairauden murtamana. 
Järjestettiinpä runoilijapastorille 
vuonna 1927 kansalaiskeräys, joka 
tuotti 145 000 markkaa, hänen kärsi
myksen täyteistä elämäänsä lievit
tämään.

Pappilamaisema inspiraa
tion lähde

Korpelan laajasta tuotannosta, yli 
tuhannesta runosta, josta suurin osa 
on edelleen julkaisemattomia, syn
tyi Virroilla noin toistasataa runoa. 
Määrä ei vedä vertoja Toivakan 
ajalle, mutta Virtain vähäistä tuo
tantoa luonnehtii Ossi Haaramäki 
kuitenkin laadullisesti parhaim
maksi. Virroilla, Rajaniemessä, syn
tyi hänen mukaansa Korpelan kes
tävin tuotanto. Runot ovat läpi- 
ajateltuja ja selkeitä ja kauniit maise

mat synnyttivät Korpelalle harvi
naista luonnonlyriikkaa: - Tämä pap
pilamaisema on inspiraation syvin 
lähde, ja täällä hän kasvoi täyteen 
mittaan hengellisen tuotannon sy
vänä tulkkina.

Runon iltapäivässä Haaramäki 
nosti esiin Korpelan "läpimurto- 
runon" Sunnuntaiaamuna kesällä, 
jonka Haaramäki kuvaa olevan suo
malaista sunnuntaitunnelmaa par
haimmillaan. Runo on runoilijan 
tähtihetki, jolloin mikään ei häirin
nyt. Tekstissä ei ole mitään tehtyä, 
vaan se on ikään kuin annettu lah
jana ylhäältäpäin: - Runo on synty
nyt varmaankin jonakin sunnuntai
aamuna kesällä, jolloin Virtain pik
kupappilasta ei lähdetty saamavuo- 
roa kirkolle pitämään, vaan kuultiin 
järven selkää "hartaat aamukellot" 
kuin iäisyyskutsuna. Noissa kaikis
sa meille tutuissa säkeistöissä on 
vangittuna jotain ajatonta. Aivan 
kuin henkeään pidätellen siinä Poh
janmaalta lähtenyt ihastelee järvi- 
Suomen armautta. Syvyyden tähän 
kielikuvaan tuo se, että hän kokee 
näkemänsä Jumalan luonnoksi.

Toisena esimerkkinä Virtain ajan 
runoista Haaramäellä on balladi 
Kytö-Heikki. Se kertoo Ikkalanky- 
lässä asuneesta kansanmiehestä, ja 
on ajankuvauksena kotiseutuhisto- 
riaa parhaimmillaan.

Sunnuntaiaamuna kesällä -runo

Rajaniemen pappila oli runoilija-pappi Simo Korpelalle ja hänen perheelleen rakas 
paikka, jossa syntyi monia luonnon kauneutta kuvaavia runoja. Nykyisin Raja- 
niemi toimii Eläkkeensaajien Keskusliiton loma- ja kurssikotina.

on merkitty puhtaaksikirjoitetuksi 
käsikirjoitusvihkoon vasta syksyllä, 
marraskuussa, ja Haaramäki selit
tää tätä Korpelan runoilijaluonteel- 
la. Korpela oli yksitotinen pohjalai
nen, joka teki luonnoksia, joita hioi 
pitkään ja valmiiksi tekeminen kesti 
kauan. Runot kirjoitti puhtaaksi hä
nen tyttärensä Katri.

Tervanpolttajan poika 
Teuvasta

Lauri Kalliala, edesmennyt rovasti 
Keuruulta, kuvaa Korpelaa lyhyen 
ja topakan näköiseksi, "ei runoilijan 
näköiseksi, mutta henkilöksi joka 
omasi erehtymättömän rytmitajun". 
Simo Oskari Korpela syntyi Teuvalla 
huhtikuun 12. päivänä 1863 vaati
mattomiin oloihin. Hänen isänsä oli 
maanviljelijä, tervanpolttaja. Äiti 
kuoli Simon ollessa vasta viisivuo
tias. Jo pienessä lapsessa huomattu 
henkinen lahjakkuus ei taannut on
gelmatonta etenemistä opintiellä; 
perheellä ei ollut paljon varoja kou
luttaa poikaansa. Koko kouluajan 
papiksi valmistumiseen asti oli Kor
pelalla vaikeuksia rahoittaa opin
tonsa. Vastoinkäymisiä lisäsi äiti
puolen kuolema ja isän terveyden 
heikkeneminen lyseoaikana Porissa.

Rakkaudessa hänellä oli kuiten
kin onnea. Ihastuksen kohde tyttö
koululainen Emma Katariina Poti 
vastasi tunteisiin, ja heidät vihittiin
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avioliittoon papiksi valmistumisen 
jälkeen. 20-vuotiaana syttynyt rak
kaus toi esiin piilevät lahjat ja hen
gellisen runoilijan tie alkoikin proo
sallisesti rakkausrunojen kirjoitta
misella.

Aaterunot oli toinen alkuaikojen 
tuotannon hallitseva aihepiiri, ja 
Simo Korpela ottikin koko elämänsä 
ajan kantaa yhteiskunnallisiin asioi
hin ja epäkohtiin. Itsekin vaatimat
tomista oloista lähteneenä hän taju
si kansan tunnot ja puolusti heikom
massa asemassa olevia. Korpela pa
neutui paljon käytännön asioihin ja 
oli mukana perustamassa kouluja, 
meijereitä ja säästöpankkeja. Tässä 
tuleekin esiin Korpelan Juonteen 
dikotomia, kaksijakoisuus, hän oli 
toisaalta herkkä itsensä ilmaisija ja 
toisaalta taas toimellinen, pohjalai
sen talonpoikaissuvun jälkeläinen.

Runo oli kuitenkin se tärkein il
maisuväline, jolla Simo Korpela 
suuntautui ulospäin: - Hänestä ei 
koskaan kasvanut suurta saarna- 
miestä, laulajaa eikä hallintomiestä, 
vaan hän ilmaisi ajatuksensa ru
noillaan, totesi Haaramäki.

Yhteiskunnallista epäkohtaa ku
vaa runo Häätö, joka pohjautui 20- 
luvulla tapahtuneisiin torppareiden 
häätöihin Toivakassa, isojen metsä
yhtiöiden ostaessa taloja. Korpela 
liitti runon piispankertomukseen, 
mutta piispapa ei uskaltanut ottaa 
kantaa asiaan piispantarkastusta 
tehdessään.

Monipuolinen virsirunoilija
Valtaosa Korpelan tuotannosta on 

hengellisiä runoja, ja muun aihepii
rin runotkin sisältävät aina kristilli
sen näkökulman. Korpelan omana 
kuningasajatuksena oli oma hengel
listen laulujen ja virsien kokoelma, 
ja virsirunoja syntyikin mahtava 
määrä. Säveltäjiä näille teksteille ei 
ollut kuitenkaan helppo löytää ja 
haave kokoelmasta kariutui. Vaikka 
Korpela oli musikaalinen mies -vir
sirunoilijana välttämätöntä - niin 
tiettävästi hän on säveltänyt vain 
yhden teksteistään lauluksi, joka on 
Nyt armolaulu kirkkain soinnuin. 
Nykyisessä virsikirjassa on nelj ä hä
nen sanoittamaansa virttä ja kuusi

käännösvirttä, hengellisiä lauluja 
on Korpelan teksteinä kaikkiaan 46 
kappaletta.

Korpelaa on kritikoitu kapea-alai- 
seksi taiteilijaksi ja runoilijaksi, 
mutta Haaramäki tuo esiin sen mo
nipuolisuuden ja laaja-alaisuuden, 
jonka Korpela hengellisissä pohdin
noissaan ja teksteissään omaa. He
rätys, parannus, pyhitys, toivo, tuo
mio, iankaikkinen elämä ovat kaik
ki aiheita, joita Korpela ei lyriikas
saan karta. Teologinen pohdinta ei 
jää kapea-alaiseksi.

Jo elämän alkutaipaleella alka
neet vastoinkäymiset ja kärsimyk
set ovat lyöneet leimansa Korpelan 
tuÖtSRtöoh, teksteissä on löydettä
vissä surumielinen ja raskaskin poh- 
javäre. Elämän tummat sävyt näky
vät, esimerkiksi Toivakan ajan ns. 
Ristin rimoissa pohditaan paljon kär
simyksen ongelmaa. Pessimistiksi 
Korpelaa ei kuitenkaan voi luon
nehtia, sillä hän uskoi koko ajan tä
män maallisen ulkopuolella olevaan 
parempaan maailmaan, jonne pyr
kiminen oli kristityn päämäärä. Täs
tä kertoo ote hänen julkaisematto
masta, viimeisimpiin kuuluvasta 
runostaan Ristini:

Mun ristini raskautta
Maailma ilkkukoon,
Mut1 Herran rakkautta
Mä kokenut siin' oon.
Oi Jumala, sä ohjaat näin 
Mua kaikin keinoin kotiin päin 
Sua kiitän hartain mielin 
Nimeäs ylistäin.

Simo Korpela pääsi tähän kotiin 
73-vuotiaana vuonna 1936.

Simo Korpelan tuotanto:
75 virttä. Porvoo 1904.
Elämän lauluja 1. Kuopio 1913.
Elämän keskeltä. Jyväskylä 1914. 
Elämän lauluja 2. Kuopio 1914. 
Ristinvirsiä. Jyväskylä 1926.
Ristin rintamalta. Jyväskylä 1927. 
Valitut teokset 3: Ristinvirsiä. Ristin rin
tamalta. Jyväskylä 1929. (Osat 1 -2 eivät 
ole ilmestyneet).

Tässä kirjoituksessa lähteinä käytetty 
lisäksi:
Rantoja, Waldemar: Eteläpohjalaisia kir
jailijoita. Porvoo 1935.
Haaramäki, Ossi: Simo Korpelan runo- 
tuotannon aihepiiri. Kirkkomusiikki!. 42/ 
1969.
Leinonen, Eino: Virsirunoilijan tie. Simo 
Oskari Korpela pappina ja virsirunoi
lijana. Kirkkomusiikki!. 37/1961.

Anzy KATAJA
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MARJA KORPPI-TOMMOLA

Lapsuus- ja nuoruusvuosien 
muistikuvia Rajaniemestä

Rajaniemen pappila oli eräs maam
me kauneimmista pappiloista, sijait
sihan se Siekkisjärven välittömässä 
läheisyydessä, korkealla mäellä, 
josta avautui kaunis näkymä: Iso- 
saari, Keskikari, Kihlakari, Sikokari 
silmien edessä, tyyni järvenpinta, 
kaunis iltarusko auringon laskiessa 
vastarannan taakse. Voi kuulla airo
jen ääntä soutajan palatessa kotiin 
tai laskiessa verkkojaan. Hiljainen 
rauha on käsin kosketaltavissa ke
säillan viileydessä. Pappilan veran
nalta tämä kaikki oli koettavissa.

Pappila oli valkoiseksi maalattu. 
Iloitsen siitä, että Lomakodiksi 
muuttuneen Rajaniemen pääraken
nus on viimeisessä maalauksessaan 
saanut jo miltei kokonaan entisen 
valkean värinsä. Hieman vierastin 
edellistä värivalintaa, vaikka kaik
keenhan muuttuvassa maailmassa 
pitäisi sopeutua.

Lapsuuteni aikana pihassa oli ko
meat hirsiset aittarakennukset, auto
talli ja niiden takana kanala, joka 
kuitenkin tuli perheen tyttöjen kesä- 
kodiksi pääsemättä koskaan varsi
naiseen tarkoitukseensa. Munimis- 
kopit olivat tavaroiden säily tysloke- 
roita, verholla suojattuina.

Jos edelleen muistelen pappilan 
miljöötä, kuului siihen pitkä kivi- 
navetta, jossa oli koti lehmillä, he
vosilla, lampailla, sioilla ja kanoilla. 
Kanikin oh joskus perheen kuopuk
sen pyynnöstä omassa karsinassaan.

Väentupa oli lähellä pappilan pää
rakennusta. Siellä pidettiin rippi
koulua, joskus leivottiin suurempia 
eriä hapanta leipää. Tuli aika, jolloin 
pappilan vuokralaisen, Salomo Rii
himäen perhe asui tuossa punaisessa 
pytingissä. Myöhemmin sodan jäl
keen siinä asuivat karjalaissisaruk- 
set Aino ja Viljam Lamberg, jotka 
muuttivat myöhemmin Jyväsky
lään. Oli talon yhdessä huoneessa

asumassa myös pari sotavankia. Oli 
tarkat määräykset, että ovi on pidet
tävä lukossa, annostupakat olisi pi
tänyt antaa kunakin päivänä omina 
annoksinaan. Ovi oli kuitenkin aina 
auki, tupakat annettiin kaikki ker
rallaan. Miehet saivat liikkua va
paasti, olla syömässä keittiössä. Tuli 
aika, jolloin heidän oli palattava 
Venäj älle. Yrj ö Ilonen oli toinen mie
histä, inkeriläinen, joka puhui sel
vää suomenkieltä. Hän pyysi, että 
kirjoittaisin hänelle: "Muisto Mar
jalle". Muutaman päivän kuluttua 
sain rasian, johon kannen saranat 
oli itse tehty. Rasia oli maalattu 
mustalla ja punaisella. Olkityönä 
kannen yläreunassa luki "muisto 
Marjalle" ja alhaalla "1943 v." Olki- 
koristelua oli koko rasiassa. Yrjö 
pyysi, että säilyttäisin rasiassa sel
laista, mikä on minulle kaikkein kal
leinta. Valitettavasti se sisältää om
pelutarvikkeita. Olisi syytä toteut
taa alkuperäinen toivomus ja kun
nioittaa siten lahjan antajaa, joka 
varmasti minun, 11-vuotiaan tytön 
kohdalla muisteli omia lapsiaan.

Olen vuosien saatossa Rajanie
messä käydessäni kaivannut pappi
lan ympärillä olleita komeita valossa 
kasvaneita koivuja. Oli pitkä kolmi- 
haarainen koivu, jonka ympäri ei iso 
mieskään saanut käsiänsä yletty
mään. Väentuvanpuoleisen portin 
pielessä oli kaksi koivua: toisella 
puolella lyhyt ja pyöreä, toisella pit
kä ja solakka kuin talon emäntä ja 
isäntä vieraita vastaanottamassa 
niinkuin lapsena kuvittelin. Talon 
edessä oh pyörylä, jonka keskellä 
kasvoi juhannusruusupensaita. Pää
rakennuksen ikkunoiden alla oh 
sireenipensaita. Talon takana oh 
puutarha kukkineen, kasvimaineen, 
hiekkakäytävineen, joita reunusti
vat daaliarivit. Oh iso vatukko, jossa 
kasvoi myös keltaisia vadelmia.

Pappilan Elli-emäntä, yksi maail

man parhaista äideistä, askaroi mo
ninaisissa tehtävissään. Hänen läm
min hymynsä on varmasti vielä mo
nen vanhemman polven virtolaisen 
muistissa. Kodin ovi oh avoin sinne 
tuleville, virka-asioissa käyville tai 
muuten poikkeaville. Uskoisin virta
laisten mielessä olevan myös joka
vuotiset vapun vastaanotot, jolloin 
seurakuntalaiset runsain joukoin 
kävivät pappilassa.

Isä-Emil hoiti talon töitä isäntänä, 
olihan hän maalaistalon poikana 
noihin tottunut. Hän takoi pienessä 
pajassaan, kengitti hevoset, sorvasi 
väentuvassa. Yhdessä veljieni kans
sa hän noissa puuhissa työskenteli. 
Oh myös päiviä, jolloin piti olla ai
van hiljaa, kun isä virkahuoneessa 
valmisti saamojaan.

Lapsuuteni muistoihin liittyvät 
myös ajat, jolloin isä ja äiti palvasivat

Isä kylvövakan kanssa työhön lähdössä 
kaksoset "apulaisinaan
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kyläläisten ja omia siankinkkujaan. 
Rantasaunassa oli kaksi osaa: toi
sessa palvattiin kinkkuja, toinen oli 
varsinaisessa saunakäytössä. En 
muista tarkkaa palvausreseptiä, en 
sitä koskaan tarkkaan tiennytkään, 
mielessäni on vain, että oli tarkasti 
oikeat kylmän ja kuuman savun 
päivät, oli aika käyttää leppää tai 
koivihalkoja. Kinkut riippuivat ka
tosta, alla oli peltejä, joihin tippuva 
rasva kerättiin. Kerran äiti kuuli jon
kun soutavan rantaa kohti keskellä 
yötä juuri kinkkujen palvauksen ai
kana. Hän juoksi rantaan, seisoi kä
det levällään palvisaunan ovella. 
Soutaja pysähtyija kääntyi pois. Ky- 
läkäisten kinkut varjeltuivat olete
tun varkaan käsiltä. Olin tullut äi
din perässä seuraamaan tilanteen 
kehittymistä.

Uusi sauna rakennettiin ylös mäen 
päälle lähemmäksi pihapiiriäv-R-a- 
kennusvaiheen aikana menimme 
me kaksoset miesten ollessa ruoka
tunnilla ylös tellingeille. Timo pääsi 
nousemaan vielä korkeimman hir- 
siparren päälle. Minä pienempänä 
en kyennyt sinne kiipeämään. Timo 
antoi kätensä ja lakoi vetää minua 
ylös. Suunnitelma ei kuitenkaan on
nistunut, putosimme alas. Karjakeit
tiössä ollut vuokraajan Anni-kar- 
jakko kuuli mtkähdyksen, tuli kat
somaan tilannetta ja kantoi minut, 
tajutton lapsen kotiin. Timo juoksi 
vierellä. Tajuihin tullessani Timo 
istui sängyn laidalla, sormi oli sie- 
rainteni edessä. Hän varmisti, että 
edelleen hengittäisin. Hän sanoi en
simmäiseksi: "Se oli minun syyni". 
Syyllisyys tapahtumasta painoi. Ti
mo pelkäsi minun kuolevan. Tuos
takin kommelluksesta selvittiin säi
kähdyksellä. Kun kerran tulin tajui
hini ja lähdin juoksemaan, ei minua 
viety edes lääkäriin. Ainoa muisto 
asiasta on otsassani oleva arpi pu- 
dotessani saamastani haavasta. Var- 
sinaisessa saunakäytössä valmistu
nut rakennus ei koskaan ollut. Sii
hen sijoitettiin karjalais- ja inkeri- 
läisperheitä sodan jälkeen.

Isä viljeli maata. Oli vierastakin 
väkeä pellolla ja keittiössä. Viljo Vie
rikon ja nykyisen Senja Puukko- 
niemen muistan noilta ajoilta. Velli- 
kello kutsui väkeä syömään. Muis
tissani ovat jokakesäisetheinien sei-

päällepanot, kauranniitot esim. Nal- 
lelan pellolla, joissa töissä olin mu
kana. Ruis leikattiin usein talkoilla 
sirpeillä. Miehillä ja naisilla oli ovat 
sarkansa. Kun naiset pääsivät saran 
päähän miehiä nopeammin, kom
mentoi joku miehistä, että naiset 
tulevat sarjaa alas omalla painol
laan. Joukossa oli muutamia elopai
noa tavallista enemmän saaneita 
emäntiä nimiä mainitsematta. Pui
minen suoritettiin omassa riihes
sämme. Puimakonetta käytettiin 
höyrykoneella, jota myös lainattiin 
naapureille. Hevosella konetta ve
dettiin talosta taloon. Pienenä yksi
tyiskohtana isän tarkkuudesta voin 
kertoa, miten ensi kertaa perunan 
istutuksessa ollessamme meille kak
sosille annettiin kepit, joilla piti mi
tata perunoitten välit vaossa.

Sodan jälkeen pappilan pellot luo- 
^ptettiinasutustiloiksi. Kolme per
hettä sai kotinsa ja kontunsa pappi
lan maista. Yhdelle uudistilalle aset
tui Jussi Sihvonen Beata äitinsä ja 
Selma vaimonsa kanssa. Kim Jussi 
kävi ensin tutustumassa maihin, hän 
meni pappilan talliin, jossa isä oli 
hevosia hoitamassa. Jussi luuli pu
huvansa talon rengin kanssa ja ky
seli tarkasti peltojen kuntoa ja maa
perää. Hän kysyi isältä oliko pastori 
kotona. Isä sanoi hänen olevan ja 
pyysi Jussia odottamaan. Isä kävi 
vaihtamassa työvaatteensa vähän

Lapset isän 60-vuotisjuhlissa.Vasemmalta: Elli, Irja, Matti, Emil, Heikki, Marja, 
Helvi ja Erkki Korppi-Tommola.

parempiin ja tuli takaisin. Jussin 
naama venähti todella pitkäksi. Ky
seli hän kyllä vielä isältäkin talon 
isäntänäkin erinäisiä asioita tule
vasta tilastaan. Peltojen kunnosta ei 
uudelleen keskuteltu.

Perheen uskollinen hevonen Pek
ka oli vielä 27-vuotiaana kunnia- 
tehtävässä: äidin arkku vietiin ko
toa siunauspäivän aamuna sen ve
tämällä reellä Virtain vanhalle hau
tausmaalle. Runsas saattoväki seu
rasi omilla hevosillaan lepoon pääs
syttä pappilan emäntää. Äiti pääsi 
toistakymmentä vuotta aikaisem
min kuolleen Esko-poikansa viereen 
haudan lepoon.

Jos tulin opiskeluaikana™ Kuopi
osta kotiin aikana, jolloin kukaan ei 
ollut kotona, ei ollut hätää; kiipesin 
katolle ja yli katon käveltyäni hyp
päsin yläkerran parvekkeelle ja pää
sin sieltä määrätystä ikkunasta si
sään. Uskoisin, ettei tuo konsti ole 
enää tänäpäivänä käyttökelpoinen.

Perheen nuorimpina olimme kak- 
soisveljeni Timon kanssa suurim
man ajan vuodesta ainoat lapset 
kotona. Kuusi vanhinta lasta oli 
Tampereella oppikoulussa. He kä
vivät kotona vain loma-aikoinaan. 
Maiju Ala-Sulkava oli koulukodin 
hoitajana, keinoemona sisaruspar
vellemme. Jouluaatoksi tulivatkaik- 
ki lapset kotiin. Salin nurkkaan isä
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toi aina lattiasta kattoon saakka ulot
tuvan kuusen. Jouluaattoiltana isä 
luki joulu joululta perin tutuksi tul
leen tekstin punakantisesta kirjasta: 
"Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin 
minä sanon teille iloitkaa". Näillä 
sanoilla haluan toivottaa kaikille 
virtalaisille siunausrikasta joulua! 
Saakoon Joulun Herra, Jeesus Kris
tus tuoda meille sen ilon, jonka en
keli ilmoitti: "Älkää pelätkö. Minä 
ilmoitan teille ilosanoman, suuren 
ilon koko kansalle. Tänään on teille 
syntynyt Vapahtaja. Hän on Kris
tus, Herra." Saakoon Jeesus hiljen
tää meidät joulun sanoman edessä 
niin, että löytäisimme Jeesuksesta 
myös oman Vapahtajamme.

Jouluaatoilta kotona Rajaniemessä. Vasemmalta Inga Petrell (serkku), Matti, Ulof
Petrell (serkku), Timo isän sylissä, Irja, Marja äidin sylissä, Elli, Heikki ja Helvi.

RUUT SOIDINMAKI

Pelokasta rohkeutta
Haluaisin lentää kuuhun.
Haukata palan taivaan pilvihattarasta. 
Huilailla sadepilven kosteassa kainalossa. 
Leikkiä piilosta pilvilampaiden kanssa. 
Löytää auringon majapaikan.

Sateenkaarella haluaisin ratsastaa, 
taikamatolla maailman valloittaa.

Niinpä - tänään olen rohkea,
niin rohkea, että pelottaa.

Opetus
Kuinka unelmat voivatkaan särkyä pieniksi sirpaleiksi! 

Mitä voin sirpaleista tehdä?
Kuunsirpin.

Lentää se selässä tumman yön läpi. 
Palata luoksesi 
paljon viisaampana.

Kyyneleet
Eilisen kyyneleet sammuttavat tämänpäiväistä elämänjanoani - 

en siis itkenyt turhaan.

Yksi hyvä puoli
Yksinäisyydessä on yksi hyvä puoli: 
ei tarvitse loukata ketään.
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RAJANIEMI
" pappilasta leirikeskukseksi

Entisen Rajaniemenpappilan upea 
paikka Siekkisjärven rannalla lienee 
ollut vaikuttamassa siihen, ettei ra
kennus kauankaan joutunut seiso
maan tyhjän panttina sen menetet
tyä merkityksensä kappalaisen vir
ka-asuntona. Vuonna 1961 raken
nuksen osti Tuberkuloosiliitto - Tu- 
berkulosförbundet ry. Kesäisin 
mäen töyräältä alkoivat kaikua kirk
kaat lastenäänet ja rantakäislikko sai 
väistyä pienten polskijoiden tieltä: 
entinen pappila oli saanut asukkaik- 
seen liiton kesäleiriläisiä.

Parina kesänä leirin johtajana toi
minut Ilmari Vihriälä muistelee, että 
Virroille tulevat lapset olivat kotoi
sin Tampereen seudulta tai Pohjan
maalta. Heitä oli yleensä noin 70 
lasta. Nuorimmat saattoivat olla 
visivuotiaitakin, vanhimmat viisi
toista. Kesään mahtui kaksi neljän 
viikon mittaista leiriä. Vaikkajärjes- 
täjä oli Tuberkuloosiliitto, eivät lap
set itse kuitenkaan olleet potilaita, 
vaan heidän perheissään oli esiinty
nyt tuberkuloosia. Siksi leirillä kiin
nitettiin huomiota Jasten terveyteen. 
Tavoitteena oli kasvattaa vastustus
kykyä. Vihriälä kertoo, että uudet 
lapset suorittivat kuntotestin, hei
dät mitattiin ja punnittiin. Myös lää
käri piti leiriläisille tarkastuksen, li
säksi monet saivat ennalta ehkäise
vää lääkitystä. Neliviikkoisen päät
tyessä tutkimuksiin saatiin sitten 
ruskettuneita, pulskistuneita ja reip
paita lapsia.

Leiriläisten kanssa työskenteli 
kahdeksan ohjaajaa. Keittiöhenkilö
kunta huolehti paitsi ruuasta myös 
siivouksesta ja pyykinpesusta. Lap
set majoitettiin kerrossängyin va
rustettuihin päärakennuksen huo
neisiin, joihin mahtui kymmenisen 
henkeä. Yksi huone oli sijoitettu 
piharakennukseen. Lasten oli pidet
tävä järjestys omassa huoneessaan, 
mutta muuten he eivät osallistuneet 
työhön. Koko toiminnan pääpaino

oli sillä, että liikuttiin ja oltiin mah
dollisimman paljon ulkona. Pelat
tiin pallopelejä, piiloleikkejä, uitiin 
ja saunottiin. Mieleenpainuvia het
kiä tarjosivat illalla vietetyt leiri- 
nuotiot. Seikkailumieltäkin ruokit
tiin, Tavaksi oli nimittäin tullut, et
tä jokainen huonekunta sai kerran 
leirinsä aikana karata "yösaunaan”. 
Silloin piti kaikkien kavuta äänettö
mästi ulos ikkunasta, ettei muita 
olisi herätetty. Keskellä yötä sitten 
käytiin saunassa, paistettiin makka
raa kiukaalla ja saatiin limsaa sau
najuomaksi. Toisinaan tehtiin ret
kiä maastoon, esimerkiksi Torise- 
valle. Jonkin verran myös askarrel
tiin. Erityisesti Vihriälän mieleen on 
jäänyt, miten hän oli Tuberkuloosi- 
liiton ohjaajapalaverissa saanut sil
loin Anttolan leirin vetäjänä toimi
neelta Anu Pentikiltä askartelumal- 
liksi tehdä kankaisia "möhköjä", 
peikon tapaisia satuolentoja. Mu
kava tapa oli myös koristella pihan 
puiset portinp ylväät kukka-asetel
min ja köynnöksin.

Vihriälä kertoo, että Rajaniemeen 
tuotiin ruokatavara maito ja juurek
sia myöten enimmäkseen Osuus
kaupasta. Yhteistyö oli sitten sikäli 
kahdensuuntaista, että kauppa oli 
lahjoittanut eräänä kesänä leirille 
vuokraksi television, josta oli hieno 
katsoa jalkapallon maailmanmesta
ruuskisoja. Toisinaan kaikki paikka
kunnan yhteistyökumppanit saivat 
kutsun vierailulle Rajaniemeen. Sil
loin rantasaunassa ja iltanuotiolla 
istuskeli poikkeuksellisesti aikuis- 
väkeä.

Ainoa iso ongelma leirinpidossa 
oli se, että joskus pihassa olleesta 
kaivosta loppui vesi. Sitä sitten jou
duttiin tuomaan säiliöautolla. Eikä 
ongelm aratkennut vielä siitäkään, 
kun kuiva kausi oli ohi: vanhanai
kaiseen pumppuun oli aina käytä
vä syöttämässä siemenvettä kaivon 
pohjalta, ennen kuin se saatiin toi

mimaan. Niinpä jonkun oli vähin
tään kerran kesässä kivuttava kai
voon, naureskelee Vihriälä. Muuten 
leireistä on jäänyt hänelle mukava 
muisto, vaikka vastuu kovin eri- 
ikäisistä lapsista olikin melkoinen. 
Pienimmillä saattoi olla koti-ikävä, 
kun taas vanhimmat murrosikäiset 
kaipasivat itsenäisyyttä. Ole siinä 
sitten isänä ja äitinä kaikille!

Tuberkuloosiliiton leiritoiminta 
päättyi 70-luvun alussa, ja vuonna 
1974 Rajaniemen pappilan osti Eläk
keensaajien Keskusliitto ry. Raken
nus remontoitiin, ja kesäkuusta 1976 
se on toiminut liiton lomakotina. 
Tiloja on sittemmin laajennettu niin, 
että lomakodissa on 68 täysihoito- 
paikkaa. Työntekijöitä siellä on tällä 
hetkellä kuusi. Myös palvelut ovat 
monipuolistuneet. Rajaniemessä jär
jestetään nykyään mitä moninai
simpia tapahtumia ja juhlia: leirejä, 
häitä, syntymäpäiviä, muistotilai
suuksia, pikkujouluja...

Teksti perustuu Ilmari Vihriälän 
haastatteluun 18.11.1996, haastattelija 
Sinikka Jokinen, teksti Pirjo Mettänen.
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RAUNO LASSILA

TUPILIITON LEIRI - HUH, HAH, HEI!
Aliviivoo, Aliveivoo
Aliviivoo Veiivoo Fum.
Tskalika Tsikalika Tsau Tsau tsau 
Bumalika Bumalika Bau Bau Bau 
Tupiliiton leiri huh, hah hei.

Tuntuuko tutulta? Jos tuntuu, niin 
oletko ollut Rajaniemen pappilassa 
Tupiliiton lastenleirillä?

Lapsella on ihana lahja unohtaa 
ikävät asiat ja mukavat. Tupiliiton

leirillä vuosina -63, -65, -67, -69 ja -70 
olleena taltioin tarkasti mukavat 
muistot Siekkisjärven rannalta.

Leirillä tunsi olonsa turvalliseksi. 
Vaikka kuri oli rasavillille pojan- 
naskalille joskus ehkä tiukkakin, ei 
se koskaan ollut liian ankaraa.

Tämän päivän lapsikullat eivät 
ehkä ole samoista asioista kiinnos
tuneita kuin kuusi-ja seitsemänkym

mentäluvulla. Sisätiloissa ei käyty 
muuta kuin nukkumassa, siivoa
massa ja syömässä. Lopun ajasta 
kymmenet tyttö- ja poikalapset kir
masivat pitkin Rajaniemen tante
reita. Ei kuten päättömät kanat vaan 
kuten ohjattu lapsiryhmä.

Olisi joskus hauska tavata, Nelli.

Leirikuva vuodelta 1967. Rauno Lassila takarivissä neljäs vasemmalta. Kuvan omistaa Rauno Lassila.

Kilpa-ajot
Hei, nyt hepo lennä lennä
nyt on kilpa-ajot juuri!
Voitko tuulen lailla mennä,
niin on palkintosi suuri?
Veikko veistää meille laivan, 
pikkusisko antaa hauvan, 
äiti sokermurusen, 
lennä, lennä joutuen!

Vanha laulu Helvi Koron lapsuuden ajalta. 
Muistiin merkinnyt K. Perähuhta.

Joulu
Joulupukki tallustaa, 
lapset hienot lahjat saa.
Nyt joulu on!

Lumi peittänyt on maan, 
ja lumiukkoja rakennetaan. 
Nyt joulu on!

Irene Ylinen 9 v.
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HELENA VUORENMAA

Marttinen on nuorisonarvoinen paikka
Virroilla, Herrasen kylässä, Mart

tisen saarella on ollut pappila aina 
vuodesta 1696 saakka. Marttisen 
nykyinen päärakennus valmistui 
vuonna 1892 saaren korkeimmalle 
kohdalle, keskelle Hämeenlinna - 
Vaasa -valtatietä. Virtain kaupunki 
osti vuoteen 1955 pappilana toimi
neen uusrenessanssityylisen puu
rakennuksen alueineen seurakun
nalta 90-luvun alussa. Pappilan sa
neeraus nuorisokeskuksen käyttöön 
valmistui vuonna 1993, jolloin alkoi 
Marttisen toiminta kansainvälisenä 
nuorison leiri- ja kurssikeskuksena.

Nuorisokeskus Marttinen on yksi 
yhdeksästä maassamme toimivasta 
kansainvälisestä nuorisokeskukses
ta, jotka on rakennettu ja jotka toi
mivat opetusministeriön tuella ja 
valvonnassa.

Vuosien 1994 ja 1995 aikana on 
nuorisokeskukselle rakennettu uusi 
huoltorakennus ja kunnostettu van
ha väentupa keittiö- ja ruokailuti
loiksi. Viime vuonna kunnostettiin 
pappilan vanhasta sauna- ja parak- 
kirakennuksesta nuorisokeskuksen 
pihapiiriin oma kappeli.

Vuodenl996 syksystä saakka ovat 
nuorisokeskuksen hallinnassa olleet 
myös Asuntohotelli Lomasaaren 
majoitustilat. Keväällä 1997 paranee 
nuorisokeskuksen palvelutarjonta 
entisestään, kun Herraskosken ran
nassa olevat kolme rantamökkiä ja 
telttailualue otetaan käyttöön. Tämä 
luonnonläheinen telttailualue on 
mainio kohde leiri- ja luontokou
luille sekä erilaisille seikkailulei- 
reille.

Ystäviä ympäri maailmaa
- Linna, kartano tai kirkko, ovat 

lasten arvauksia heidän astuessaan 
ensi kertaa Nuorisokeskus Martti
sen päärakennuksen juhlasaliin 
kynttiläkruunujen loisteeseen. Mart
tisen rakennuksen alkuperäisen tar
koituksen selvittyä tutkitaan tark
kaan myös talon entisten isäntien eli

Marttisen uusrenessanssityylisen päärakennuksen alakerrassa ovat nuoriso
keskuksen kokous- ja juhlasalit, yläkerrassa toimistotilat.

kirkkoherrojen kuvat ruokasalin 
seinältä.

Marttinen on nuorisonarvoinen 
paikka, sillä lapset ja nuoret osaa- 
vat arvostaa kaunista rakennusta ja 
kuuntelevat mielellään siihen liitty
vää historiaa. Monet toimintamah

Marttisen kappeli on tunnelmallinen hiljentymispaikka puiden siimeksessä. Kap
pelissa voidaan järjestää myös kristillisiä toimituksia: vihkimisiä ja kasteita. Kap
pelissa on tilaa noin 50 hengelle.

dollisuudet itse talossa ja sen lähi
ympäristössä takaavat sen, että 
Marttisessa on hauskaa olla niin lei
rillä, leirikoulussa kuin rippileiril
läkin. Marttinen onkin tuttu paikka 
monille koululaisillejanuorille sekä 
nuorten parissa työskenteleville
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ympäri maata ja maailmaa. Virta
laisten tekemälle kulttuurihistorial
liselle työlle, Marttisen pappilan 
kunnostamiselle osataan antaa sille 
kuuluva arvo.

Muistoja herättävä paikka
Marttinen palvelee myös yrityk

siä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä 
sekä yksityisiä ihmisiä tarjoamalla 
viihtyisiä kokous- ja juhlasalejaan 
sekä majoitus- ja ateriapalveluitaan 
niin arkisiin kuin juhlatilaisuuksiin
kin.

Monelle virtalaiselle Marttinen on 
muistoja herättävä paikka. Martti
sessa on käyty rippikoulu, jotkut on 
vihitty avioliittoon pappilan salissa, 
on asioitu kirkkoherranvirastossa 
jne. Marttinen on tärkeä osa virta
laista historiaa.

Nuorisokeskuksena toimiessaan- 
kin Marttinen on edelleen kaikille 
virtalaisille avoin paikka, jonne saa 
tulla kiertelemään ja katselemaan, 
muistelemaan rippikouluaikaista 
sängynpaikkaa tai muuta mieleen- 
jäänyttä yksityiskohtaa.

Virtalaisilla on Suomen kaunein 
nuorison kansainvälinen leiri- ja 
kurssikeskus mahtavine oheispal
veluineen luonnonläheisessä kult
tuuriympäristössä. Ollaan yhdessä 
ylpeitä Marttisesta!

Kesällä 1996 Marttisen rannassa käytiin kansainväliset tnkkilaiskisat, joissa oli 
osallistujia 14 eri Euroopan maasta.

Tallin joulu
Jo oli pikkukylän tallilla täysi to

hina päällä, kun tallity töt koristelivat 
innolla tallia. Liinaharja -niminen 
hevonen katseli iloisena karsinas
taan, se tiesi että saisi kohta miste- 
linoksan karsinansa oveen.

Kaikki hevoset muistivat viime 
joulusta, että saisivat paljon herkku- 
paloja. Pikkuinen poni nimeltä 
Roosa oli ollut tallilla vasta viisi 
kuukautta. Sille kaikki jouluperin
teet olivat uusia. Roosan vieruskar- 
sinassa oli vanha Paavo -niminen

hevonen. Toisella puolella oli Sera 
-niminen poni. Sera kertoi Roosalle, 
että jouluna ihmiset vievät joulu- 
ruokaa satulahuoneeseen, josta Tal- 
litonttu ne sitten noutaa. Sitten Tal- 
litonttu pitää huolta tallin asukeista 
koko joulun ajan.

Ihmiset saapuivat talliin, he val
jastivat Seran ja Paavon reen eteen, 
ja lähtivät noutamaan joulukuusta. 
Kun he palasivat retkeltään he toi
vat kuusen talliin, ja koristelivat sen 
hienoksi. Ihmiset menivät sisään 
taloon.

Roosa heräsi myöhään illalla lyh
dyn loisteeseen. T allit on ttu tuli Roo
san karsinaan, antoi sille nauriin 
puolikkaan ja porkkanan ja taputteli. 
Poistuttuaan karsinasta tonttu otti 
esiin säkin. Mitähän siellä on? Roosa 
mietti. Tonttu otti esiin kahdeksan 
riimua, laittoi ne hevosille ja sanoi: 
Hyvää Joulua! Se oli Roosan iloisin 
joulu.

Annina Mäkäräinen 12 v.
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HANNU HAUKKALA

Saarna Virtain päivän jumalanpalveluksessa
Tänään Virtain päivänä 7.7.1996 

vietämme apostolien päivää. Ky
selemme opetuslapsen tehtävää 
maailmassa. Päivän epistolassa ja 
evankeliumissa meidän eteemme 
tuodaan kaksi keskeisintä apostolia, 
Pietari ja Paavali. Heidän erilaiset 
kohtaamisensa Kristuksen kanssa 
voivat rohkaista meitä ihmisiä yhä 
tänäänkin. Molemmat ensikohtaa
miset olivat sangen erikoisia.

Pietari sai tehtävän heittää verk
konsa syvään veteen vastoin kaik
kia taiteen sääntöjä. Pietari oli am
mattimies, joka omasta mielestään 
ajatteli joutuvansa naurunalaiseksi 
toteuttaessaan Vapahtajan käskyä 
kalastaa järjenvastaisesta kohdasta. 
Oleellisinta oli kuitenkin, että hän 
nieli ylpeytensä ja noudatti neuvoa. 
Varmuuden vuoksi hän kuulutti 
kaikille, että hän ei toiminut omasta 
ideastaan vaan toisen kehotuksesta. 
Suuri kalansaalis oli yllätys.

Kalansaaliin mittavuuden ansios
ta Pietari oivalsi tilanteensa. Hän 
myönsi syntisyytensä ja omapäisyy
tensä. Nöyrtymisen hetkellä hän sai 
kuulla vapauttavat ja rohkaisevat 
sanat: "Älä pelkää. Tästä lähtien sinä 
olet ihmisten kalastaja."

Myös apostoli Paavali kulki mie
lenkiintoisen tien. Hän oli tunne
tusti oppinut ja lahjakas mies. Apos
tolien teoissa kerrotaan, kuinka hän 
aluksi vainosi Kristuksen seurakun
taa. Tiedämme, että Paavali kohtasi 
ylösnousseen Kristuksen Damaskon 
tiellä ja että hänen elämänsä muut
tui.

Tästä kääntymiskokemuksestaan 
hän kirjoittaa tämän päivän episto
lassa: "Kiitän häntä siitä, että hän 
katsoi minut luotettavaksi ja otti 
minut palvelukseensa, vaikka olin 
ollut herjaaja, vainooja ja väkival
lantekijä. .. Mutta minut armahdet
tiin, jotta Kristus Jeesus juuri mi
nussa osoittaisi, kuinka suuri hänen 
kärsivällisyytensä on."

Mitä sanomaa näiden miesten ta
pauksissa on meille?

Molempien miesten uudenlainen 
elämä perustui kohtaamiseen Kris
tuksen kanssa. Sen jälkeen he saivat 
uuden tehtävän. Tavallisesta kalas
tajasta tuli ihmisten kalastaja ja vas
tustaja Paavalista pakanain apostoli. 
Toivottomia tapauksia ei ole, kun 
Kristus on kutsujana ja lähettäjänä.

Pietari kutsuttiin arkisen työn kes
keltä valtaviin uusiin tehtäviin ja 
Paavali sai vastakkaisen leirin ääri- 
ryhmästä kutsun Kristuksen seu
raajaksi. Eikö siis meilläkin, lankea
villa ja epätäydellisillä ihmisillä, 
ole mahdollisuus joka päivä katua 
ja pyytää anteeksi Jumalalta.

Näiden kahden apostolin kutsu 
viestittää meille sen, että opetus
lapsen tehtävä ei ole tämän maail
man kuvion mukainen. Jumalan 
paalupaikalla eivät ratkaise aakkos
järjestys, arvojärjestys tai muut ih
misten asettamat valintakriteerit. 
Kristityn ei tarvitse jumalasuhtees
saan täyttää Atlantan olympialais
ten hengessä tulosvaatimusraj aa 
opetuslapsen vakanssia varten. 
Kristus on jo kaiken tehnyt meidän 
pelastuksemme eteen.

Opetuslapsen tehtävä on ottaa 
vastaan kaikki se, mitä Jumala ha
luaa antaa. Sen jälkeen jokainen voi 
omalla paikallaan miettiä, kuinka 
elää opetuslapsena.

Yksi opetuslapsen tehtävä on säi
lyttää usko, joka jo kasteessa on hä
nelle välitetty. Uskon määrästä ei 
puhuta, ei Raamatussakaan sen 
määrää paljouden suhteen mitata. 
Muutama esimerkki: "Jos uskoa olisi 
sinapinsiemenen verran, voisi se 
usko siirtää vuoria." Toisaalla Raa
matussa puhutaan sinapinsieme
nestä, joka on pieni kasvikunnan 
siementen joukossa. Kuitenkin täl
laisesta penestä siemenestä kasvaa 
suuri puu, jonka oksille taivaan lin

nut voivat tehdä pesänsä. Joku us
kon opettajista puhuu siten, että riit
tävä määrä uskoa on silloin, kun si
tä on kipinän verran. Tärkeintä on, 
että uskoa on. Määrä ei ole viimei
sellä tuomiolla ratkaiseva. Jättä
käämme se Jumalan mitattavaksi.

Moni meidän aikamme narsisti
nen ihminen haluaa nauttia kaikes
ta hyvästä, jota voi saada itselleen. 
Koko elämä menee kokemuksen, 
onnen tai suosion tavoittelussa. Kei
nolla millä hyvänsä yritetään tämä 
onni pitää. Usein käy niin, että 
uskonelämässä luottamus pannaan 
Kristuksen sijasta omiin kokemuk
siin ja omaan voimaan.

Myös kristikunnassa hengellisten 
kokemusten etsiminen ja niissä kie
riskely on asetettu luottavan uskon 
yläpuolelle. Opetuslapsen tehtävä 
on ymmärretty väärin, jos usko pe
rustetaan omiin kokemuksiin ja rat
kaisuihin. Kokemuskierre johtaa 
usein väsymiseen tai pettymykseen. 
Kokemuksista ja uskonnollisista 
tunteista tehdään helposti uskon 
mittari. Silloin helposti rikotaan en
simmäistä käskyä vastaan.

Tänään on syytä miettiä opetus
lapsen tehtävää myös Karhuooppe- 
ran näkökulmasta. Täällä kirkossa 
on tänään mukana Karhuooppera- 
kuoro. Eräänä juonteena te näytte
lijät ja kuoro tuotte esiin kysymyk
sen siitä, mihin ihminen viime kä
dessä panee luottamuksensa. Sha
maanit ja kuuselle uhraaminen käy
vät kamppailua kristinuskon kans
sa. Tämä kamppailu voi tänäänkin 
saada nykyaikaisia muotoja, mikäli 
uskon painopiste sijoitetaan ihmi
seen itseensä eikä pyhään kolmi
yhteiseen Jumalaan.

Te kesävieraat kohtaatte tänään 
Virtain päivän, karhunpeijaisten ja 
Karhuoopperan merkeissä. Tässä 
jumalanpalveluksessa me kaikki 
saamme kokea yhteyttä keskenäm
me ja yhteyttä kolmiyhteiseen Ju-
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malaan Herran pyhän ehtoollisen 
merkeissä.

Jumalanpalveluksesta lähtevä voi 
säteillä rakkautta ympäristöön. Tä
mä rakkaus ei ole koskaan väline, 
jolla ihminen itse ostaisi iankaikki- 
suuspaikan tulevassa elämässä tai 
jolla kiillotetaan omaa kruunua. 
Rakkaus on tarkoitettu jaettavaksi. 
Sitä voi jakaa arjessa. Siksi luterilai
nen kirkko on aina arvostanut maal
lista kutsumusta Jumalan palvele-

••••••••••••••••••••

naisena. Maallinen kutsumus on yk
si opetuslapsen tehtävistä.

Opetuslapsen tehtävään antaa 
myös Karhuooppera oman sano
mansa: Järkeä tulee käyttää eikä 
otsoa pidä ampua suotta. Vasta sit
ten voi pamauttaa, kun se tulee kar
tanolle ja uhkaa turvallisuutta.

Karhunkaataja Martti Kitunen 
antaa mallia myös omasta suhtees
taan Jumalaan. Karhuoopperassa

hän ei puhunut itse montakaan sa
naa uskostaan, mutta toisten suusta 
kuultiin hänen olevan jumalinen 
mies.

Ehkä näissä kolmen miehen esi
merkeissä on jotain vinkkiä meille 
siitä, kuinka toteuttaa opetuslapsen 
tehtävää maailmassa. Älkäämme 
koskaan unohtako Jumalaa, uskon, 
toivon ja rakkauden synnyttäjää ja 
ylläpitäjää. Ilman häntä me emme 
voi mitään.

•••••••••••••••••••e

HARVINAINEN VALOKUVA PAIKKARIN TORPASTA
Virtolainen kulttuurin monitoimi

mies I. K. Inha, joka oh paitsi kirjai
lija myös suomalaisen valokuvaus- 
taiteen uranuurtaja. Suomea hän 
matkasi pitkin ja poikin ja julkaisi 
kuviaan paitsi kirjoissaan myös leh
dissä. Oheinen kuva on vuodelta 
1898, jolloin Inha oli toimittajana 
Uudessa Suomettaressa sekä Kylä- 
kirjaston kuvalehdessä.

Kuvassa näkyvä Elias Lönnrotin

(1802-84) syntymäkodin Paikkarin 
torpan tienoo näyttää varsin asu
tulta verrattuna nykytilanteeseen. 
Tuolloin varsinainen torppa näyt
täisi olevan kuvassa oikealla. Se oli 
jo lunastettu valtiolle ja sen sanee- 
raukseeen ryhdytty. Kuva on mer
kitty valokuvaamo Stählbergin ni
mim, jonka kanssa Inha oli pitkään 
yhteistyössä.

42 x 16 cm suuruisen panoraama-

kuvan löysi Pauli Syrjänen Sieväsen 
perikunnan omistaman entisen ke
säasunnon vintiltä ostaessaan jo 
hyljätyn talon hirret. Tuntuvia vau
rioita kärsineen kuvan työsti Vir
tain Valokuvausliike painatuskun- 
toon.

PERTTI TAMMINEN
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IRJA HEINÄNEN

Joulu 1941 Valkeasaaressa
Mietin tässä itsekseni, olenko mi

nä se sama tyttö, joka vuonna 1941 
istui sotilasjunassa matkalla Kannak
selle vapaaehtoiseen lottatyöhön. 
Niin kovin erilaista on elämä nyt.

Olin kesällä täyttänyt 18 vuotta, 
täynnä tarmoa ja isänmaanrakka- 
utta. Meitä oli kolme Virtain tyttöä, 
jotka lähdimme: Saarisen Suoma 
(myöhemmin Makkula), sitten Erk
kilän tyttö, etunimeä en muista, ja 
minä. Se oli syyskuuta. Junalla men
nä huristimme Viipuriin, sieltä kuor
ma-autolla Kivennavalle. Junamatka 
kesti kauan. Poikia palasi lomilta ja 
juna pysähtyi joka asemalle ja sei
sakkeelle. Kivennavalla erosimme, 
tytöt lähtivät omiin suuntiinsa, minä 
olin muutaman päivän Kivenna
valla.

Valkeasaaresta tuli auto hakemaan 
tavaraa, siinä pääsin jatkamaan mat
kaa. Menin tykistön kanttiiniin Val
keasaaressa. Meillä oli iso teltta, jos
sa myimme pojille korviketta ja kaik
kea muutakin, mitä nyt silloin sai. 
Korvike keitettiin ulkona padassa 
suuriin termostankkeihin, jotka sit
ten yöllä hevosella veimme etu
linjaan.

Oli se ensin outoa, mutta pian sii
hen tottui. Myöhemmin meille ra
kennettiin korsu. Sinne tehtiin oi
kein leivinuuni, jossa paistoimme 
pullaa ja kaikkea muutakin, jos sa
tuimme saamaan aineita.

Mutta joulustahan minun piti ker
toa. Odotimme joulua samoin kuin 
siviilissäkin. Silloin olimme vielä 
teltassa, toimme sinne kuusenkin. 
Kyllä jotain jouluruokaakin oli, ai
nakin riisipuuroa keitimme. Saim
me siviilistä paljon joulukortteja ja 
-paketteja. Keski-Suomen tytöt oli
vat haltioissaan, kun saivat paketis
sa vesirieskaa. Se oli sellaista lihois
ta, hiivatonta ohraleipää, joka oli ko
vettunut matkalla. Meistä se oli kuin 
puolipohjaa olisi järsinyt, mutta 
heille se oli rakasta, kotoa tullutta.

Joulu oli koruton, mutta lämmin
henkinen yhteenkuuluvaisuuden 
juhla. Aattoillan järjestimme poikain 
isompaan korsuun. SieEäkin oli kuu
si ja kuusessa joitain paperista teh
tyjä koristeita. Näen vieläkin sil
mieni edessä näyn, jonka kohta- 
simme, kun menimme juhlaa viettä
mään. Korsussa oli hirveän kuuma, 
kammassa oli aina tuli. Petejä oli 
korsu melkein täynnä, ei siellä pal
jon vapaata tilaa ollut. Poikain ken
gät ja jalkarätit olivat hyvässä järjes
tyksessä, pyssyjä seinät täynnä. 
Mutta se lääsy, mikä sieltä hengäh
ti vastaan, kun pakkasesta astuim
me sisälle! Tunnelma oli kuitenkin 
jouluinen.

Esitimme ohjelmaa. Pappikin kävi, 
vain kävi, sillä hänellä oli monta 
korsua kierrettävänä. Hän julisti 
muutamin sanoin joulurauhaaja sit
ten veisasimme Enkeli taivaan. Se 
oli sellainen veisuu, etten ole myö
hemmin kokenut. Kaikki nuo pojat, 
kovaa sotaa kokeneet, veisasivat 
täysin rinnoin ja silmät hehkuen 
muistellen kotia ja jouluja siellä 
rakkaitten luona.

Joulupukkikin kävi. Saimme kaik
ki tuntemattoman sotilaan paketin, 
me lotatkin. Omasta paketistani löy
tyivät villasukat ja käsineet, joista 
puuttui etusormi. Lähetin ne isälle
ni, Eero Heinämäelle, joka oli jos
sain muualla päin taistelemassa.

Loppuiltaa vietimme laulaen, jot
kut soittivat, pelejäkin oli mukana. 
Joku luki joulukertomuksen, toinen 
lausui runon. Koko elämäni ajaksi 
jäi mieleeni laulu, joka silloin oli 
uusi. Laulu tuo aina mieleeni tämän 
joulun ja ne kotia kaipaavat nuoret 
pojat. Siihen lauluun sisältyi kaikki 
se ikävä, kaipaus ja unelmat. Laulu 
on Kodin kynttilät.

Lämpöisin tuntein astuimme sit
ten pakkasyöhön mennäksemme 
omaan kortteeriimme. Kun menim
me nukkumaan, uni ei tullutkaan. 
Minulle tuli valtava koti-ikävä. Hil
jaa puin päälleni ja livahdin ulos 
jouluyöhön. Istuin kaatuneen puun 
rungolle ja katselin tähtien tuiketta 
taivaalla. Kaikki oli hiljennyt, jos
tain kauempaa kuului yksinäisiä lau
kausten sarjoja. Tuntui kuin minä 
olisin ollut yksin tässä mahtavassa 
jouluyössä. Minä, pieni vaatimaton 
tyttö, tämän kaikkeuden keskellä. 
Oli niin ikävä kotia, äitiä, siskoja ja 
veljiä, joista nuorin oli vasta muuta
man kuukauden ikäinen, ja isää siel
lä jossakin. Itkin itseni uuvuksiin.

Kaikesta huolimatta nyt tuntuu, 
että tämä oli sittenkin elämäni an
toisin joulu. Aina, kun kuulen lau
lettavan Kodin kynttilät, elän muis- 
toissanijoulun Valkeasaaressa 1941.
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HENNA JÄRVINEN

Sota-aikaan kotirintamalla
Kerron mummuni elämästä talvi

sodan aikana. Hän jäi 26-vuotiaana 
yksin kahden pienen poikansa kans
sa miehensä lähdettyä sotaan. Las
ten lisäksi mummun piti huolehtia 
talosta ja karjasta - sekä kantaa huol
ta sotaan lähteneestä miehestään.

Kotirintaman sota "syttyi" oikeas
taan jo9. lokakuuta, jolloin tuli tieto, 
että seuraavana aamuna tulisi kaik
kien armeijan käyneiden kerääntyä 
kirkonkylään, josta lähdettäisiin ju
nalla eteenpäin kohti Keuruuta. Niin 
pappanikin lähti 30-vuotissyntymä- 
päivänään aamuyöstä tarpomaan 
kohti kirkonkylää Jäähdyspohjan 
perukoilta. Koville se käskyn täyttä
minen otti, papallekaan ei uni tullut 
silmään koko yönä. Vaikeaahan se 
tietenkin oli lähteä kohti tuntema
tonta kohtaloa ja jättää nuori vaimo 
kotiin odottamaan kolmannen lap
sen syntymää ja huolehtimaan kai
kista talon töistä.

Olihan heitäkin, jotka välttyivät 
sotaan lähdöltä pienellä vilpillä ja 
vähän tuurillakin, kuten lähinaa
purin nuori isäntä. Tämä aiheutti 
pahaa mieltä ja katkeruutta niiden 
keskuudessa, jotka joutuivat anta
maan rintamalle perheen ainoa mie
hisen tuen ja turvan.

Mummu asui silloin Jäähdyspoh
jan Leveelahdessa, jonne Virtain kes
kustasta on matkaa 15 kilometriä. 
Perille asti ei ollut tietä vaan pieni 
"kinttupolku". Sotatalvi oli joka ta
valla ankara. Lunta olipaljonjapak- 
kasta jatkuvasti vähintään kolme
kymmentä astetta. Ainoita keinoja 
talvella liikkumiseen oli mennä kä
vellen, hiihtäen syvässä hangessa 
tai hevosella, jos sellaisen sattui 
omistamaan eikä sitä ollut viety so
taan.

Vaatteita oli vähän, eikä kangas
ta tahtonut saada. Miehet kaipasi- 
vat rintamilla vaateavustusta, koska 
armeija oli erittäin heikosti varus
tettu. Mummukin lähetti ensimmäi
sen paketin jo ennen joulua. Var
sinkin jatkosodan aikaan oli kova 
vaatepula.

Kun miehet lähtivät, loppuivat 
koulutkin, koska suurin osa opetta
jista oli miehiä. Se oli asia, joka pe
lasti mummun pahimmasta pulasta: 
hän sai 14-vuotiaan sisarensa avuk
seen. Armi, joka oli lapsi vielä itse
kin, hoiti yksinään kaiken silloin, 
kun mummu oli asioilla kirkonky
lässä. Yleensä näihin asiointimat
koihin meni koko päivä, eikä päivä 
aina riittänytkään. Esimerkiksi sil
loin, kun mummu koko päivän 
kansanhuollossa turhaan jonotet
tuaan paluumatkallaan jumiutui 
suksineen lumikinokseen kainalol
taan myöten. Yö siinä tuli ennen 
kuin mummu palasi tyhjin käsin 
ruokaa odottavien lastensa luokse. 
Sodan loputtua lapset kutsuivat 
myös Armia äidiksi.

Talvisota syttyi 30. marraskuuta, 
mutta tieto siitä tuli kotiväelle vasta 
2. joulukuuta. Sinä samana päivänä 
syntyi mummulleni kolmas lapsi. 
Kuin ihmeen kaupalla oli niin hyvä 
keli, että kätilö pääsi taksilla niin 
pitkälle, kuin tietä yleensä oli.

Siihen aikaan ei mummuni omis
tanut radiota, josta olisi voinut kuun
nella uutisia, sillä sähköä ei ollut ja

sellainen pattereilla toimiva radio 
ei suostunut toiminaan. Niinpä 
kaikki tieto sodasta tuli vain viestin
tuojien mukana. Kirjeitäkin lähe- 
teltiin, mutta niiden kulku oli to
della hidasta ja myös epävarmaa. 
Saattoi mennä jopa kaksi kuukautta 
ennen kuin kirje tai paketti saapui 
perille. Myöskin suruviestit kulki
vat hyvin hitaasti.

Heti sodan sytyttyä perustettiin 
kirkonkylälle kansanhuolto. Kan
sanhuollosta sai kortteja, jotka oi
keuttivat joko ruoka- tai kangas- 
hankintoihin. Aivan ensiksi piti 
hankkia papintodistus perhesuh
teista (=virkatodistus). Ilman sitä ei 
kannattanut mennä edes käymään 
kansanhuollossa. Papintodistus piti 
hakea Marttisesta, jossa pappila 
tuolloin oli. Siitä tuli mummulle 
kymmenen kilometrin lisälenkki.

Ennen sotia kaupoista ei saanut 
juuri muuta kuin kahvia, sokeria, 
kangasta ja jalkineita. Pian sodan 
alun jälkeen kaupoista loppuivat 
nekin tavarat, ja niitä odotellessa 
mummu sai sitten tehdä monta tur
haa 30 kilometrin kävely lenkkiä.

Sodan aikaan kauheinta oli tieten
kin pelko siitä, että omainen oli- 
menehtynyt. Työtä oli kuitenkin 
niin palj on että pelko oli pakko työn
tää syrjään ja ahertaa päivän töissä. 
Muuten ei olisi selvinnyt talven ko
ettelemuksista.

Myös koko kansanhuoltosysteemi 
oli kamala. Vaikka lähdit kuinka ai
kaisin sivukylältä, olivat lähempä
nä asuvat entineet ensin. Niinpä 
kansanhuollossa oli aina heti aamul
la pitkät jonot. Ensin jonotit koko 
pitkän päivän, sillä asioiden hoito 
oli hidasta, ja lopulta sait useimmi
ten lähteä tyhjin käsin kotiin. Myös 
palvelu oli huonoa. Usein sai pelkät 
haukut niskaansa, kun tiedusteli jo
tain.

Siihen aikaan kaikki maalla asu
vat olivat omavaraisia. Vaikka olisi 
omistanut kuinka paljon tahansa
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lehmiä, sai esimerkiksi maidosta ja 
juustosta pitää vain määrätyn mää
rän, saman minkä Ilmasti korvaus
ta vastaan. Niinpä suurtilallinen 
saattoi olla nälissään siinä kuin kah
den lehmän omistaja.

Sotien aikaan mustapörssi ku
koisti. Monet suurtilalliset rikastui
vat, kun kaupunkilaiset ostivat tar
vitsemansa tuotteet heiltä joko tava
roilla tai rahalla. Pikkutilallisen ei 
tällaistä kannattanut yrittää, sillä 
silloin useimmiten kävi hullusti.

Töitä oli paljon ja niistä suoriutu
minen hankalaa työvoiman ja ny
kyajan mukavuuksien puuttuessa. 
Heti alkutalvesta pihakaivosta lop
pui vesi kovan pakkasen takia. 
Pyykkivedetja muut pesuvedet su
latettiin lumesta, mutta eläimille piti 
hakea juomavesi metsästä löyde

tystä lähteestä, jonne oli melkoinen 
matka. Lehmiä ei ollut kuin kolme ja 
niiden lisäksi oli yksi hevonen, mutta 
nekin joivat päivässä melkoisen 
määrän vettä.

Eikä eläinten hoito ollut muuten
kaan helppoa. Navetassa oli maa- 
lattia, joten siivoaminen oli hanka
laa. Alusina käytetiin metsästä ke
rättyjä havuja. Ruoat piti hakea rii
hestä pihapiirin ulkopuolelta. Pak
sussa lumessa kulkeminen hidasti 
vielä entisestään koko toimitusta.

Ulkona oli hurjia pakkaslukemia. 
Talo oli suuri, eikä sitä millään voitu 
pitää kokonaan lämpimänä. Vaikka 
kaikki asuivatkin samassa huo
neessa, täytyi vauvan koria pitää 
lähellä hellaa. Koska oli talviaika, 
päivät olivat hyvin lyhyitä, eikä min
käänlaisia valoja ollut. Öljyä ei ollut

lampuissa poltettavaksi. Iltamyö
hään, jolloin oli aikaa kehrätä, 
mummu sai heikon valonsa avoi
mesta hellaluukusta.

Vaikka talvisota nimellisesti lop
pui 13. maaliskuuta 1940, eivät mie
het päässeet läheskään heti kotiin. 
Pappakin pääsi ensimmäisen ker
ran käymään huhtikuussa, jolloin 
hän näki vauvansakin ensimmäistä 
kertaa. Lopullisesti miehet pääsivät 
kotiin heinäkuussa.

Vaikka talvisota oli ohi, ei pula- 
aika hellittänyt. Oikeastaan jatko
sodan aikaan oli esimerkiksi kan
kaasta kovempi pula kuin talviso- 
danaikaan. Vieläjatkosodanjälkeen- 
kin jatkettiin säännöstelyä korteilla. 
Samoin mustapörssi ja kielletyt 
huvittelut olivat lähinnä jatkosodan 
ajan rikkeitä.

Sisäkuva Takalan (Ilkka) talosta. Kunnostettu myös päältä, osin museoviraston avustamana. Kuva Tauno Helin, Vaskivesi.
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Ostokortin kupongeilla pulasuomalaiset saivat oikeuden ostaa tupakkaa, kahvia tai sen korviketta, lo
pulta vain vastiketta, jossa ei ollut muruakaan kahvia. Tee hävisi myös kaupoista, ja sen vastikkeena 
saatiin ostaa Teko-teetä, joka oli tehty vadelman, koivun ja mustaviinimarjan lehdistä. Kuva: Otavan 
kuva-arkisto.

HENNA JÄRVINEN

Kansanhuolto ja pula-aika

Kansanhuoltoa vihattiin ja monil
le se on kirosana vieläkin.

Se vaikutti jokaisen elämään ja 
siellä joutui jonottamaan niin rikas 
kuin köyhäkin. Vihattu kansan
huolto oli kuitenkin ainoa keino 
saada jokaiselle edes jotakin. Muu
tenhan hamstraajat olisivat ostaneet 
kaupat heti tyhjiksi.

Vaikka kansanhuolto oli siis peri
aatteeltaan hyvä, sai se silti usein 
kuulla kunniansa puutetta kärsivil
tä naisilta.

Pula-aikaan melkein kaikki meni 
kortille. Ensimmäisenä takavarik
koon määrättiin sokeri. Lokakuun 
seitsemännestä päivästä alkaen sitä 
sai vain kortilla. Saman kuukauden 
lopulla meni kahvikin kortille. Nä
mä kaksi olivat ainoat säännöste- 
lynalaiset elintarvikkeet talvisodan 
aikana.

Välirauhan aikana alettiin sään
nöstellä ensin viljatuotteita, sen jäl

keen tasaiseen tahtiin rasvat, liha-ja 
maitotuotteet, tekstiilit, puhdistus
aineet, jalkineet, tee . . . eli toisin 
sanoen kaikki.

Sen jälkeen kuponkeja leikattiin 
useita vuosia.

Ihmiset eivät silloin ymmärtäneet 
kansanhuollon tarkoitusta, vaan he 
näkivät vain oman pulansa ja syytti
vät siitä kansanhuoltoa.

Parikkalassa kansanhuoltoviran- 
omaiset tivasivat pienen mökin emän
nältä maitotilitystä. Tämä vastasi kipa
kasti:

"Mihin lie maito mennynnä, lapik
kaan varteen tai lehmän jalkoihin, ei
hän sitä pimiössä niin tarkaan näe, pal
jonko tuhooja minne mennee. Tulkaapa 
kansanhuollon herrat itse kokkeilemmaa, 
jos näkisitte pimiössä paremmin lyp
sää".

Näin kipakkoja emäntiä kansan
huolto sai vastaansa. Ainakin he pi
tivät hyvin puolensa, vaikka kansan

huolto useimmiten vetikin pisim
män korren.

Koska tavaraa oli vähän ja hinnat 
nousivat hurjasti, ihmiset alkoivat 
tehdä vaihtokauppaa. Sitä käytiin 
millä tahansa, eikä vaihdettavien 
tavaroiden tarvinnut mitenkään liit
tyä toisiinsa.

Tässä muutamia esimerkkejä: 

VAIHDETAAN

- Herrainkalossit vaihdetaan 5-6-vuo- 
tiaan pojan leikkikaluihin.

- Uudet päällyskengät vaihdetaan 
elintarpeisiin.

- Halutaan kengät, numero 39-40. 
Kalaa annetaan vastineeksi.

- Hyväkuntoiset polkupyöränkumit 
halutaan vaihtaa käyttökelpoiseen salk
kuun.
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PENTTI JOUTTIJÄRVI

Letille tunnustusta ja kiitosta 
pitkän vaitiolon j älkeen
Lottamuistomitalien jakotilaisuus Virroilla elokuun 18. pnä 1996.

Muistomitali on perustettu 1993. Mitalin pohjakuviona on heraldinen 
ruusu, jonka päällä on emaloitu lottatunnus ja pikkulottamerkki. 
Nauha on sama kuin lotta-ansiomitalissa aikoinaan oli. Suunnittelija on 
vuorineuvos Jorma Järvi.

Luovutuskirjan mukaan lotta- 
muistomitali on tunnustus ansiok
kaasta toiminnasta Lotta Svärd -jär
jestössä maanpuolustuksen hyväk
si.

Tähän viittasi myös tilaisuuden 
avannut kirkkoherra Hannu Hauk- 
kala kiittäessään lottia. Hän totesi 
heillä olleen suuren merkityksen 
siihen, että saamme elää vapaassa 
isänmaassa turvallisin mielin.

Puheen totille piti kotiseutuneu
vos Pertti Tamminen, joka kertoi 
omakohtaisia kokemuksia lottien 
monipuolisesta työstä rintamalla ja 
sairaaloissa. Talvisodan ankeina ai
koina eräskin käynti sairaalassa, 
jossa ystävälliset lotat hoitivat haa
voittuneita, oli tuntunut tulolta toi
seen maailmaan, jos ei nyt ihan tai
vaaseen niin ainakin sen esikarta
noon. Olihan siellä vallinnut rauha 
ja hyvyys. Taitavat lotat olivat tuo
neet nuoren miehen mieleen lap- 
suusajalta enkelin. Jatkosodan lo
pun tuskallisista sairaalapäivistään 
hän kertoi selvinneensä vain neu
vokkaiden hoitajien - lottien - avulla.

Kaupungin tervehdyksen tilaisuu
teen tuonut kunnallisneuvos Matti 
Maijala totesi, että naisten panosta 
yhteisten asiain hoitoon on tarvittu 
kautta Suomen historian. Mahta
vana esimerkkinä tästä ovat naiset, 
jotka kotirintamalla ja sotatoimialu
eella hoitivat vastuullisia ja vaaralli
sia tehtäviä.

Muistomitalin saajien puolesta 
käytti puheenvuoron Toini Heli- 
mäki: "Eikö ole ihmeellistä, että 
meitä kerrankin näin juhlitaan. 
Muistamme ne tilaisuudet, joissa 
olimme palvelijoina tai seppeleen- 
sitojina sankarihaudoilla. Meille ei 
tullut mieleenkään, että meitä jos
kus näin kiitettäisiin. Lotat tietävät, 
mitä vapaus on merkinnyt Suomel
le, me tiedämme myös vapauden 
hinnan, mutta iloitsemme siitä, että 
olemme saaneet kasvattaa tähän 
maahan uuden sukupolven. Olem
me iloisia myös siitä, että saimme 
palvella tätä maata. Siunaamme ja 
rukoilemme edelleen yhteisen isän
maamme puolesta".

Lottamuistomitaleita oli myön
netty 92 kappaletta, aikaisemmin tai 
muualla on myönnetty muutama 
mitali niin, että sen on saanut Vir
roilla sata henkilöä. Saajien keski- 
ikä on 78 vuotta, nuorimmat ovat 
70-vuotiaita ja vanhin on Lempi 
Keitu, joka täytti hiljattain 100 vuot
ta. Näistä lotista on kymmenkunta 
kuulunut aikanaan pikkulottiin, 
noin puolet on toiminut muonitus- 
lottina, toiseksi suurimman ryhmän 
muodostavat toimisto- ja viestiteh- 
tävissä olleet, kolmantena ryhmä
nä ovat lääkintälotat. Sotatoimialu
eella mitalin saajista on toiminut 39 
lottaa. Lotta Svärd -järjestön paikal
lisosasto toimi Virroilla vuosina 
1920-1944. Jäseniä oli kaikkiaan n. 
600 lottaa tai pikkulottaa, komen

nuksella näistä oli n. 200, joista suu
rin osa toimi sotatoimialueella.

Virtain kaupunki osoitti kiitolli
suuttaan maksamalla puolet sata 
markkaa maksavan mitalin hin
nasta, toisen puolen on maksanut 
15 eri yritystä tai seuraa oman alu
eensa lottien osalta. Virtain seura
kunta kustansi jakotilaisuuden kah
vit. Juhlatalkoisiin antoi oman pa
noksensa Ruiskukka-kuoro, joka 
lauloi Leena Leppäsen johdolla ja 
Saara Lehtinen lausui runon Kodin 
vartijat.

Puheenjohtajan lisäksi muisto- 
mitalijaostossa ovat olleet jäseninä 
Anna Moisio, Rauni Ala-Sulkava ja 
Taina Heikkilä. Toiminnassa on ol
lut lisäksi mukana kymmenkunta 
henkilöä, jotka ovat kyläkunnissa 
ottaneet henkilökohtaisesti yhteyttä 
alueen lottiin ja saaneet aikaan sen, 
että lähes kaikki elossa olevat lotat 
ovat saaneet muistomitalin niin ha
llitessaan.

Loppupuheenvuoron käytti lotta- 
muistomitalijaoston puheenjohtaja 
Helena Kauraniemi kiittäen kau
punkia, seurakuntaa ja kaikkia toi
minnassa mukana olleita: "Oli pit
kiä aikoja, jolloin lotista ei puhuttu 
mitään, mutta viime aikoina on heitä 
muistettu ja heidän suuriarvoinen 
työnsä on nostettu esille. Halutaan 
kiittää lottia ja osoittaa kunnioitusta 
heidän työlleen. Siitä on yhtenä osoi
tuksena nyt jaettu lottamuistomitali.
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Tämä on myös lottaperinteen siir
tämistä nuoremmille sukupolville. 
Uskon, että jos lottatyön kaltaista 
toimintaa tulevaisuudessa tarvitaan, 
nykysukupolvi ottaa sen paikan, 
mikä meillä lotilla oli sota-aikana".

Näin laaja muistomitalihanke se
kä muistorikas ja herkkä jakotilai
suus on toteutettu useiden eri taho
jen yhteistyöllä, valtakunnallisesta 
lottamuistomitalitoimikunnasta al

kaen. Toiminnassa mukana olleille 
lienee paras kiitos se, että entiset lo
tat ovat arvostaneet tätä huomion
osoitusta ja olivat runsaslukuisena 
joukkona vastaanottamassa muis- 
tomitaleita.

Lopuksi lainaan tähän lotille pu
heen pitäneen Pertti Tammisen pää
tössanat: "Tässä ja tänään - sotavete
raanien nimissä - sanon teille, te en
tiset lotat: Hyvin olette suomalai

sina naisina leiviskänne hoitaneet 
esimerkkinä muille, alttiina autta
maan toisianne tukien, ajatellen, että 
vaikeatkin asiat ovat yhteisiä. Pyy 
pivossa on köyhä vapautemme, 
mutta onpahan omamme, verin os
tettu, velat maksettu. Olkaat siitä 
ylpeitä, te vapauden tyttäret ja jäl
keen tulevat. Se on kallis perintö ja 
perinne, jota ei saa historiaan unoh
taa!"

Lottamuistomitalia oli noutamassa yli 70 entistä lottaa, pikkulottaa tai omaista. Kuva: Irene Murtomäki

LEENA LEPPÄNEN

Senja Puukkoniemi - In Memoriam
Senj a Maria Puukkoniemi, os. Jus

sila (18.2.1911 - 17.4.1966) oli vir- 
tolainen kulttuuripersoonallisuus, 
jota muistellaan lämmöllä ja kun
nioituksella.

Mentyään 1937 naimisiin Heikki 
Puukkoniemen kanssa hän talon 
emännyyden ja suuren perheen 
hoidon lisäksi osallistui aktiivisesti 
mm. Martta -työhön ja seurakunnan 
diakoniatoimintaan. Erityisen an
siokkaasti hän vuosien mittaan ke
räsi kansanperinnettä valtakunnal
lisiin arkistoihin.

Virtolaiset muistavat Senja Puuk
koniemen ennen kaikkea herkkä-

sieluisena lausujana, kertojana ja 
runoilijana. 1981 julkaistiin hänen 
kirjansa "Rimoja".

Senja Puukkoniemi otti taitonsa 
nöyrästi Jumalan lahjoina, joilla hän 
halusi palvella toisia. Viime vuoden 
Virtain Joulussa hän kirjoittaa:

"Pieni runo taikka kertomus on 
voinut lähimmäiselle olla pienikin 
ilon aihe, joita aina tarvitaan. Niistä 
pienistä ilonpipanoista koostuu se 
arki-ihmisen jokainen päivä, kun 
vaan osaamme ottaa ne kiitollisina 
vastaan."
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ONNI HOLTTINEN

Valkjärvi juhlat Virroilla
Kesäkuun 29.-30. päivä vietettiin 

Virroilla entisen Valkjärven pitäjän 
pitäjäjuhlia. Nämä juhlat olivat jär
jestyksessään jo 49:nnet. Oikeastaan 
juhla oli jo 50:s, sillä kaksi vuotta 
sitten vietettiin kahdet juhlat, toiset 
Suomessa ja toiset entisellä koti
seudullamme Valkjärvellä.

Valkjärven kirkko ei tuhoutunut 
sodassa, mutta tuhopolttaja poltti 
sen 60-luvulla. Kirkon pienempi 
kello oli säästynyt ja löytynyt. Pitä- 
jänseura hankki tarvittavat luvat, ja 
niin kello nostettiin jälleen entiselle 
paikalleen Suomesta vietyyn pyl
väistä rakennettuun kellotorniin. 
Kirkon paikalla pidettyyn jumalan
palvelukseen ja seuranneeseen juh
laan oli saapunut yli 500 valkjär- 
veläistä.

Kun Karjala sodanjälkeen joudut
tiin menettämään ja ihmiset siirtyi- 
vätuusille asuinsijoille kuka minne
kin, entiset ihmissuhteet katkesivat. 
Ihminen kaipaa kuitenkin niitä ih
misiä, joiden kanssa on elänyt. Tätä 
tapaamisen tarvetta tulivat tyydyt
tämään hyvin pian sodan jälkeen 
alkaneet entisen kotiseudun pitäjä- 
juhlat. Ne ovat olleet vuosittain tois
tuva juhla, johon on tultu sitten lä
heltä ja kaukaa nauttimaan yhdes
säolosta ja muistelemaan menneitä.

Meitä Valkjärveltä kotoisin olevia 
on täällä Virroilla aika vähän. Virrat 
oli talvisodanjälkeen yksi pitäjämme 
sijoituskunnista, mutta jäi pois sijoi- 
tuskuntien joukosta, kun sodan päät
tyessä asutustoiminta uudelleen 
aloitettiin. Tämän vähäisen valkjär- 
veläisten määrän vuoksi me jou
duimme vasta nyt toisen kerran tä
hän järjestelyvuoroon.

Olosuhteet Virroilla näiden juh
lien pitämiseksi ovat meidän sijoitus- 
alueemme parhaat. Täällä ovat juh
lapaikat lähekkäin ja nykyisin niin 
välttämättömät parkkialueet lähellä 
ja riittävän suuret.

Kaksipäiväiset juhlat alkoivat 
lauantaina yhdentoista aikaan li
punnostolla. Jo perinteeksi tulleen 
tavan mukaan sitä seurasivat ter- 
vetulokahvitus, pitäjäseuran johto
kunnan kokous, tulojuhla ja pitäjä- 
seuran yleinen kokous. Illalla oli sit
ten iltakirkko ja Kotalan kyläteatte- 
rin esittämä näytelmä Mustan kuun 
ilta. Veikko Viitamäen ohjaama näy
telmä oli erittäin hyvä. Se toi esille 
tätä Virtain vanhaa historiaa mie
lenkiintoisessa ja nautittavassa muo
dossa. Lauantain loppuilta kului sit
ten muistojen karkeloiden merkeis
sä Kisapirtillä.

Sunnuntain ohjelmassa oli juma
lanpalvelus kirkossa, seppeleenlas
ku sankariristillä ja Karjalaan jää
neiden vainajien muistomerkillä, 
sekä varsinainen pääjuhla keskus- 
koululla.

Kirkkotilaisuuksiin olimme saa
neet Virtain pappien avustajaksi 
kenttärovasti Seppo Lavin ja pää
juhlan juhlapuhujaksi Sihvojen soti- 
lassuvun kenraalimajuri Sami Sih
von. Heillä on Valkjärven taustaa

Valkjärveläisiä sankarihaudalla. Kuva: Onni Holttinen.

kummallakin. Lavin puoliso on 
Valkjärveltä ja Sihvon isä, Jussi Sihvo 
on ollut pataljoonana komentajana 
Valkjärven kasarmilla, jonka kun
niakkaaseen poikajoukkoon Sami
kin kertoi kuuluneensa.

Jokainen paikkakunta haluaa esit
tää näissä juhlissa parasta, mitä 
paikkakunta voi tarjota, ja sitä halu
simme mekin. Vaikka pieniä vaike
uksia ohjelman suorittajien saami
seksi olikin, niin hyvällä tahdolla 
tässäkin onnistuttiin. Tästä haluan 
kaikille ohjelman suorittajille esit
tää järjestäjien puolesta mitä par
haimmat kiitokset.

Kiitokset myös kaikille muille, niin 
yksityisille ihmisille kuin yhteisöil
lekin, joiden antama tuki ja apu te
kivät juhlien onnistumisen mahdol
liseksi.

Toiveemme oli hoitaa juhlat koti
seudullemme kunniaksi ja mieles
täni tässä onnistuimme.
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PERTTI TAMMINEN

Virtain Seura on toiminut 45 vuotta
Kotiseututyö Virroilla lähti selvään nousuun vuosisadan alkupuolella, kun kuntaan 

perustettiin eri alojen yhdistyksiä, joista monet ryhtyivät puuhaamaan myös omia 
kokoontumistiloja. Perinnetyö saavutti tällöin laaj empiä j oukkoj a nuorisoseurojen ja työvä
enyhdistysten puitteissa.

Vuonna 1950 perustettiin oma kotiseutuyhdistys Virtain Seura, joka otti tehtäväkseen 
herättää ja syventää kuntalaisten kiintymystä ja rakkautta kotiseutuun, hoitaa ja suojella 
historiallisia ja kulttuurimuistoja sekä edistää voimiensa mukaan kotiseudun henkistä ja 
aineellista kehitystä. Tämä menneen, nykypäivän ja tulevan huomioonottaminen sisältyy 
tunnuslauseeseen: "Ken ei eilistä tunne, ei huomista ymmärrä."

Seuraavassa luettelo niistä tärkeimmistä toiminnoista, joissa Seura on ollut mukana tai 
kokonaan niistä vastannut.

1952 Ensimmäiset Virtain Päivät, Vanhan-Ruoveden 
historian suunnittelu alkoi.

1953 Käynnistyivätkotiseutumuseohanke ja esineistön 
keruu.

1954 Virtain vaakunan ja viirin suunnittelutyö-

1955 Virtain naisen kansallispuvun suunnittelu ja val
mistaminen 1956.

1957 Virtain ryijy ja koru valmistuivat.

1958 Ilmestyi ensimmäinen Virtain Joulu -lehti yhteis
työssä Virtain Opettajain yhdistyksen kanssa. Tä
män lehden järjestysnumero on 39.

1961 Virtain kunnan Seuran käyttöön luovuttamassa 
lainajyvästön makasiinissa, ns. Kalettoman mäel
lä liki kirkkoa, avattiin Kitusen erämuseo. Kota
lassa rauhoitettiin Kitusen uhrikuusi.

1965 Julkaistiin Fr. Niiniskorven kokoama Hannu Hä
meen runokirja.

1967 Seuran aloitteesta tallensi Tampereen yliopiston 
oppilasretkikunta Erkki Ala-Könnin johdolla huo
mattavan määrän virtolaista kansanperinnettä.

1970 Vanhan-Ruoveden historian III osan (Virrat 1860- 
luvulta 1970-luvulle) suunnittelu alkoi. Teos val
mistui 1979.

1973 Virtain miehen kansallispuku valmistui.

1976 Perustettiin Helsingin virtolaiset -yhdistys. (Ny
kyinen Helsinki-Virrat Seura).

1977 Julkaisi seura Virrat -kuvateoksen, jonka kuvauk
sen suoritti myöhempi alan akateemikko Matti A. 
Pitkänen ja tekstin kirjoitti Pertti Tamminen. Teos 
valittiin lajissaan vuoden valiokirjaksi ja oli näyt
teillä myös Frankfurtin kirjamessuilla.

Seuran esityksestä nimesi kaupunginhallitus 18.7. 
toimikunnan suunnittelemaan Herraskylän Mart- 
tisensaarelle toiminnalista ulkomuseoaluetta. 
Alusta asti on seura ollut aktiivisesti mukana Pe- 
rinnekylän rakentamisessa ja sen toiminnoissa. 
Samana vuonna oli seuralla myös ratkaiseva osuus 
vanhan kanavasillan säilyttämisessä.

1979 Seuran omistama Rajalahden talo siirrettiin Ikka
lan kylästä Perinnekylän perusyksiköksi.

1984 Tampereen yliopiston ja Virtain kaupungin väli
nen yhteistyö käynnistyi seuran aloitteesta.

1985 Seura julkaisi Tarmo Yli-Rajalan ja Jukka Heino
sen sananparsikaan "Antaas akan olla järvessä".

1990 Valtakunnalliset kotiseutupäivät Virroilla. Seura 
julkaisi Ella Riikosen runokirjan "Kotiseutuni Vir
rat".

1995 Monet seuran jäsenet osallistuivat Karhu-ooppe
ran valmistelutöihin ja esityksiin, samoin seuraa- 
vana vuonna. Seura järjesti Rajalahden ulkomaa- 
laustalkoot ja oli mukana yhteisöjen järjestämissä 
viikonlopputilaisuuksissa, jotka monipuolisesti 
liittyivät I. K. Inhan elämäntyöhön.

1996 Seura laati suunnitelman "Karhun tie" -näyttelyn 
järjestämiseksi viljamakasiiniin, jossa työt alkane
vat vielä vuoden loppupuoliskolla. Aloite Martti 
Kitusen hautamuistomerkistä.
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REINO LEHVÄSLAIHO

Jouluksi kotiin

Talvisodan jälkeen palvelimme 
Panssarivaunukomppaniassa, Hä
meenlinnassa, kesällä 1940 ja jou
duimme jopa petikaveriksikin. Sinä 
alasängyssä oikealla ja yläsängyssä, 
Metsänojan Topi. Ajattelin, kovin 
on mies hiljainen, mutta hymyilit 
sinä sentään, kun herätyksen jälkeen 
laitoimme vauhdilla sänkymme 
kuntoon. Törmäsimme siinä ahtaas
sa välissä, kun kiire olija alikersantit 
huusivat saikalle ja pitivät muuten
kin kovaa ääntä. Sanoit minulle:

- No, poika, teehän sinäkin, vanha 
sai jo petinsä kuntoon.

Iltaisin tutustuimme, kun istuim
me rautasänkyjen edessä armeijan 
jakkaroilla ja katselimme vanhan 
tuvan tummia nurkkia ja kulunutta 
lattiaa. Olit vanttera ja leveähar
teinen korpraali, sitä "ikuista ikä
luokkaa" mikä omasta mielestään 
palveli Suomen armeijaa aina. Ker
roit olleesi talvisodassa, Karjalan- 
Kannaksella. Ja minä sanoin, että 
mosurina ja sissinä Kuhmon suun
nan verisillä lumilla ja sodan loppu
essa olin vasta 17-vuotias ja haavoi- 
tuinkin. Sinä innostuit, oliko siellä 
kakaratkin, että miten ne? - Itse olit 
jo 22-vuotias ja odottelit kotiutu
mistasi.

Usein hymyilit niille alikersan
teille ja ne käsittivät sen pehmey
deksi. Saitkin ylimääräistä liikettä ja 
puhdistit vessanpyttyjä, paikkojen
han piti kiiltää. Sanoit illalla minulle:

- Ei noista sileäposkisista alikes- 
suista olisi koskaan kovaan sotaan, 
nehän huutavat vain, siinä se...

Ville, sinä erehdyit silloin. Kyllä 
niitä alikersanttejakin vietiin jonois
sa jatkosodan taisteluista sankari
hautoihin. Paikkansa täyttivät jokai
nen. Mutta mistä sen silloin tiesim
me. Kerroit ollesi sahalla töissä ja 
ojurina ja metsässäkin, kirves ja 
pokasaha. Uskoin, kun näin känsäi- 
set kourasi, leveät ja lujat kuin sinä

itse. Kerran jälleen murisit minulle 
juoksun jälkeen:

- Kuuleppa, poika. Se on niinkin, 
että tosi mies taistelussa menee ja 
tekee - jumaliste - kyllä. Ja tiukassa 
paikassa, poika...

Sitten vain murahtelit ja puhalsit 
savua ilmaan.

Syksyllä oli sitten se ikimuistoi
nen koulutustarkastus. Joku vän
rikki kentällä murahti: -Villekin 
mukaanko? Sinä kun teit niitä liik
keitä omaan tahtiisi. Kuului käsky: 
"Olalle vie." Se oli yksi räväys vain, 
mutta sitten vielä yksi läimäys ruk
kasella myöhemmin, mutta sinähän 
olitkin jo talvisodan veteraani. Teit 
käännöksetkin toisten jälkeen ja sil
loin eversti, Lagus, tuijotti meitä pit
kään. Upseerimme olivat totisia. 
Luutnantti mutisi kapteenille: - Mik
sei sitä pantu heti keittiölle?

Juostiin, käännyttiin ja lauletuin
kin. Mutta se pysähtyminen jääti
köllä muistutti tivolia. Upseerithuu- 
sivat kuin kilpaa ja me peppuroim- 
me kuka missäkin ja aseet irtosivat 
kourista ja rämähtelivät päin pää- 
vartion seinää. . . Illalla otit kantaa 
höykkyyn:

- Kuuleppa, kun vanha sanoo. Ei 
näin tule miehistä taistelijoita, ei 
huutamalla, eikä huutajista ollen
kaan. Mutta sodassa on kuitenkin 
mentävä ja taisteltava kuolemaan 
asti - noin on.

Tapitit minua silmilläsi, että käsi
tänkö, miten vakavasta asiasta on 
kysymys. Sehän oli kuin syvältä 
sydämestäsi lähtenyt sotilaan vala 
- tiukassa paikassa - mies. Käsitin, 
mutten uskonut silloin. Vaikutit 
vähän kankealta karhupoikaselta. 
Lainasin sinulle saapashousuni ja 
"jatsarisaappaani" kun pääsit koti- 
lomalle ennen kotiuttamistasi. Ai
van kuiskit pyyntösi, vanhakin ker
ran lomalle oikein komeesti, että 
kylän akatkin näkevät, että on soti
laan kamppeet miehen yllä.

Alikersantti Reino Lehväslaiho, 19-vuo- 
tias puolijoukkueen johtaja 3. Panssari
vaunu komppaniassa juuri ennen Sy
värin kevät taistelua. Takana Itä-Karja
lan lautaseinää Äänislinnassa huhti
kuussa 1942.

En pannut pahakseni, vaikka re- 
vitkin piikkilangassa kolme reikää 
housuihin ja ratkoit puukolla saap
paiden varsia takaa viistoista sent
tiä auki. Meillä kun oli erilainen 
pohkeenmitta. Sinulla sitä rukiista. 
Yhden illan teit suutarin- ja räätä
lintöitä.

Kotiuttamispäivänäsi kuiskit mi
nulle suuren salaisuutesi:

- Minä olen, kuuleppa, säästänyt 
äirelle joululahjan. Olen kolmensa
dan vuorokauden aikana säästänyt 
armeijan päivärahoistani 675 mk. 
(Päiväraha oli silloin 2:25 mk). Mut
ta tämän ihmeen kertoikin kirjuri 
kaikille ja itse ratsumestari, Lunti
nen kätteli sinut ja sanoi:

- Onnitteluni, korpraali, siinä mies 
onkin ollut kovilla - te menette vielä 
elämässänne pitkälle. ..

Lopultakin tulit pusakka ylläsi 
kättelemään minutkin ja sanoit ai
van innoissasi:

- Tieräs sää poika, minusta tulee 
armeijamme sotilas, ammattilainen 
vallan.

Kun katselin vain, Ville jatkoi:
- Minut on lomani jälkeen hyväk

sytty rajajoukkoihin ja siellä on aina 
ruoka ja asunto ja puhtaat kamp
peet, että nyt sitten lopultakin her- 
roksi minäkin.
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Kun onnittelin, jotakin herkkää tu
li silmusi ja hymyilit. Olimmehan 
sotakaverit jo. Sait vääpeliltä soti
laspassisi ja heilautit ovella kättä, eli 
teit "hunooria" lätsäsi lippaan. Pu
serossa oli pihkaa ja saapas rikki.

Joulun jälkeen sain korttisi, tim- 
purikynällä tekstatun: Hei poika. 
Äite sai joululahjan. Terveisiä ra
jalta. Ville.

Emme tavanneet enää. Makasin 
kesällä -44, kolmannen haavoittu
misen! jälkeen Invalidisairaalassa ja 
sanomalehdissä oli kuvasi. Sinä, Vil
le olit taistellut viimeisen taistelusi 
28.6.44. Tuli tipat silmiini, kun muis
tin: Poika - tiukassa paikassa...

Niin sinä teit, aseveljeni Ville.
Mitä tapahtuikaan?
Jouduit koville pataljoonasi kanssa 

Karjalan-Kannaksella. Ruunakor- 
ven maastossa saitte tulen ja teräk
sen hirmumyrskyt vastaanne. Se oli 
ikimuistoinen yö 28.-29.6.44. Soturi- 
tekojen ja sankaritarujen hurja ja 
verinen yö. Koko maailma oli täyn
nä lentävää tulta, savua ja terästä, 
kun Kaartin Armeij akunnan raskaat 
panssarivaunut heitettiin taisteluun. 
Sotkat (30 ton.) ja Klim Voroshilo- 
vit (50 ton.) Ovat kauheita sota- 
koneita, kun 88 mmm pikatykit 
takovat terästä ja ampuvat kaikilla 
aseilla.

Ville, sinä tuhosit panssarinyrkillä, 
Ruunakorven tiellä ensin kolme 
Sotkaa ja ne paloivat kuin soihdut. 
Rämäpäät pääsivät vauhtiin. Mutta 
venäläiset heittivät taisteluun viisi
kymmentätuhatta kaartilaista ja toi
vat tuleen kolme panssariprikaatia.

Sotkia ja Klimejä riitti taisteluun ja 
hyökkääjä maksoi jokaisesta Kan
naksen metristä kovat hinnat. - Ville, 
sinulle tuotiin takaa panssarinyrk- 
kejä, lujiin kouriisi. Joku tuoja kuo
li, monet haavoittuivat, tuskin huo- 
masitkaan. Tuhosit jälleen Sotkan ja 
tien sivusta Klimin ja kuusen takaa 
Sotkan ja täräytit hyökkäävän pans- 
sarihirviön tuleen. Paine siellä oli 
hirvittävää, kun venäläiset pääsivät 
hyökkäämään kolmelta surinalta ja 
takananne paloi metsä. Sitten saitte 
tiedon - ollaan motissa.

Mutta yhä kärkimiehet karjuivat 
nyrkkejä ja ammuksia panssarikau
hujen putkiin. Sinulle niitä annet
tiin, ammattilaiselle, ei varaa yhteen
kään ohilaukaukseen. Ja sinä siellä, 
pieni ihminen palavien ja räjähte
levien panssarijättiläisten keskellä. 
Tietenkin toisetkin tekivät osansa. 
Jalkaväki ja Laguksen hurjapäät, 
jääkärit ja panssarimiehet, vain ki
lometrin päässä siitä, kun taistelit 
henkeen ja vereen. Sait sen viimei
senkin nyrkin ja etenit savuun ja 
tuleen. Takkisihelmapaloi. Paukau
tit ja takaa totesivat - Ville osui jäl
leen. ..

Tuhosit Ruunakorven hurjassa 
mylläkässä kahdeksan raskasta 
panssarivaunua, kun maastoa tuli
tettiin kaikilla aseilla. Komppania 
murtautui lopultakin motista. Vai 
oliko se komppania? Kyllä - siinä 
oli jäljellä 12 miestä ja komppa
nianpäällikkönä rajakersantti. Luja 
soturi oli kersanttikin, hän kuoli 
vasta kolmanteen haavoittumiseen- 
sa. Yhtä komppaniaa johti raja-ali
kersantti ja hänellä oli 10 rajajääkä-

riä läpimurtohyökkäyksessä. . . Se 
oli rajajääkärien kuolemantie - 
Thermopylai...

Mutta, Ville, sinä et tullutkaan. 
Vaikka kaverit etsivät sinua savun 
ja palavan maaston keskeltä. Olit 
lähtenyt tulena täysosumasta tai
vaaseen - sotilaan loppu. Sinä yönä 
sinä nousit kuolemattomien sanka- 
reitten joukkoon, esimerkiksi jälki
polville ja nimeksi, pataljoonasi 
kunniakilpeen. Sinussa oli taistelu
tahtoja -taito. Että tiukassa paikassa 
- kuolemaan asti.

Olisin halunnut kertoa sinulle, et
tä samaan aikaan tuhosin Portin- 
hoikan tiellä - viisi raskasta panssa
rivaunua - kovaa sota oli Talinkin 
rintamalla.

Rajakorpraali, Ville Väisänen, 
Mannerheiminristin ritari no. 145. 
Sinä sen teit. Armeijan korkeinta 
kunniamerkkiä et ehtinyt koskaan 
kantaa. Et edes tiennyt, että Marski 
teki sinusta ritarin - taistelijasta.

Yhä "näen" sinut panssarinyrkki 
kourissasi ja vanhan metsäkytän 
askeleet ja sitten räjähtävä nopeus 
ja panssarivaunut tulimerenä. Sinä 
puolustit isänmaatasi. Tiedän, että 
lähtösi hetkellä hymyilit. Niinhän 
sinä aina. Aseveljeni, Ville. Sinä 
osasit.

Sanoit kerran:
- On hyvä päästä armeijasta kotiin 

jouluksi. Äite laittaa kinkun ja tekee 
lanttulooraa.

Ville, sinä pääsitkin jouluksi - ko
tiin.

Kuva: Armi Vuoristo
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KAISA LAMPINEN

Oman perheen Virtain hiihdot
Silloin sulhanen mulle sukset osti
ja hiihtoon kotikunnan innosti.
Itse esimerkkinä olla koetti,
noit' hiihtoja kaks'kin voitti.
Myös minuun tarttui kipinä,
pyrin mukaan milloin ikinä
vain mahdollisuus siihen laukes'.
ja ladut Virtain hiihdon aukes'.
Myös yhdessä niitä usein teimme,
pitkin kauniita kotikunnaita veimme.

Yhä intoa laturetkiin riitti,
vaikk' voitot muut miehet niitti.
Oma hiihtäjäin oli väliin luona lasten,
näin suksein sain taas latua vasten.
Se vuorollaan kotipihan kautta vei,
sai siinä hiihtäissäin vilkuttaa, hei.
Ja palatessain kaksvuotias sepitti loruja:
"Oli kilometri lunta" ja Kyllä meni paljon tonttuja". 
Kunnes yksitellen ekaluokkalaisna nuo 
kai isäns' harrastus ladulle tuo.

Pentti Lampinen vauhdissa.

Ja ensi hiihtoon kaupungin 
jo ehti mukaan kuopuskin.
Nyt yhdeksänviidettä mitalia kertoo, 
ettei ole Virtain hiihdolle vertoo, 
vaan on ilo yhä uudestaan
- nähdä hohtavia hankia, kauniita rantoja, hiljaisia saloja,
- kokea milloin suojasää, vihmova tuuli tai pureva pakkanen,
- nauttia hyvästä ladusta ja ravitsevasta tarjoilusta,
- taas kuulla suihketta satojen suksien, sauvojen,
- olla kuin yhtä hiihtäjäperhettä kaikki.

Hiihtäjä Pentti Lampisen elon tai
val päättyi äkisti 17.3.1995. Viimei
senä iltanaan hän hiihti kotiladun 
kuin 70-vuotisen elämänkiertonsa 
päätteeksi. Lumihiutaleet hyväilivät 
hiihtäjän arkkua ja peittivät sitten 
runsaudellaan viimeisenkin ladun. 
Työrupeama G. A. Serlachius Oy:n 
palveluksessa harjoittelu- ja metsä- 
kouluaika mukaan lukien kesti 
kolmannesvuosisadan ja siitä vii
meiset 12 v. sen ja silloisen W. Ro
senlew Oy :n omien metsien parissa. 
Noille metsämaille oli mukava tehdä 
yhdessä luontoretkiä ja nimikkotien

tyilivät raunioihin salaman 70-lu- 
vulla polttaessa vanhan kotitalon. 
Metsätaitopalkintoja on puolenkym
mentä. Muuten kaappi täyttyi hiih- 
topalkinnoilla, joista suurin osa yk
kössijoista matkana 20 km ja 15 km. 
Viesteistä on tusinan verran ja piirin- 
mestaruuskisojen 15 km:ltä löytyy 
2., 3. ja 5. sija sekä 3x10 km:ltä 
pronssimitali. Kiertopalkintoja on 
Kurun eri kylien ja pitäjän hiihto- 
mestaruudesta. Arvokkaimmaksi 
kiertopalkinnoksi Pentti mainitsi 
v. 1933 lahjoitetun pytyn. Joskus 
kiertopalkinnon ollessa katkolla 
Pentti paljasti hiihtäjä veljelleen ta
voitteensa mennä hakemaan se 
omakseen, jolloin tämä päätti men
nä myös voittaen täpärästi Pentin. 
Palkinnon säännöt eivät kuitenkaan

läheisyydessä marjastaessa tuntuu 
kuin hän olisi yhä vielä siellä.

Pentti Lampisen hiihtoharrastus 
virisi jo lapsena Kurun salomailla. 
Tosikoitokset kilpailumielessä al
koivat koulun alaluokilla voittoja 
tuoden. Lahjat hyvien hiihtosuo- 
ritusten mahdollisuuksiin oli saatu. 
Olosuhteet, innostus ja harjoittelu 
tuottivat hyviä sijoituksia nuoruus
vuosista alkaen. Alkuaikojen pikku- 
lusikat eivät koskaan koristaneet 
Pentin suurta palkintokaappia, sillä 
kotipiironkiin jääneinä ne vään-
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sallineet luovuttamista vieraspaik
kakuntalaiselle.

Virroille Pentti Lampinen muutti 
v. 1950 lopulla. Hiihtoharjoittelu oli 
työn lisäksi etupäässä sitä, että hiih
ti viikonloppuisin Kuruun ja siel
tä joskus Tampereelle ja Murolee- 
seen. Tuolloin maanteillä "hevosen- 
kakkarat" olivat jarruina ja pimeys 
seuralaisena, joskus kuu katuva
loina. Toisinaan "pahin" kilpaveik
ko Markku Vaskuu oli hiihtokave- 
rina.

Pentti Lampinen voitti vuosina 
1959-1960 neljännen ja viidennen 
Virtain hiihdon kun, Markku Vas
kuu oli voittanut niistä kolme en
simmäistä. Pentille hyvin mieleisiä 
hiihtoja olivat GAS:n viiden tehtaan 
talvikisat Takoa edustaen. Niistä on 
Tehdas ja Me -lehdissä mielenkiin
toisia kirjoituksia ja kuvia hiihto- 
tyylitutkielmineen. Pentin tyyliä ku
vataan erikoiseksi, matalaksi ja pii- 
lovauhtiseksi, se toi voittoja ainakin 
vuosina 1954, -56, -57, -59 ja vielä 
"ikämiehissäkin”. Tärkeimpinä kil
pailuina Pentti piti aina viestihiih
toja, hiihti hän sitten Kurun, Nokian 
tai Virtain joukkueessa seuraansa

edustaen. Hämeen viestejä Pentti 
Lampinen on palkinnoista päätel
len hiihtänyt jo vuodesta 1947 al
kaen. Viestin v. 1958 päättyessä 
Virroille hän oli kolmas kuudennel
la viestivälillä ja viimeisessä viestis
sään v. 1959 hän ylsi aloitusosuu- 
dellakin neljänneksi. Näitä välillä 
maakuntaviesteiksi kutsuttuja vies
tejä hän oli monesti aloittamassa ja 
kertoilikin usein, miten vaikeata se 
oli lähtölatujen vähälukuisuuden 
(kolmekin) vuoksi; jos ei lähtörytä- 
kässä onnistunut, oli sitä enemmän 
"revittävä" ohittamalla. Siinä Pentin 
satoisan pitkäaskelinen, voimia 
säästävä hiihtotapa rauhallisuuden 
lisäksi oli hyväksi havaittu.

Ehkä kauan piilevästä sairaudesta 
johtuen hän kuntonsa tuntien väliin 
kieltäytyi lähtemästä rasittaville 
kilpailumatkoille tietoisesti epäon
nistumaan. Pentille ei pettymyksen 
tuottaminen ollut helppoa. Veteraa- 
niristi viesti "siellä jossakin" olosta. 
Sotilaspassin mukaan sotaväen jat
kona taistelupaikat: Muolaa, Valk
järvi, Salmenkaita, Äyräpää ja Vuo- 
salmi. Vuoksenvirran taakse pääs
seistä tuttu synnyinpitäjän poika

vielä menetti henkensä puusta sin- 
gonneesta räjähteestä ja Pentti oli 
häntä kantamassa.

Talvisten latujen kanssataisteli- 
joista Pentti arvosti suuresti edes
menneitä Arvo Myllyojaa ja Mark
ku Vaskuuta, joiden kummankin 
arkkua hän oli kantamassa. Tuon 
hiihtäjäkolmikon kaunis muisto 
kannustakoon tulevia hiihtäjiä hei
dän tapaansa omatoimiseen tavoit
teiden asetteluun ja toteuttamiseen. 
Maanteiden sijasta harjoitusladut 
ovat valmiiksi hiotut ja elämä toi
vottavasti rauhanomaista, ettei kos
kaan kenenkään tarvitsisi Pentti 
Lampisen tavoin aloittaa elämänsä 
latujen hiontaa sodasta käsin. Mutta 
niin suuri on ollut se kanssaihmis
ten ja ymmärtäjien joukko, joka hil
jaista ja vaatimatonta hiihtäjävete- 
raani Pentti Lampista muistellen ja 
myötäeläen on tukenut surun kes
tämisessä. Teille kaikille lämpimät 
kiitokset. Pimeyden jälkeen aina tu
levat hiihtäjienkin kaipaamat val- 
kohanget meidän kaikkien latuja 
valaisemaan.

Näkymä kilpailupaikalta.
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MIA SALORANTA

Tunnelmia ja tutkimuksia 
Soininkylän maisemissa

Kaupunkilaisneidin kengät ovat 
savessa. Tuleva arkkitehti rämpii 
tänään vastakynnetyn pellon poikki 
ihmetelläkseen Soininkosken lähes 
kuivunutta uomaa. Rannat ovat riit
teessä, varpaita palelee. Kolmisen 
kuukautta aikaisemmin olen kah
laillut ensimmäistä kertaa näiden 
rantojen heinikoissa kummastele
massa majavan jyrsimiä haapoja. 
Silloin oli sateinen heinäkuu.

Näppäilen taas valokuvia. Niitä 
on kertynyt jo muutama sata tutus- 
tumisretkiltäni Soinikylän rikkai
siin maisemiin. Säiden, vuodenai
kojen ja valaistuksen vaihdelleissa 
löydän tästä maalaisympäristöstä 
aina jotain uutta, useimmiten ihas
teltavaa. Tällaisessa perinteisessä 
kulttuurimaisemassa näkee, kuinka 
ihmisen työn jälki ja villi luonto koh
taavat. Lomittuessaan ne muodos
tavat monimuotoisen ympäristön, 
joka antaa elinmahdollisuudet 
useille eläimille ja kasveille sekä 
paljon opittavaa ja silmäniloa ihmi
selle. Katselen ympärilleni syys
auringon kirpeässä valossa, muis
telen kesäisten niittyjen kukkalois
toa ja kuhinaa. Mietiskelen, miten 
nämä olosuhteet, tunnelmat ja nä
kymät saisi säilymään tuleville su
kupolville elävinä, paremmin kuin 
vain valokuvissani.

Sormet kohmeessa kirjoittelen 
muistiinpanoja kartalle: 1) kaunis 
näköala peltojen yli järvelle, 2) täs
tä rantapusikkoa harvennettava, 3) 
tuohon voisi istuttaa muutaman 
puun tuulensuojaksi, 4) nämä aitat 
kaipaavat maalia, 5) voisikos tähän 
pystyttää vanhanaikaisen riukuai
dan... Muista tarkastella vesistöjen 
suojakaistoja ja peltoaukeiden reu
navyöhykkeitä! - Yritän arvioida 
etäisyyttä taustalla häämöttävään 
gelännemetsään, toivottavasti se

säästyy avohakkuilta. - Maiseman 
dokumentoinnissa on huomioitava 
monenlaista. Se on mielenkiintoista 
ja mielestäni hauskaakin hommaa, 
mutta vie yllättävän paljon aikaa.

Tervehdin ohiajavia traktorikus- 
keja ja pyöräilijöitä. Useimmat kylä
läiset ovat tulleet kesän mittaan ai
nakin ulkonäöltä tutuiksi, monien 
kanssa on jutusteltu pitempäänkin. 
Pihakeinuissa ja viihtyisissä tuvissa 
olen saanut ahmia kahvin, pullien ja 
päivällisten lisäksi runsaasti tarpeel
lista tietoa. Kärsivällisesti ja ystä
vällisesti on vastailtu tyhmiinkin 
kysymyksiini, joita tuntuu riittävän 
loputtomasti. Eihän siellä Tampe
reen korkeakoulussa opetettu, miltä 
näyttää tuorerehuauma tai kuinka 
toimii nykyaikainen viljankuivaaja. 
Eikä arkkitehdin koulutukseen si
sälly metsänkasvatus- tai pellon- 
lannoituskursseja. Mutta niistäkin 
asioista on hyvä tietää vähän alkeita, 
kun yrittää ymmärtää sitä monita
hoista ihmisen toimintaa, jpnka an
siosta suomalainen kulttuurimai

sema aikojen kuluessa on saanut 
muotonsa. Ja maaseutu muuttuu 
edelleen, tänään ja tulevaisuudessa 
vain rajummin ja nopeammin kuin 
menneinä vuosisatoina. Miltä mah
taa näyttää tämäkin Soininkylän 
"valtakunnallisesti merkittävä kult
tuurihistoriallinen ympäristö" tule
vina aikoina? Sitä on pohdittu sekä 
kyläläisten että kunnan virkamies
ten kanssa yhtä hyvin virallisissa 
kokouksissa kuin raitilla kohdates- 
sakin.

Jatkan kuljeskeluani pellon pien
tareelta kohti muutaman pihapiirin 
ja kaupan muodostamaa kylän kes
kustaa. Syksyn ensimäisen pak-kas- 
yön jäljiltä kuura kimaltelee vielä 
iltapäivälläkin tiilikattojen varjon- 
puoleisilla lappeilla. Pysähdyn ties 
kuinka monetta kertaa ihailemaan 
komeita tilojen päärakennuksia ja 
hyvin säilyneitä aittoja. Niiden har
moniset mittasuhteet, arvokkaasti 
vanhentuneet puupinnat ja luon
toon vuodenajasta riippumatta 
sointuvat värit kertovat talonpoikai-
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sesta kirvesmiestaidosta ja maa- 
laisjärjestä ajalta ennen rakennuste
ollisuuden "tuotekehittelyjä". -Taas 
kerran toivon, että aaltopelti ja la- 
teksimaalit olisivat jääneet koko
naan keksimättä... Taidanpa ehdot
taa kyläläisille punamulta- ja päre- 
kattotalkoita ensi kesäksi.

Kylän rakennuksista eräätkin 
ovat yli kaksi vuosisataa katselleet 
kylvöjä ja sadonkorjuita ympäröi
villä viljelyksillä. Ehkä joku tilkku 
pelloista raivattiin jo 1500-luvulla 
ensimmäisten uudisasukkaiden 
asettuessa tähän vesireitin varrelle. 
Historiaa tihkuu joka hirrenraosta 
ja pellonojasta. Se on herättänyt ute
liaisuuteni, joka on johdattanut mi
nut löytöretkille arkistojen uume
niin, kirjastoihin ja jälleen kerran 
kylän asukkaiden juttusille. Vanhat 
kartat ja valokuvat sekä kyläläisten 
kertomukset sukujensa vaiheista 
ovat elävästi täydentäneet kirjatie
toja. Vähitellen on päässäni muo
vautunut kuva siitä, miltä tämä 
maisema on näyttänyt silloin, kun 
bensapumppujen tilalla oli kaupan 
seinustalla hevospuomi ja vuolaasti 
virtaava koski antoi käyttövoiman 
sahalle, myllylle ja meijerille. Myös 
menneiden sukupolvien kyläläiset 
ovat tulleet tutuiksi.

Alkaa jo hämärtää, ja vilu häirit
see tutkimusmatkailijan tarkkaavai
suutta. Työpäivä maastossa jää tun- 
tejalyhyemmäksikuin kesällä. Linja- 
auto tuo minut kaupunkiin.

Istahdan tähän työpöytäni ääreen. 
Kenkäni ovat kuraiset, ja ajatukseni 
seikkailevat yhä muinaisen kasken- 
kaatajan jäljillä. Mutta nyt on palat
tava tämän päivän maalaismaise
man ongelmiin ja viriteltävä eteensä 
visioita sen tulevaisuudesta.

Keräämäni tiedot historiasta ja 
tutustuminen kohteen nykytilantee
seen ovat välttämätön pohja työlleni, 
"kyläympäristösuunnitelmalle", jo
ka samalla tulee olemaan opiskelu- 
jeni lopputyö. Valtava pino kirjal
lista ja kuvallista aineistoa odottaa 
tiivistymistään lukukelpoiseksi sel
vitykseksi. Ja piirustuksissani on 
vasta hahmottumassa suunnitelma, 
jossa yritän toteuttaa sekä asukkai
den ideat että omat näkemykseni 
elävästä, kehittyvästäja perinteensä 
säilyttävästä kyläkuvasta. - Kuinka 
sovittaa nykyiset mittavaatimukset 
täyttävä konesuoja vanhan kärry- 
tallin kupeeseen? Miten suojella per
hoset ja kukkaniityt entisten laidun
maiden kasvaessa umpeen? Kannat
taako rapistuneet ikkunapuitteet 
vaihtaa uusiin vai korjata? Millaiset 
koristepensaat sopisivat kaunista

maan yhteistalon edustaa? - T oivot- 
tavasti minä voin vuorostani antaa 
joitakin vastauksia ja hyödyllisiä 
vinkkejä kyläläisille, joiden oma- 
aloitteisuudesta ja talkoohengestä 
suunnitelmani toteuttaminen tulee 
paljolti riippumaan. Jokainen asu
kas voi toiminnallaan vaikuttaa sii
hen, miten kylän raitille ensi vuosi
sadalla eksyvä arkkitehtiopiskelija, 
tai kuka tahansa ohikulkija, näkee ja 
kokee tämän maiseman kulttuuri
historialliset arvot. Puhumattakaan 
siitä, kuinka tärkeää kyläkuvan viih
tyisyydestä huolehtiminen on nii
den kannalta, jotka tässä ympäris
tössä elävät, joko kesälomillaan 
loikoillen tai ympäri vuodet töitään 
ahertaen.

Ahertaa aion minäkin. Jouluun 
mennessä pitäisi olla koossa muuta
kin kuin nippu epämääräisiä kirjoi
telmia ja suttuisia luonnoksia. Tu
len viettämään työpöytäni ääressä 
vielä useat pimeät illat... Mutta 
huomiseksi on sammakkomies lu
vannut ensimmäiset lumisateet. Sil
loin Soininkylän maisemakin saa 
taas aivan uudet, kiehtovat muo
dot, ja sehän on nähtävä! - Tällä 
kertaa viisastunut löy töretkeilij ä lait
taa kumisaappaat jalkaan.
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KAARI PELKOLA

Muistivihkojen kertomaa

Suloisia neitoja Vaskivedeltä 1910-lu- 
vulla. Vas. Lyyli, Aina ja oik. Senja 
Moisio-Tyrkkö. Takana Sanni ja edessä 
Riika Katajisto.

aihetta: lapsuus, koti, isänmaa / suh
de Jumalaan, uskonto / ja lempi, 
rakkaus. Tuo viimeinen ehkä enin 
esillä. Toiveita tulevista rakkauden, 
onnen päivistä osattiin käsitellä 
huumorin kannaltakin kuten "Lem
peni lehahti kuin tuli tuuleen/ si
nua mä suutelin mutta purasinkin 
huuleen." Ja mahdollsiin pettymyk
siinkin oli varauduttu.

Useimmat on tietysti kirjoitettu 
ystäväin vierailuilla, mutta vihkot 
ovat olleet mukana myös rippikou- 
luaikana Impilässä, sukulaisissa Ru
halassa ja Kauhavalla, kudontakou- 
lussa Luodespohjassa sekä Toisve
den Sippolan leikkikurssilla.

Yleensä käsiala on kaunista, oi
keinkirjoituskin osattiin ja usein 
pantiin päiväyskin esiin. Tässä var
moja kirjoittajia: Sannit Katajisto ja 
T allila, Anni Ha vänkä, Rauha Lauk
kanen, Fanni Uusi-Tyrkkö, Miina 
Purra, Anni Jokinen. Pelkän etu
nimen varassa ovat Saimi, Lyydia, 
Lempi, Emma, Mari ja monta muu
ta, joiden sukunimiä voi vain ar
vailla. Poikain lauseet ovat nimettö
miä tai nimimerkillä.

Vaskiveden taistelun päivinä 1918 
Moisio-Tyrkössä majoitettuina ja 
ruokailemassa olleet sotilaat ovat 
tehneet merkintöjään, osoitteitakin eh
kä kirjeenvaihdon aikeissa. Mm. 
"Muisto, Tappelupäivän illalla 6.3. 
1918 Jääkäri Rannanjärvi Ylihärmä".

Pikkuveli Kalle kirjoitti "Rakasta 
synnyinmaatasi/sillä Suomen las
ten rakkaus/on maamme oikea rik
kaus." Pikkusisko Aina taas "Senia, 
Senia koita olla fiini/että saisit joka 
ilta kiinni." Rippikouluajalta "Mutt 
Herran armo aina uus joka aamu 
on/ja siihen luottavainen käy var
maan voittohon." Elsa Törmä kir
joitti "Ole jalo nainen/se mielen 
ylentää/Ole Suomalainen/sen vaa
tii Isänmaa."

Sitten poimintoja lemmenlauseis- 
ta: "Kim sulia ompi lemmitty!niin 
lemmi häntä aina./Anna hellä suu
telo/ja rintaas vasten paina." - Suu- 
teloita äiti kieltää/Pitäneekö nou
taa mieltään./Sydämeni sanoo toi- 
sin/Molempia jos noutaa voisin."

"Älä etsi kuoren kiiltoa/Älä myös
kään rikkautta/Vaan etsi puhdasta

Nämä rivit on kirjoitettu yhteises
ti äitini Lyyli (1896-1995), tätieni 
Senja (1892-1976) ja Aina (1903-1996) 
Moisio-Tyrkön sekä heidän ikäto- 
veriensa ja ystäviensä muistoksi.

Rakkaitten läheisten mustia, pie
niä vahakansivihkoja selatessa voi 
ihan sukeltaa vuosisatamme alku- 
kymmenien nuorten sielunmaise
maan. On kiva kuvitella, miten 
Vaskiveden tytöt 70-80-90 vuotta 
sitten kokoontuivat ehkä kynttilän 
tai öljylampun valossa, haaveilivat, 
puhuivat toiveistaan ja kirjoittelivat 
muistovärsyjä, joita voinee verrata 
nykypäivän iskelmiin ja muuhun 
nuorisoviihteeseen.

Noitten värsyjen, muistolauseit- 
ten sisällöstä voi eritellä kolme pää-
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Olisi oikein tutkimisen aihe sel
vittää, ketkä ovat muistolauseitten, 
jotkut aivan hienoa runoutta, isiä ja 
äitejä. Ehkä löytyisi nimeltä tekijä, 
kansankynäilijä, oikea runoilija, 
käännös vieraista kielistä. Luulisin 
tätä käännökseksi: "Istuta tyttö se 
viikunapuu sen sileän lammen jääl
le/Surusi ja murheesi heitä sitten 
sen viikunan oksain päälle." Nyt 
vain pitää näihin "kiertotähtiin" 
merkitä "trad." (perinnäinen).

Näitten vihkojen parissa nouse
vat mieleen lukemattomat muistot 
omista rakkaista, mutta heidän 
kauttaan tutuiksi tulleista monista 
muistakin Vaskiveden ihmisistä. 
Hopeista nostalgiaa...

Kauniiksi lopuksi: "Kun tämän 
kirjan täyteen saat muistojen muis
telmista,/niin pane piiloon kaapin 
taa pois pöydältä näkyvistä./Sitten 
kun tulet vanhaksi ja painaa huolten 
taakka,/saat elosi päiviä muistella 
nuoruuden päiviltä saakka."

lempeä/Ja raitista rakkautta." - "Yksi 
on rauhan satama / j onne ei mailman 
myrsky sovi/Toinen on syli armaa- 
ni/ja toinen haudan povi." - "Vaan 
pettävätä tuo viehättävä/On lem
men arpapeli:/Siin moni kaikki 
menettää/Vaan harva voiton saa." 
Muuan tuhma viisu piti suurennus
lasin avulla selvittää, oli yritetty sot
kea peittoon: "Eikä se poika vielä 
pilalla ole/vaikka se on vähän 
juoppo./Sitte se vasta pilalla on/ 
kun se maksaa lapsen ruokkoo."

Kuten minun ja seuraavainkin 
polvien värsyjen harrastajat huo
maavat, että monet ovat jo klassik
koja, esim. "Kun lehdet lentää ja kan
net jää/niin kansissa säilyy muisto 
tää." Vihkoissa on myös mietelmiä, 
aikansa laulujen sanoja mm. Vilho 
ja Bertta (15 säkeistöä). Löytyypä 
Kuru-laivan haaksirikosta kertova 
Näsijärven hymni.

Tässä sisarukset jo kypsässä iässä 1973. Vas. Lyyli Mesimäki, Aina Raittinen ja 
Senja Hallinen.
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SIRPA ILVESAHO

Sulkavan sukujuhla

Kuva: Virtain Valokuvausliike

Sulkavan suku kokoontui neljän 
vuoden tauon jälkeen juurilleen Lie
denpohjaan lauantaina 20.07.1996. 
Osanottajia oli paikalle saapunut 
noin 130.

Aluksi kokoonnutun koululle ter- 
vetuliaiskahville. Kahvin jälkeen 
seurasi sukukokous, jossa käsitel
tiin viralliset asiat. Puheenjohtajaksi 
valittiin edelleen Bruno Lönnberg 
ja sihteeriksi Seppo Sulkava, lisäksi 
hallitukseen Anita Hoppendorff, 
Elisa Linkola, Seppo Luhtasaari,

Markku Niemi, Markku Palomäki, 
Sisko Sovijärvi ja Sirpa Ilvesaho.

Kokouksen jälkeen jatkettiin oh- 
jelmaosuudella, joka sisälsi musiik
kia ja pieniä puheenvuoroja mm. 
Seppo Sulkava esitteli kokoamansa 
kirjasen "Voipa N. Sulkava 1884- 
1970 opettaja - kuvanveistäjä - mu- 
seomies ja monen muunkin työn 
tekijä." Samoin Seppo Luhtasaari 
esitteli kokoamansa ensimmäisen 
Sulkavan sukukirjan.

Ruokailun jälkeen jatkettiin vapaa
muotoisella ohjelmalla, kiertäen 
luontopolkua, lenkkeillen Kukko- 
lammen ympäri, tutustuen kylä- 
museoon, -kirkkoon sekä taide
näyttelyyn.

Illalla jatkettiin koululla vapaan 
sanan merkeissä teekupin äärellä ja 
tanssahdellen työväentalolla.

Sunnuntain ohjelmaan kuului ju
malanpalvelus kyläkirkossa ja ruo
kailu koululla.
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MOONA METSOILA

Takana tusina taiteellista vuotta
VIRTAIN TAIDEYHDISTYS KOKOAA 
HARRASTAJAT TOIMINTAAN

Virtolaisia taiteenharrastajiaja-ys- 
täviä kokoavan keskusteluforumin 
tarve ajoi asiasta kiinnostuneet poh
timaan yhteisen yhdistyksen perus
tamista lokakuussa 1984. Silloisen 
kulttuurilautakunnan puheenjoh
taja Kirsti Perähuhta toi julki lauta
kunnan toivomuksen aktiivisesta 
poikkitaiteellisesta yhdistyskestä. 
Toivomus myös toteutui, ryhdyt
tiin Virtain Taideyhdistyksen perus
tamiseen.

Perustavan kokouksen puheen
johtajana toimi Matti Lehtinen ja sih
teerinä Marjatta Ylinen-Kärkkäinen. 
Kokouksen tuloksena perustetun 
Virtain Taideyhdistyksen ensimmäi
sen hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Arto Karvonen.

Kymmenvuotias näyttelytila 
kovassa käytössä

Kahdentoista vuoden ajan toimi
neen yhdistyksen jäsenistö on sään
nöllisesti muodostunut noin 70 tai
teenharrastajasta ja kannattajajäse
nestä.

Merkittävä käännekohta Taideyh
distyksen toiminnassa oli vuosi 1986, 
jolloin saatiin Virtain kaupungin
valtuusto huomaamaan pysyvien 
näyttelytilojen tarpeellisuus. Näyt
telytilana on palvellut kaupungin
talon uuden siiven katutasossa si
jaitseva avara, valoisa ja tarkoituk
sessaan hyvin toimiva huone, joka 
on jatkuvasti niin vierailevien kuin 
oman paikkakunnankin taiteilijoi
den käytössä. Näyttelytilassa työs
kentelee kaupungin palkkaama val
voja.

Vuonna 1995 vietettiin yhdistyk
sen kymmenvuotisjuhlia. Kaupun
gintalon näyttelytilassa tammikuus
sa järjestetyssä juhlanäyttelyssä oli 
esillä töitä 18 taiteilijalta.

Näyttelyitä, retkiä, leirejä...
VirtainTaideyhdistyksen toiminta 

on historiansa ajan ollut täysin tal

Taideleiri Maatilamatkailu Haapamäessä Vaskivedellä 27.7.1996. Henkilöt takana vas. Pia 
Ohraluoma, Seppo Mäkinen, Anneli Patana, Paula Kellomäki, Kirsti Perähuhta, Paula 
Kuusisto, edessä vas. Irene Lampila, Leena Vaara, taiteilija Veikko Takala Vaasasta, Moona 
Metsoila ja Esteri Nieminen. Kuva: Timo Haapamäki

koovoimin toteutettua puuhailua 
taide-elämän alalla, ja se on painot
tunut kuvataiteen puolelle. Talou
dellista apua ovat suoneet Virtain 
kaupungin kulttuuritoimen avus
tusmääräraha sekä Hämeen läänin 
taidetoimikunnan avustus.

Vuotuinen toiminta on sisältänyt 
näyttelyjä, taide- ja kulttuuriretkiä, 
taideleirejä sekä erilaisia esitelmä
tilaisuuksia, keskustelu- ja runo- 
iltoja. Matkoja on vuosien saatossa 
kertynyt reilu parikymmentä, niistä 
kaukaisimmat suuntautuivat Tuk
holmaan ja Pietariin.

Yhdistyksen järjestämät matkat on 
tarkoitettu palvelemaan kaikkia 
kuntalaisia, eivätkä ne velvoita jäse
nyyttä.

Aikuisten kuvataideleirej ä Virtain 
Taideyhdistys on järjestänyt kahdek
san. Niillä ovat opettajina toimineet 
taiteilijat Reijo Saarelainen, Marja 
Jalonen ja Veikko Takala. Lasten lei
rejä on toteutettu kaksi.

Yhdistys on ollut säännöllisesti 
mukana muun muassa Koillis-Pir- 
kanmaan Taide -tapahtuman järjes

telyissä. Myös nuorten tarpeisiin on 
yhdistyksessä pyritty kiinnittämään 
huomiota järjestämällä heille omia 
taideleirejä.

Tervetuloa mukaan
Virtain Taideyhdistyksen tulevai

suus on taideleirien, näyttelyjen ja 
matkojen aktivoimien jäsentensä 
innostuksen varassa. Jokainen tai
teesta kiinnostunut on tervetullut 
Taideyhdistyksen jäseneksi. Jäsen
maksu vuonna 1997 on 50 markkaa. 
Ottakaa rohkeasti yhteyttä toimi
henkilöihimme, kysykää, esittäkää 
kannanottoja ja liittykää Virtain 
Taideyhdistykseen!

Nykyisen hallituksen puheenjoh
tajana toimii Eija Viinikka ja sihtee
rinä Leena Vaara. Muita jäseniä ovat 
Pirkko-Sisko Syrjänen, Tuula Lehti
nen, Esteri Nieminen ja Irene Lam
pila.

Virtain Taideyhdistys ry 
toivottaa Virtain Joulun lukijoille

HYVÄÄ JOULUA JA OIKEIN
ANTOISAA UUTTA VUOTTA!
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ANTTI KUURILA

Virtain Keskustan ala-asteelta ja Erityiskoululta

Virtain keskustan ala-asteen ra
kennuksen valmistumisesta tulee 
tänä syksynä kuluneeksi 37 vuotta. 
Noista päivistä koulurakennus on 
saanut kokea monta muodonmuu
tosta, joista useimmat ovat kohdis
tuneet tilojen uudelleen järjestelyi
hin. Aikanaan rakennus palveli 
kahta isoa koulua, keskusta-alueen 
kansakoulua ja koko pitäjän kansa
laiskoulua. Isojen ikäluokkien kou
lulaiset muistavat sen ahtauden, 
jossa tuolloin koulua pidettiin. Pe
ruskoulun myötä kansalaiskoulu 
muuttui perukoulun yläasteeksi ja 
siirtyi entisiin keskikoulun ja lukion 
tiloihin vesitornin juurelle.

Viimeinen suuri muutos tapahtui 
viime vuosikymmenen vaihteessa, 
jolloin valmistui lisäsiipi uusine, 
ajanmukaisine ja käytännöllisine ti
loineen. Ala-aste sai lisää luokkia, 
mm. asialliset tilat musiikin ja ku
vaamataidon opetukseen. Virtain 
Erityiskoulu pääsi samassa yhtey
dessä evakkoreissultaan omiin ti
loihin. Muistetaanhan vielä, kuinka 
erityiskoulun mukautetun opetuk
sen luokat olivat sijoitettuina ala- 
asteen luokkien lomaan milloin mi
hinkin kerrokseen erilleen toisistaan. 
Pahin tilanne oli harjaantumisluo
kalla, j oka kuitenkin käytännön työn 
kannalta olisi tarvinnut parhaiten 
toimivat tilat. Nyt ne tilaton saatuja 
hyviksi havaittu.

Ei kuitenkaan niin hyvää ettei jo
tain ikävää. Uudet musiikinopetuk
sen tilat ovat kooltaan, toteutuksel
taan ja akustoinniltaan itse musiikin 
opetukseen varsin hyvät, mutta ra
kennuksen rungon kautta välitty
vät äänet häiritsevät alapuolelle si
joitettujen erityiskoulun luokkien 
toimintaa. Kukahan keksisi konstit 
näiden äänien häätämiseksi.

Melua ja hälinää
Viime aikoina on työsuojelu pu

huttanut ihmisiä eri työpaikoilla.

Oma koulu oppilaan kuvaamana.

Myös keskustan koululla on poh
dittu erityisesti hälinästä ja siitä ai
heutuvia terveyshaittoja luokissa, 
ruokalassa ja käytävätiloissa. Kun
nan taholta on väläytetty vihreää 
valoa asian korjaamiseksi paran
netun akustoinnin muodossa. Se on 
enää rahasta kiinni. Itse hälinän läh
teeseen puututtaneen opetuksen 
myötä. Tämän päivän lapset taita
vat olla hälinällisempiä kuin ennen. 
Jatkuvaan taustaöääneen on totuttu 
niin kodeissa kuin kaupoissa.

Samoin luokkien ilmastoinnin ko
hentaminen ja mahdollisten home- 
haittojen tutkiminen ja poistaminen 
ovat ohjelmassa. Uuden siiven val
mistuminen viitisen vuotta sitten sai 
henkilökunnan ajattelemaan olosuh
teiden korjaamista myös vanhalla 
puolella. Niin paljon paremmat olo
suhteet ovat uudessa siivessä. Ilma 
vaihtuu, äänieristys ja akustointi 
toimivat. Jonkun mielestä siellä ele
tään kuin eri ajassa.

Hallinnollisesti molemmat koulut, 
Keskustan ala-aste ja Erityiskoulu, 
ovat nyt toimineet yhteisen rehtorin 
alaisuudessa runsaat pari vuotta.

Kunnan säästötoimet purivat juuri 
laman pahimpina vuosina sen sat
tuman kautta, että ala-asteen reh
tori ja Erityiskoulun koulunjohtaja 
jäivät eläkkeelle samana keväänä.

Olosuhteiden pakosta ja osapuo
lien myötävaikutuksella ala-asteen 
ja Erityiskoulun suhteet ovat muo
dostuneet entistäkin likeisemmiksi. 
Integrointia eri aineissa ja eri oppi
laiden ja eri-ikäisten oppilaiden 
kesken on voitu toteuttaa aiempaa 
enemmän. Uusiin opetussuunni
telmiin kirjattuja kehittämisideoita 
on kuluneen parin vuoden aikana 
toteutettu molemmissa kouluissa 
erikseen ja yhdessä tuumin Toivot
tavasti innostus säilyy pitkälle tule
vaisuuteen.

Aikanaan uudet tuulet puhalta
vat jälleen ja meidän nykytoimem- 
meovat osaltaan historiaa. Sitä his
toriaa on hauska, joskus rasittavaa, 
tehdä.

Antti Kuurila on Keskustanala-as- 
teen ja Erityiskoulun rehtori.
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KAISA HÄKKINEN, RITVA LASKUJÄRVI, ANNELI LAURILA, ERKKI NUMMELA

EMU, EHA, ESY, PUHE-LUKI ???
Virroilla toimii erityisopettaja mu

kautetussa opetuksessa (EMU), har
jaantumisopetuksessa (EHA), so
peutumattomien opetuksessa (ESY). 
Lisäksi on luokaton, kiertävä puhe- 
ja tukiopetusta antava erityisopet
taja (PUHE-LUKI).

Erityiskoulun mukautetussa ope
tuksessa (EMU) normaalia perus
koulun opetussuunnitelmaa vie
dään läpi konkretisoituna ja karsit
tuna; opetus lähtee liikkeelle lap
sesta ja hänen tilanteestaan. Syynä 
opetuksen tarpeeseen voivat olla 
lapsen oppimisvaikeudet tai muut 
syyt, joiden vuoksi hänen opiske
lunsa yleisopetuksessa tuottaisi vai
keuksia. Peruskoulun päästötodis
tuksen saavat erityiskoulun mukau
tetun oppimäärän suorittaneet ja he 
ovat mukana yhteisvalinnassa. Mu
kautettuun opetukseen osallistuva

Tuokio välitunnilla. Opettajat vasemmalta: Ritva 
Laskujärvi, Erkki Nummela, Leila Nieminen, Antti 
Kuurila ja Kaija Karvonen. Kuva: K. Perähuhta.

Työskentelyä erityiskoulussa.

oppilas ei ole kehitysvammainen. 
Hän on normaali lapsi, jolla saattaa 
olla kehitysviivästymiä tai oppimis- 
tai sopeutumisvaikeuksia.

Harj aantumisopetus 
(EHA) j ärjestetään har- 
jaantumiskoulun ope
tussuunnitelman mu
kaisesti. Oppivelvolli
suus alkaa sinä vuonna 
kun lapsi täyttää 6 
vuotta ja päättyy sinä 
vuonna kun hän täyt
tää 17 vuotta. Opetuk
sessa otetaan huomi
oon oppilaan erityis
tarpeet, joita ovat eri
laiset toimintahäiriöt, 
lisävammat ja hoito-ja 
kuntoutustoimenpi
teet. Kokonaisuudes
saan harj aantumisope
tus lähtee hyvin käy- 
tännöläheisistä työta
voista ja toimintamal
leista sekä jokapäiväi
seen elämään liittyvis
tä elämisen taidoista. 
Harjaantumiskoulussa 
ja mukautetussa ope
tuksessa toimii opet
tajan apuna koulun

käyntiavustajia ja tarvittaessa oppi
laan henkilökohtaisia avustajia.

Peruskoulun kaikilla ala-asteilla 
annetaan osa-aikaista erityisope
tusta (PUHE-LUKI) oppilaille, joilla 
on vaikeuksia lukemisessa ja/ tai kir
joittamisessa tai joilla on puheessa 
äännevirheitä (esim. r, s). Tarkoi
tuksena on auttaa oppilaita, jotta he 
voisivat opiskella edellytystensä 
mukaan oman luokkansa jäseninä. 
Opetuksen painopiste on 1. ja 2. luo
killa. Erityisopetus on yleensä yk
silö- tai pienryhmäopetusta. Yläas
teella toimii pieni sopeutumatto
mien ryhmä.

Lapsen siirtoon erityisopetukseen 
(EMU/EHA) tarvitaan aina perhe
neuvolan ja opettajan lausunto. Lo
pullisen päätöksen tekevät vanhem
mat. Päätös vahvistetaan kunnan 
koulutuslautakunnassa. Erityisope
tus on yhteiskunnalle edullinen, 
opetuksellinen ja osin hoidollinen 
opetusmuoto, joka on omiaan vä
hentämään kustannuksia jatkossa.
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LAINA HIETANEN

Elinvoimaisella kunnalla on laadukas päivähoito

Virtain kaupungin päivähoidon 
kolmas vuosikymmen hyvällä alulla

Laki lasten päivähoidosta tuli voimaan vuon
na 1973. Laki edellytti, että "kunnan on huo
lehdittava siitä, että päivähoitoa on saatavissa 
kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laa
juudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin 
kunnassa esiintyvä tarve edellyttää." Lain 
voimaantullessa Suomi eli taloudellisen nou
sun kautta. Työvoiman kysyntä oli tarjontaa 
suurempi, ja varsinkin teollisuus ja palvelu
alat tarvitsivat myös naistyövoimaa. Lasten päi
vähoidon j ärjestäminen oli siten edellytys pien
ten lasten äitien työhön pääsylle. Kansakun

tana otettiin yhdessä vastuuta isoista asioista. 
Lähdettiin takuuseen hyvinvoinnin perusedel
lytyksistä, joihin ilman muuta laadukas päi
vähoitokin kuuluu.

Lain mukaan kunnan oli laadittava viideksi 
seuraavaksi kalenterivuodeksi päivähoito- 
suunnitelma, jonka hyväksyi kunnallisval
tuusto ja vahvisti sosiaalihallitus. Valtionosuu
den saamisen ehtona nimenomaan oli, että toi
minta sisältyi kunnan vahvistettuun päivähoi- 
tosuunnitelmaan.

Päivähoito ripeästi käyntiin

Virroilla lähdettiin ripeästi perus
tamaan päivähoitopaikkoja. Ongel
mia tuotti pätevän päiväkotihenki- 
löstön saaminen, ja siksi päiväkoti
toiminnan käynnistyminen viiväs
tyi alunperin suunnitellusta. Perhe
päivähoitajia oli helpompi saada, 
sillä vuoden 1974 lopulla, jolloin 
ensimmäiset kunnalliset perhepäi
vähoitajat aloittivat työnsä, oli Vir
roilla ns. yksityisiä perhepäivähoi
tajia yli neljäkymmentä. Monet oli
vat jo vuosia tehneet lastenhoito- 
työtä. Nyt vain työnantaja vaihtui.

Vuoden 1974 loka-marraskuulla 
valittiin Virtain ensimmäiset neljä 
perhepäivähoitajaa, joista aivan en
simmäinen aloitti 4. joulukuuta 
Pirkko (nykyinen Holma). Tällöin 
hänelle tuli hoitoon 11 kuukauden 
ikäinen Jarkko Koskela.
Parin viikon kuluttua, 16. joulukuuta 
aloitti työn kunnan palveluksessa 
Suoma Neste. Heti vuoden 1975 
alussa käynnistyivät Pirkko Kukko
sen ja Kaija Ala-Mutkan työsuhteet. 
Myöhemmin saman vuoden aikana 
saatiin vielä kuusi uutta perhepäivä- 
hoitajaa.

Virtain ensimmäinen päiväkoti, 
Koivurinne, aloitti toimintansa 1. ke
säkuuta 1975 nykyisellä paikallaan 
Lastenkujan päässä. Ensimmäiset 
vuodet päiväkoti toimi lastenkodin 
kanssa samassa kiinteistössä, kun
nes päiväkodin laajetessa lasten

Kukin päivähoidon yksikkö juhli 20-vuotistaivaltaan omalla tavallaan. Kuvassa 
vauhdikas delegaatio: pikkumopoilijat Roope, Reetta ja Hannu sekä äidit Leila Niemi
nen ja Aija Kangasluoma luovuttamassa ala-asteen henkilökunnan lahjana kolme 
mopoa perhepäivähoidon lelulainaamoon. Vastaanottajina perhepäivähoidonohjaa
jat Laina Hietanen ja Katriina Pohjola. Kuva: Virtain Valoukuvausliike/Jori Häll.

kodille löytyi tilat Mäntylän kiin
teistöstä.
Myös Nallelan ja Killinkosken päi
väkodit pääsivät aloittamaan toi
mintansa vuoden 1975 nykyisessä 
paikassaan, kerrostalon alakerrassa 
Otsolankadulla. Killinkosken päivä-
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koti sai puolestaan ensimmäiset ti
lansa Killinkiven kerrostalon ala
kerrasta ja myöhemmin siirtyi kes- 
kikylältä vapautuneeseen omaan 
kiinteistöön.

Alkuvuosien ongelmana 
paikkapula

Alkuvuosina päivähoidossa oli 
lapsikiintiöt ja kunnalliseen päivä
hoitoon pääsi vain osa hakijoista. 
Monasti perhepäivähoitajilla olikin 
alkuvuosina rinnan kunnallisia ja 
ns. yksityisiä lapsia. Vuosien myötä 
kuntaan lisättiin tasaiseen tahtiin 
perhepäivähoitajia, kunnes vuon
na 1981 perhepäivähoitajien määrä 
oli noussut viiteenkymmeneenkuu- 
teen. Tämän vuosikymmenen alus
sa hoidon kysyntä alkoi laskea, ja 
niinpä perhepäivähoitajan vakans
seja lakkautettiin toistakymmentä.

Tällä hetkellä ollaan taas uusien 
haasteiden edessä, sillä vuoden 1996 
alussa voimaan tullut lainmuutos 
takaa ns. subjektiivisen oikeuden 
päivähoitoon jokaiselle alle koulu
ikäiselle lapselle. Tämä muutos on 
vaikuttanut sen, että juuri nyt lap
sia on päivähoidossa yhtä paljon 
kuin parhaimpina vuoisina aiem
min. Samalla se on merkinnyt aina
kin väliaikaisesti ylisuuria hoito- 
ryhmiä niin päiväkodeissa kuin per
hepäivähoidossakin.

Päivähoito on kokenut - ei ainoas
taan virtolaisittain, vaan koko valta
kunnan tasolla - monenlaisia muu
toksia kahden vuosikymmenen ai
kana. Alkuvuosien tiukasta säänte
lystä on siirrytty väljään kunnalli
seen itsehallintoon. Enää eivät so
siaalihallitus ja lääninhallitus päätä 
kunnan päivähoidon laadusta tai 
määrästä, vaan kunta itse tekee pää
töksensä, toki ottaen huomioon lain
säätäjän velvoitteet. Enää eivät ole 
rajoitteina läänin tai valtakunnan 
lapsi- tai hoitajakiintiöt. Rajat aset
taa lähinnä raha. Virtain kaupungin 
ja sen tulevaisuudenkin onneksi 
kaupungin päättäjät ovat suhtautu
neet myönteisesti lasten päivähoi
don kehittämistarpeisiin. Onhan riit
tävä ja laadukas päivähoito eräs 
elinvoimaisen kunnan tärkeä tun
nusmerkki.

Muutoksen tuulet puhalta
vat päivähoidossakin

Muutoksen tuulet puhaltavat kai
ken aikaa päivähoidon kentässä, ja 
niin on hyvä. Perinteisen perhe- 
päivä- ja päiväkotihoidon rinnalle 
ovat tulleet myös Virroilla ryhmä- 
perhepäivähoitoyksiköt, jotka edus
tavat eräänlaista päiväkodin ja pie
nen perhepäivähoitoryhmän väli
muotoa.
Mäntylän lastenkodin toiminnan 
lakattua aloitti kolmen hoitajan ja 
kahdentoista lapsen ryhmäperhe
päivähoitokoti toimintansa vapau
tuneessa kiinteistössä kolmisen vuot
ta sitten. Kuluneen syksyn aikana 
on ryhmäperhepäivähoitoa laajen
nettu Vaskivedelle ja Kotalaan. Ky
lätoimikuntien aktiivisella tuella 
molemmat yksiköt ovat lähteneet 
hyvin käyntiin.

Lähivuosina siirryttäneen koko 
maassa lakisääteiseen esiopetuk
seen. Sitä silmällä pitäen Virrat sai 
esiopetuskokeiluluvan, ja kuluvan 
syyskauden alussa aloitettiin esi
opetus Herrasen, Jäähdyspohjan ja 
Kurjenkylän ala-asteilla sekä Killin- 
kosken päiväkodilla yhteistyössä 
Killinkosken ala-asteen kanssa. Esi

opetus ei ole kuitenkaan uusi asia 
päivähoidon kentässä, sillä perin
teisesti kaikki päiväkodit ovat anta
neet ja edelleen antavat esiopetusta 
muun toimintansa ohessa. Koivu- 
rinteen päiväkodissa on lisäksi kah
denkymmenen viiden lapsen puoli- 
päiväosasto juuri tätä tarkoitusta 
varten.

Merkkivuotta juhlittiin 
jokaisessa yksikössä

Päivähoidon kaksikymmenvuo- 
tisjuhlallisuudet hoituivat kussakin 
yksikössä ihan omalla tavallaan. 
Koivurinteen päiväkoti järjesti ul
koilmajuhlan yhdistäen merkkipäi
vän juhlinnan kevätjuhlaansa. Nal- 
lelan päiväkoti juhli Perinnekylän 
työväentalolla ja perhepäivähoito 
keskustan ala-asteella. Killinkosken 
päiväkotilaiset puolestaan tekivät 
juhlaristeilyn Tukholmaan. 
Kaikkiin juhliin oli kutsuttu myös 
entisiä hoitolapsia ja työntekijöitä 
niin kuin myös lasten vanhempia ja 
isovanhempia.
Koivurinteen juhlassa julkistettiin 
päiväkodin henkilökunnan toimit
tama kirja "Koivurinteen päiväkoti - 
2 vuosikymmentä". Kirjan syntyyn 
vahvasti vaikuttanut päiväkodin 
ensimmäinen johtaja Hilkka Sula- 
saari oli juhlassa myös mukana. 
Perhepäivähoidon juhlassa luovu
tettiin Virtain sosiaalilautakunnan 
pitkäaikaiselle puheenjohtajalle toi
mittaja Kauno Vuorenpäälle Sosi
aaliturvan Keskusliiton myöntämä 
Benevolentia-mitali.

Virtain sosiaalilautakunnanpitkäaikai- 
selle puheenjohtajalle Kauno Vuoren
päälle luovutettiin perhepäivähoidon 
juhlan yhteydessä Sosiaaliturvan Kes
kusliiton myöntämä Benevolentia-mi
tali.
Kuva: Virtain Valokuvausliike/Jori Hall.
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HEIKKI KOLARI iVi

Kuntaomistajien ääni kuuluu 
Koillis-Satakunnan Sähkössä
KSS:n historiaa

Koillis-Satakunnan Sähkön perus- 
tamisajankohtana pidetään 14.12.1946, 
toisin sanoen yhtiö on toiminut 
Virtain seudun ja lähikuntien sähkö
huollosta vastaten noin 50 vuoden 
ajan. Alussa toiminnan käynnistä
mistä haittasi kaikkinainen puute. 
Oli puutetta sekä rahasta että tar
vikkeista. Sähkön saannistakaan 
Virtain seudulle ei ollut vielä var
muutta, kun sähköiseen tulevaisuu
teen uskovat voimamiehet rakensi
vat sähkölinjoja kerätyn osakepää
oman, liittymismaksujen ja velka- 
pääoman turvin.

Takana on pitkä, vuosikymmeniä 
kestänyt sähköhuollon aikakausi, 
johon keskeisesti Koillis-Satakun
nan Sähkön toiminnassa kuuluivat 
maaseudun uudissähköistäminen, 
siirto- ja jakeluverkoston rakenta
minen ja ylläpito sekä sähkön han
kinnan turvaaminen. Noiden vuo
sikymmenien aikana sähkön käyttö 
on monikymmenkertaistunut ja ku
lutuksen kasvun myötä sähköver
kot ja -järjestelmät on jouduttu pai
koin uusimaan moneenkin kertaan. 
Virtain seudulla käynnistyneen 
maaseudun uudissähköistyksen 
ohella yhtiön toiminta-alue laajeni 
1950-luvun alkupuolella tehtyjen 
verkostok^uppojen myötä myös 
Ähtärin ja Töysän kuntien alueille. 
Tämän jälkeen Koillis-Satakunnan 
Sähkön toiminta-alue on vuosikym
menien aikana asteittain laajentu
nut nykyiseen laajuuteensa, johon 
em. kuntien lisäksi kuuluu alueita 
mm. Alavudelta, Keuruulta ja Kih
niöltä. Menneinä vuosikymmeninä 
toiminnan painopiste on oEut uudis- 
sähköistyksessä ja verkoston perus
parannuksessa. Rakentajahenkistä 
uudissähköistystä ja sähköhuollon 
turvaamista on jatkunut aina 1980- 
luvulle saakka, jonka jälkeen toimin

nan pääpaino on ollut asiakaspal
velun, käytön valvonnan ja liike
toiminnallisen tehokkuuden kehit
tämisessä.

Puolen vuosisadan aikana sähkön 
avulla tuotetuilla palveluilla on voi
tu huimasti kohottaa ihmisten elin
tasoa ja elämisen laatua sekä no
peuttaa yhteiskunnan myönteistä 
kehitystä. On vaikea kuvitella, mil
laisessa yhteiskunnassa nyt eläi
simme, jos tätä päivittäistä perus
hyödykettä ei olisi ollut käytettä
vissämme.

KSS:n nykypäivää
Sähkön käyttö on jo vakiintunut 

1990-luvulla eikä sen kasvu ole enää 
niin voimakasta kuin aikaisempina 
vuosikymmeninä. Vaikka sähkö on 
edelleen nähtävä ihmisten j a yhteis
kunnan tarvitsemana perushyödyk
keenä, on siitä tullut aikain saatossa 
myös kaupallinen tuote. Jo 1960-lu- 
vun loppupuolelta saakka sähkö on 
kilpaillut lämmitysmuotona mui
den lämmitysvaihtoehtojen kanssa.

Useita vuosia valmisteilla ollut 
sähkömarkkinalaki sai lain voiman 
1.6.1995. Lain myötä sähköyhtiöt 
ovat siirtyneet vapautuville sähkö
markkinoille. Sähkömarkkinalain 
seurauksena voivat suurimmat asi
akkaat jo nyt ja pienemmätkin asi
akkaat vuoden 1997 alusta lukien 
kilpailuttaa sähköntoimittajia ja 
hankkia sähkönsä haluamaltaan toi
mittajalta. Näin ollen sähkökauppaa 
käydään nyt ja tulevaisuudessa en
tistä enemmän markkinatalouden 
ehdoilla ja pelisäännöillä.

Sähköyhtiöt pohtivat aikaisem
paa syvällisemmin omia tulevai
suuden strategioitaan, joiden turvin 
ne uskovat menestyvänsä kilpailun 
kiristämillä markkinoilla. Sähkö
markkinalain voimaan tulo ja jo itse

asiassa sen valmistelu ovat saaneet 
aikaan toiminnan tehostumista sekä 
uusia järjestelyjä omistustaustoissa 
ja organisaatioissa. Monet suuruu
den ekonomiaan uskovat sähkö
yhtiöt ovat ostelleet pienempien 
sähköyhtiöiden osakkeita, joita yh
tiöitä omistavat kunnat ovat useissa 
tapauksissa halukkaasti myyneet. 
Osakekaupan jälkeen uusi omistaja 
hakee tuottoa sijoittamalleen pää
omalle korkeilla sähkön myynti
hinnoilla ja saneeraamalla voimak
kaasti palvelujaan ja vähentämällä 
henkilökuntaa. Kuntien ollessa säh- 
köosakkeiden myyjinä tapahtuu 
usein tulonsiirtoja kuntalaisten kes
kuudessa, kun kunnissa osakekau
poista saadut tuotot keventävät 
mahdollisesti suurituloisten vero
äyriä, mutta toisaalta sähkön hin
nan nousu lisää runsaasti sähköä 
käyttävien energiakustannuksia.

Koillis-Satakunnan Sähkön omis
tajat eli pääasiassa yhtiön toimi
alueen osakaskunnat kävivät viime 
kesän aikana perusteellisen keskus
telun yhtiön omistajuudesta ja poh
tivat yhtiön tulevaisuutta. Yhtiön 
omistajat katsovat hyvässä toimin
takunnossa olevalla yhtiöllä olevan 
sijaa kilpailluilla markkinoilla, kun
han sen toiminta on tehokkaasti or
ganisoitu. Vaikka monet naapuri- 
sähköyhtiöiden omistajakunnat 
vaihtoivat yhtiöidensä osakkeita 
rahaksi, Koillis-Satakunnan Sähkön 
osakaskuntien edustajat päättivät 
yksituumaisesti säilyttää jatkossa
kin paikallisen omistuksensa sähkö
yhtiössä. He päättivät myös, että 
yhtiön liiketoiminnan hyöty jaetaan 
osinkojen sijasta sähkön hinnan 
alennuksena suoraan asiakkaille. 
Nämä yhteisen edun mukaiset pää
tökset osoittavat omistajien taholta 
viisasta ja kauaskantoista harkintaa, 
mikä koituu aina aikaa myöten yh-
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tiön toiminta-alueella olevien ihmis
ten ja elinkeinoelämän hyväksi. Päät
täjät oivalsivat hyvin sen, että osak
keiden myyntivaihtoehto olisi mer
kinnyt päätösvallan luovuttamista 
ulkopuoliselle omistajalle, joka saa
dakseen parhaan mahdollisen kat
teen sijoittamalleen pääomalle kar
sisi palvelut minimitasolle ja näin 
aiheuttaisi osaltaan lisää työttö
myyttä yhtiön osakaskunnissa. On 
siis parempi riittävän palvelutason 
kautta työllistää alan ihmisiä - tie
tenkin toimintaa kaiken aikaa te
hostaen - kuin voiton maksimoin
nin vuoksi korottaa sähkön hintaa

ja saattaa ammatti-ihmisiä työttö
miksi.

Yhtiön keskeisinä tavoitteina tu
levat edelleen olemaan sähkön hin
nan säilyttäminen kilpailukykyisel
lä ja toimialueen elinkeinotoimintaa 
tukevalla tasolla sekä toiminnan ja 
palvelun laadun säilyttäminen asia
kastarpeita vastaavina. Omistajien 
tahdon mukaista hintapolitiikkaa 
toteutettiin jo 1.7.1996, jolloin säh
kön myyntihintoja alennettiin noin 
5 %. Aika näyttää, onko yhtiöllä 
mahdollisuutta tehdä vastaavia tar
kistuksia jatkossakin, kun kiristyvä

energiamuotojen hinnoitteluun tu
levina.

Tulevaisuuden toimintaedelly
tyksiä ajatellen Koillis-Satakunnan 
Sähköllä on hyvät lähtökohdat: 
osaava henkilökunta, vahva talous, 
hyvässä kunnossa oleva verkosto, 
modernit tiedonhallinta- ja auto
maatiojärjestelmät sekä yhteistyö
verkostoja toisten sähköyhtiöiden 
kanssa. Koillis-Satakunnan Säh
kössä katsotaan luottavaisesti tule
vaisuuteen.

KSS Oy sähköistää myös vesistöjen ta
kana olevia kohteita. Kuvassa kaapeli- 
alus "Moikka" ja KSS Oy:n asentajia 
lähdössä kaapelin laskuun Näntönsal- 
melle v. 1989.
Kuva: Mauno Rantanen

MATTI KOSKI 24.2.1957

Ystäväni

Kauan sitten olit virkamies
kynä teroitettu sanoihin tai ehkä säveliin. 
Nyt olet toverini, ehkä, kukaties 
ystäväni, tulkki töihin väkeviin.
Kun kuljin eksyksissä toivoin kuolemaa 
en uskaltanut itse itseäni auttaa.
Kuinka pelkäsinkään Tuonelaa 
ja yhteen suuntaan kulkevaista lauttaa. 
Nyt tunnen, enää pelkää en 
ja riennän yhtä, ainoastaan sitä yhtä 
kammottavaa peljäten.
Ei ihmisruumis pahoinpitelystä pidä.
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KARI MATTILA

MATTILAN 
SÄHKÖ 
40 vuotta 
asennus- ja 
liiketoimintaa 
Virroilla

Insinööri Jorma Mattila oli toimi
nut Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n 
asennusosaston vastaavana jo lähes 
7 vuotta kun yhtiön johto päätti lo
pettaa asennusosaston ja myydä sen 
varastoineen yritykselle, joka aloit
taisi asennustoiminnan Virroilla. 
Käytyjen neuvottelujen jälkeen kau
pat tehtiin kemiläisen ins. Erkki Leh
tosen kanssa, joka kuitenkin perui 
tulonsa. Tässä vaiheessa Jorma Mat
tila aloitti neuvottelut oman yrityk
sen perustamiseksi. Ne päättyivät 
tuloksellisesti. Mattilan Sähkö aloitti 
toimintansa 1.11.-56. Vaimo Raili, 
joka oli toiminut KSS Oy:n pää- 
kirjanpitäjänä, siirtyi samalla päivä
määrällä hoitamaan perustetun yri
tyksen talous- ja konttoritoimia.

Asennusosaston ostoon liittyi 
myös KSS Oy:n myymälätiloja kos
kevan Virtain Osuuskassan kanssa 
tehdyn vielä 7 vuotta voimassa ole
van vuokrasopimuksen siirtyminen 
uudelle omistajalle. Mattilan Säh
kön toiminta lähti näin käyntiin sil
loisessa Virtain Osuuskassan uu
dessa toimitalossa sijaitsevassa lii
ketilassa, joka käsitti pienen myy
mälän ja sen yhteydessä olevan taka
than yhteensä noin 50 m2.

Rakennustoiminta Virroilla ja lä- 
hipitäjissä oh kohtalaisen vilkasta. 
Yritys sai mm. Virtain silloisen 
keskuskoulun, nykyisen ala-asteen 
sähköurakan, mikä olikin alkuvuo
sien huomattavin. Puolustusvoi

ASENNUSOSASTOMME 
jo MYYMÄLÄMME

siirryttyä myypnin kantta , u u d e 11 e omistajalle 
kiitämme kaikkia asiakkaitamme nauttimastamme luotta
muksesta Ja tofvomme, että sama suhde säilyisi työmme 
jatkajankin kanssa.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

Ostettuani Koillis-Satakunnan Sähkö Oyn asennusosaston 
ja myymälän

avaan torstaina 1.11.-56
yhtiön entisessä myymälähuoneustossa Virtain Osuus- 

kassan talossa

ASENNUS- IA 
SÄHKÖLIIKKEEN

Toivon yleisön luottamuksella kääntyvän puoleeni kaikissa 
asennus- ja sähkötarvlkekauppaa koskevissa asioissa.

Jorma Mattila
Virrat, pyh. 3

mien kanssa urakoitiin useiden 
tutka-asemien sähkötyöt mm. Tik
kakoskella ja Keuruulla.

Asentajien määrä, joka aloitus
vaiheessa oli 5, kasvoi 10-15 välille. 
Töiden mukana lisääntyi myös va
raston tilantarve. Ratkaisu löytyi 
Virtain työväentalolta. Virtain Työ
väenyhdistyksen kanssa tehtiin 
vuokrasopimus näyttämötilojen 
vuokrauksesta usean vuoden ajaksi.

Einoja Helena Tamminiemi omis
tivat Virtaintien varrella kaksi vie
rekkäistä omakotitaloa. Heidän teh
tyään aloite yhteisen liikerakennuk
sen rakentamisesta näille tonteille 
Mattilan Sähkö lähti suunnitteluun 
mukaan. Elettiin vuotta -62, ja omas
ta vuokra-ajasta oli jäljellä vajaa 
kaksi vuotta. Virtain posti etsi sa
maan aikaan suurempia tiloja. Neu
vottelut postin kanssa sen tarvitse

mista tiloista päätyivät esisopimuk
seen. Rakennuksen suunnitteluun 
ryhdyttiin huomioiden tilat näille 
kolmelle yritykselle.

Rahoituksen tultua järjestetyksi 
rakennustyöt päästiin aloittamaan 
vuoden -63 huhtikuussa ja talo luo
vutettiin käyttöön 1.11.-63.

Pienissä vuokratiloissa oli myy- 
mälämyynti alkuvuodet vaatima
tonta ja toiminnan painopiste oli 
asennustöissä. Omiin liiketiloihin 
siirtyminen mahdollisti panostami
sen myös myymälätoimintaan. Sa
moin huoltotyöt pystyttiin järjestä
mään asiallisesti. Radio-ja TV-huol- 
toon otettiin ammattimies, samoin 
kodinkone- ja kylmälaitehuoltoon. 
Myymälätilat kävivät aikaa myöten 
jälleen ahtaiksi. Niinpä 10 vuoden 
vuokrasopimuksen päätyttyä pos
tin muutettua suurempiin tiloihin
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otettiin vapautuvat tilat omaan käyt
töön lisääntyneisiin viihde-elektro
niikan tarpeisiin.

Seuraava suurempi muutos ta
pahtui 70-luvun lopulla, kun liike
rakennuksen kaikki tilat siityivät 
Mattilan Sähkön haltuun. Tässä vai
heessa laajennettiin myynti käsittä
mään myös polkupyörät, mopot ja 
niiden tarvikkeet ajatuksena myös 
koko urheilutarvikemyymälän pe
rustaminen. Muutaman vuoden jäl
keen niiden myynti kuitenkin lope

tettiin ja entiset postin tilat vuok
rattiin. Myynti keskitettiin tiloihin, 
jotka ovat tälläkin hetkellä käytössä.

Mattilan Sähkö on vuonna -92 siir
tynyt sukupolvenvaihdoksen myö
tä kokonaan vuodesta -78 yrityk
sessä mukana olleen juniorin talous
tieteen maisteri Kari Mattilan omis
tukseen.

Yritys on kuluneina vuosina suo
rittanut perinteistä asennustoimin- 
taa kotikunnassa sekä lähikunnissa 
Ruovedellä, Kurussa, Kihniöllä ja

Mäntässä. Teollisuuden automa
tiikka-asennus on tullut kuvaan 
mukaan. Myymälätoiminnassaan 
yritys on kuulunut Expert-ketjuun 
jo 30 vuotta.

Hyvä henkilökunta, palvelualttius 
ja vastuu töiden tunnollisesta suo
rittamisesta ovat vuosikymmenien 
ajan olleetne tekijät, jotka ovatmah- 
dollistaneet menestyksellisen liike
toiminnan 40 vuoden ajan tulevat 
jatkossakin olemaan menestymisen 
perusta.
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Kuva: Virtain Valokuvausliike
Mattilan Sähkön henkilökunta 20-vuotiskuvassaan:
Edessä: Raija Rihkajärvi, Asta Myllylä, Marianne Kauraniemi, Raili Mattila,
takana vas,: Reino Kulma-aho, Markku Kammonen, Raimo Keskinen, Mikko Saroa, Jorma Mattila, Jouko Kytölä, Viljo 
Kukkonen, Mikko Niiniaho, Kari Makkonen,
yllä vas.: Alpo Paarto, Jorma Kota-aho, Tapani Purra, Heikki Laurila, Eino Tallila, Timo Makkonen ja Matti Kulmala.

43



VÄINÖ LEHTINEN

Öljylampuista
sähkövaloon Vaskivedellä
Hieman historiaa

Vuosisatamme alussa maamme 
maaseutukylissä elettiin niinkuin 
vanhaan hyvään aikaan, kuten tämä 
vanha sananparsi kuuluu. Vuoden
aikojen ja vuorokausien vaihtelut 
antoivat sekä valon että pimeän ja 
määräsivät myös työpäivien pituu
den. Taloissa ja torpissa pimeyteen 
toivat valoa takkatulet, öljylamput 
ja kynttilät.

Vaskiveden taloissa ja tuvissa va
loa antoivat hämärän ja pimeän ai
kana öljylamput ja karjakartanoilla 
myrsky-ja kynttilälyhdyt. Öljylam
put ja myrsky lyhdyt, niiden lasit, 
sydämet ja lamppuöljy olivat kylän 
kaupoissa syksystä kevääseen joka
päiväistä kauppatavaraa. Tieto säh
kövaloista oli kuitenkin saapunut 
kylään. Se oli puheenaihe, josta ky
läläiset keskustelivat kauppa-, mei
jeri- ja myllymatkoillaan.

Tyrkön myllylle oli hankittu säh
kövalot, turbiini pyöritti generaat
toria, joka antoi sähköä myllärin 
asuntoon ja myllyn muutamaan 
lamppuun. Niiden punertavassa 
jauhopölyn himmentämässä valos
sa vinssattiin viljasäkkejä ja nostel
tiin ja sidottiin jauhosäkkejä kotiin 
vietäväksi. Toive sähkövaloista siir
tyi lämpimien jauhosäkkien muka
na kyläläisten keskuuteen. Keskus
telujen perusteella pidettiin kokous, 
jonka päätöksistä kertoo seuraava 
pöytäkirja.

Sähköyhtiön perustava 
kokous

"Sähkövalon hankkimiseksi Vir
tain Tyrkönkylään pidettiin Ko
kous Tanhua-Tyrköllä 20. p lokak. 
1918. Puheenjohtajana toimi puu
seppä J. Nurminen ja kirjurina alle
kirjoittanut.

1 § Liike päätettiin perustaa yhtiö- 
i muotoon

2 § Osakepääoma hyväksyttiin
35.000 mk:si 100 mk:n osakkeina.

3 § Johtokuntaan valittiin A. Tanhua-
Tyrkkö, J. Nurminen, V. Kangas- 
peska, A. Poukka ja A. Mäkinen, 
varalle Alex Purra ja Arvo Jokela.

4 § Isännöitsijäksi valittiin A. Tan-
hua-Tyrkkö, jolle maksetaan palk
ka laskun mukaan.

5 § Pidettiin koemerkintä joka sen jäl
keen hyväksyttiin sitovaksi.

6 § Lanka päätettiin vetää yhtiön kus-
tannuksellajokaisen osakkaan sei
nälle.

7 § Johtokunnalle annettiin täydet
valtuudet töiden alkamiseen heti.

8 § Johtokuntavaltuutettiinsopimaan
Mylläri S. Havangan kanssa voi
man antamisesta sähkölaitokselle.

9 § Seuraava kokous päätettiin pitää
Tanhua-Ty rköllä 21 p. lokak. klo 6 
j-PP-

Pöytäkirjan vakuudeksi V. Kangas- 
peska"

Yhtiön nimen muutos ja 
alkuvaiheet

Alkuvaiheessa Tyrkönkylän Säh
kö Oy :n nimi muutettiin Vaskiveden 
Sähkö Oy:ksi. Sähköyhtiön linjojen 
eli pöytäkirjassa mainittujen "lan
kojen" rakennustyöt aloitettiin vii
vyttelemättä. Ulkojohdot vedettiin 
puupylväisiin 5-6 millimetrin rau
talangalla. Sisäjohdot asennettiin 
posliinieristimiä ja kierrettyä kumi- 
ja puuvillakankaalla eristettyä sisä- 
asennusjohtoa käyttäen. Pitkän
omaiset sähkölamput roikkuivat 
laipiosta keskellä huoneita.

Vaskiveden sähköyhtiön osakkaat

saivat johtonsa ja lamppunsa nope
asti, mutta Tyrkön myllyltä tuleva 
heikko sähkövirta, pitkät johtoetäi- 
syydet sekä kuivien- ja pakkaskau
sien vesipula myllykoskessa vai
keuttivat sähkönsaantia. Aamuisin 
Tyrkön myllyllä generaattori pan
tiin pyörimään kello kuuden aikaan. 
Päivän valjettua se pysäytettiin. Il
lan pimetessä sähkönjakelu aloitet
tiin jälleen ja katkaistiin iltayhdek- 
sältä. Se lienee ollut tavallisten ih
misten päivärytmin mukaan sopiva 
aika.

Sähkölaskut
Vaskiveden Sähkö Oy:n jakelu

verkossa ei käytetty sähkömittareita. 
Kulutus määräytyi sähköön kytket
tyjen lamppujen valotehon ja luku
määrän mukaan. Sähkötehoa ei mi
tattu vvatteina eikä kilowatteina, 
vaan lamppujen teho eli valomäärä 
laskettiin kynttilöinä. Tämän vuoksi 
myös sähkölaskut määräytyivät 
kynttilämäärän perusteella. Kyntti
län perushinta oli 2,50 markkaa vuo
dessa.

Vuonna 1921 Sv. Moisio-Tyrkkö 
maksoi 160 kynttilän valosta 400 
markkaa, J. Nurminen maksoi 42 
kynttilän valosta 105 markkaa, Matti 
Ruusila 136 kynttilän valosta 340 
markkaa, Aleksi Heinänen 52 kynt
tilän valosta 130 markkaa ja Eeme
li Haapamäki 61 kynttilän valosta 
152,50 markkaa.

Sähkömaksun perushinta pysyi 
vuodesta toiseen samana. Vuonna
1922 maksoi Kalle Purra sähkö- 
maksua 72 kynttilältä 180 markkaa. 
Herman Kallioranta maksoi 84 kynt
tilän valosta 210 markkaa vuonna
1923 ja Anselmi Poukka maksoi 
vuonna 1925 valomaksua 206 kynt
tilän valomäärän mukaan 515 mark
kaa.
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Sähköyhtiön toiminta sam
muu, tarinat elävät

Vaskiveden sähköyhtiön toimin
nasta elää vielä vanhoja tarinoita: 
Törmä-Tyrkön talon pirttiin kokoon
tui päivätyöväkeä hieman ennen 
aamukuutta. Sähkövalot syttyivät ja 
samaan aikaan isännän herätyskello 
pirisi kamarissa. Talossa töissä oli 
naapurin Hilma Lystilä, joka kysyi 
toisilta: "Piriseekö se sähkö joka 
aamu taloon tullessaan?" Valkeejär- 
ven Hannes vastasi tähän: "Ei se 
sähkö mitään pirise." Tähän puoles
taan Hilma totesi itsekseen: "Han
nes valehtelee, sillä minä kuulin

omilla korvilla sen pirinän valojen 
syttyessä."

Muutaman vuoden sähköyhtiö 
pysyi hengissä, vaikka sähkövirtaa 
ei saatukaan säännöllisesti lankoi
hin. Muutenkin monessa talossa 
sähkölamput vain hieman punoit
tivat. "On niisä sentään sen verran 
valoa, ettei vahingossa piemeässä 
päin kävele," totesi muuan osakas 
sähkövaloistaan. Pikkuhiljaa sähkö
yhtiön osakkaat siirtyivät jälleen 
öljylamppujen ja myrskylyhtyjen 
säännölliseen käyttöön ja johto
langatkin purettiin. Öljylamput ja 
myrskylyhdyt, niiden sydämet ja

lasit sekä lamppuöljy olivat jälleen 
pimeän vuodenajan jokapäiväistä 
kauppatavaraa.

Vaskivesi sähköistetään 
uudelleen

Kun Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 
perustettiin 1946 ja sen rakentama 
Vaskiveden sähköverkko kytkettiin 
syyskuulla 1950, niin öljylamput ja 
myrskylyhdyt jäivät ruostumaan 
talojen vinteille ja varastotiloihin. 
Näistä tiloista löytyy vielä myös 
Tyrkönkylän sähköyhtiön verkkoon 
liitettyjä valaisimia ja ruostunutta 
rautalankaa muistona sähköyhtiön 
toiminnasta.
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MARJA-LEENA VEHKA-AHO

Kotalan kylän vaiheita vuosisadan 
alusta tähän päivään

Aikaa ennen vuotta 1921 en muis
ta itse, vaan kaikki vanhemmat ta
pahtumat on keroottu minulle ja ne 
ovat jääneet mieleeni. Aloitanpa 
vaikka kauppa-asiasta.

Uurasten Osuuskauppa, joka myös 
Alakaupan nimellä tunnettiin, pe
rustettiin 1901. Monien vaiheiden 
jälkeen se tunnetaan nykyisin Pip
purin nimellä Virroilla. Totuus on, 
että sen "emä" on täällä Kotalassa 
syntynyt. Ensimmäisen Uurasten 
Osuuskaupan hallituksen jäsenet 
muistan ja tulin jo tuntemaan. Voin 
ne tähän luetellakin.

Virallinen nimi oli Virtain Uuras
ten Osuuskauppa r.l.. Hallituksen 
jäsenet olivat: Eemeli Kari, Heikki 
Koivulahti, Aaro Korhonen, Oskari 
Vierikko, Eemeli Järvinen, Jussi 
Tarkkanen ja Heikki Vehmas. Ku
vakin tästä poppoosta löytyy. Tämä 
kaikki on kuulemani mukaan ker
rottua. Sahakin Joenniemen ran
nassa on ollut joskus vuosisadan 
vaihteessa, Sahavuori lienee saanut 
siitä nimensä. Myllyjä tehdashanke 
on ollut vireillä: Kituskosken mas- 
satehdas joskus 1905, niillä main. 
Suunniteltiin kanavaakin, työt on 
aloitettu ja jälkiä niistä näkyy vielä
kin Kitusen sillankorvassa. Rahat 
lienevät loppuneet aloitusvaiheessa.

Mikonmäen päällä oli yksityis- 
kauppa. Siinä piti kauppaa Itä-Kar
jalasta tänne kapinan aikaan siirty
nyt Mikko Heimo. Siitä lienee Mi- 
konmäki saanut nimensä. Kävin mi
näkin siellä joskus rusinapaketin os
tamassa. Tämä on sitten jo 1920-lu- 
vun alkupuolta, josta voin kertoa 
oman muistini varassa. Sitten oli 
kolmas liikemies Kolun Kaapo. Hä
nellä oh talo sillä paikalla, jossa ny
kyisin on Kaunistan Markun huus
holli. Tämä Kaapo oli monen alan 
yrittäjä. Aikoinaan oli Visuvedellä

oluttehdas; minä en sitä muista. 
Kaapo oli kesäaikana soudellut olut- 
lastia vesiä myöten tämän kylän 
miehille. Myöhemmin kieltolain tul
tua oluthomma loppui. Kaapo kui
tenkin jatkoi liikehommia, osteli 
nahkoja ja välitti niitä. Sitten oli vielä 
toinen bisnes. Visuvedellä oli jon
kinlainen leipomo, sieltä Kaapo sou
ti pullia ja rieviä kesän aikaan. Var
sinkin kevätkesästä kun uitot olivat 
käynnissä ja miehiä joen varressa 
mustanaan. Kyllä Kaapon rieskat te
kivät kauppansa. Sitten myöhem
min kesällä juhlien aikaan Kaapo 
möi korvapuusteja ja sokerikorppu- 
ja kentällä. Kyllähän ne joskus oli
vat vähän kuivuneita: säilytys oli 
siihen aikaan Kaapon sängyn alla 
kopassa! Ei ollut pakastimia, siitä 
huolimatta vain hyvin tekivät kaup
pansa.

Koulu, vankila, rautatien 
rakennus, sotavuodet

Kotalan koulu on aloittanut 1895. 
Sata vuotta tulee tänä vuonna täy
teen. Siellä kuullaan historiikki sata-

Rautatien tekoa Kotalassa. Sammakkoniemen varamaamonttu, josta täytettiin 
Maatianlahtea v. 1936.

Kotalan poikia Sahakalliolla v. 1927. 
Vas. kolmantena Jaakko Korhonen, hä
nen vieressään neljäntenä Lauri Kopare.

vuotisjuhlassa, joten siitä ei enem
pää. Kauppatouhu laajeni. Osuus
kaupan sivumyymälä aloitti Työvä
entalon tiloissa, kunnes se myöhem
min rakensi omat tilat, jotka nykyi
sin ovat Mäkisen Tarmon omistuk
sessa kaupan loputtua.

1920-luvun lopussa muutti Eino 
Raivio Hauhuulta Kotalaan, perusti 
kaupan ostamaansa kiinteistöön 
Kolunmäen alla.

46



1920-ja 1930-lukujen taitteessa al
koivat sitten Pori-Haapamäki -rau
tatien työt Kotalan vaiheilla. Tänne 
perustettiin varavankila Hallisen 
mäelle, se aloitti 1930 keväällä. Ra- 
kennnettiin ensin maj oitustilat, nelj ä 
parakkirakennusta, Säynävälammin 
Heikin pellolle. Yksi on siellä vielä
kin rehu- ja varastosuojana.

Täytynee sentään kertoa Kotalan 
ensimmäisestä puimaosuuskun
nasta. Se perustettiin vuonna 1923. 
Siihen kuuluivat Kotajärvi, Halli- 
nen, Koivukoski ja korhoskyläset. 
Olin silloin kuusivuotias tappi, jo
ten hyvin muistan sen touhun. Pui
makone oli hirmu suuri ja Esa-merk- 
kinen. Kelan leveys oli 85 cm. Voi
makoneena oli "Porilainen", 15-he- 
vosvoimainen maamoottori. Puin- 
tiaikana olivat osakkaat mukana 
hevosineen, mentiin vuorotellen ta
losta taloon. Koneiden siirrossa tah
toi mennä aina enemmän aikaa kuin 
itse puinnissa. Tämä osuuskuntaha- 
josi parin vuoden kuluttua. Kota- 
ärvi Ilmasti nämä isot koneet omaan 
käyttöönsä. Tilalle perustettiin uusi 
osuukunta ja hankittiin vähän pie
nemmät koneet.

Toinen osuuskunta, joka toimi pit
kään, oli puhelinosuuskunta. Se pe
rustettiin joskus 1925. Siihen 
saakka ei Kotalassa ollut puhelinta 
kuin Osuuskaupassa. Keskus oli 
Virtain kirkolla. Puhelinosuuskun
nan keskus perustettiin Halliselle, 
jota Hallisen Vilma hoiteli koko ajan, 
aina 1950-luvun alkupuolelle, jol
loin Pohjois-Hämeen Puhelin val
tasi Kotalankin alueen.

Tähän asti kirjoitetun olen suo
raan jäljentänyt isäni Jaakko Korho
sen muistiinpanoista, joita hän kir- 
joitteli viimeisenä kesänään sairas
taessaan vaikeaa sairautta, johon 
sitten menehtyi marraskuun 25. 
päivänä 1995. Hänen kirjoittelunsa 
oli selvästi jäänyt kesken, vaikka 
hän minulle kertoi sairaalassa kaksi 
päivää ennen kuolemaansa kirjoit
taneensa ylös vanhoja Kotalan asi
oita aina siihen saakka, kun lähti 
armeijaan 1938.

Varavankilan "Vesijohto". Kirjoittaja Jaakko Korhonen kärryillä ajamassa vettä 
Kotalan varavankilaan v. 1931.

Kotalan Nuorisoseuran kokous v. 1924. Edessä vas. nuorimmat osanottajat An
nikki Ylöjärvi (o.s. Korhonen), Eeva Murtolahti (o.s. Korhonen) ja Jaakko Korho
nen.
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MATTI KOSKI 17.2.1976

Ikkuna

Rakennuksen silmäaukko näkökenttineen
valon päästäjä oot kittireunustein.
Voit olla terveys
pyörö, värillinen ehkä kuvioitu
kookkain kuitenkin on näyte, pienin tietenkin on tirkistys.
Talvi lasipintas kukin kuvioi
sade soittaa kasvoillasi harmaan sonaatin.
Päivänsäde peilaa kimppunsa sun pintaasi, 
sen peilaat ilvehtien maisemiin.
Sateenkaaren kaikki värit piilevät sun ruuduissas 
valon käytävissä 
lämmönhukan estävissä.

SARI KOHTALA

Väinö Kohtala (1931-1996)

Väinö Kohtala syntyi Kontoperäl- 
lä Kotalassa kesäkuussa 1931. Hän 
oli monilapsisen perheen nuorin. 
Koulua Väinö kävi Itämeren kansa
koulussa. Matka taittui tuon ajan ta
paan kävellen tai suksilla. Koulun 
jälkeen, sotien loputtua hän työs
kenteli erilaisissa metsätöissä, ja 
myöhemmin mm. Kotalan sahalla 
sekä vuodesta 1966 alkaen eläkkeelle 
jäämiseensä asti työnjohtajana Vir
tain TVH:lla. Väinö asui Kotalassa 
koko ikänsä, sillä hän meni naimi
siin v. 1952 myös kotalalaisen Kaari
nan (o.s. Korhonen) kanssa. Heille 
syntyi kolme poikaa. Oma koti ra
kennettiin 1950-luvun lopulla.

Nuorena miehenä Väinö kävi ah
kerasti metsällä, harrasti urheilua, 
näyttelemistä ja musiikkia. Tuohon 
aikaan Kotalassa harjoiteltiin ahke
rasti näytelmiä erilaisiin juhliin, ja 
Väinö oli mukana esim. seuraavissa 
näytelmissä: Feutora ja muut mo
numentit, Talosta ja torpasta, Kai
kenlaisia vieraita, Anna-Liisa sekä 
Virtaset ja Lahtiset. Näytöksien jäl
keen tanssittiin. Väinö soitti haitaria

kokoonpanossa, jos
sa Mauno Korhonen 
soitti kitaraa, Heikki 
Ruoho bassoa j a Pirk
ko Korhonen lauloi. 
Monet tanhut myös 
tanhuttiin Väinön 
säestyksellä. Musiik
ki säilyi Väinön har
rastuksena myö
hemminkin. Viime 
vuosina hän soitteli
Kotalan peliman
neissa.

Väinö tunnettiin to
dellisena luonnon ys
tävänä. Hän oli kiin
nostunut kasveista, 
linnuista ja muista 
eläimistä. Hänelle
tärkeitä asioita olivat lisäksi kunto
liikunta, marjastus ja raviurheilu. 
Kaikki ystävät ja tutut muistavat 
Väinön humoristisena juttujen ker
tojana. Hän oli erityisen etevä laati
maan runomittaisia tekstejä, kroni
koita, ja hänen kynästään syntyi lu
kuisia näytelmiä. Monien kirjoitel

mien aiheena oli karhunkaataja 
Martti Kitunen. Väinön kirjoittamia 
näytelmiä ovat mm. Karhunpeijai- 
set Kitusella, Enteitä ja tunteita, 
Taviaisen markkinat sekä Voi, ei! 
Virtain Urheilijoiden näyttelijät 
esiintyivät näissä näytelmissä, jotka 
Veikko Viitamäki ohjasi.
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PERTTI KANERVA

Koskien kunnostusta Kotalassa

Kituskosken
vai j astusy rityksiä

Pihlajaveden reitti on syntynyt jää
kauden jälkeen tuhansia vuosia sit
ten. Humuksen värjäämä vesi on 
virrannut koskissa jo ennen ihmis
ten saapumista.
Virtapaikkojen äärelle on aina ker
tynyt väkeä niin myös Kotalan ky
lälle. Seutu oli ensin tuotteliaana 
riistamaana ja myöhemmin pysy
vän asutuksen sijana. Martti Kitu
nen sai varmasti kalastella ja met- 
sästellä melko rauhassa parisataa 
vuotta sitten luonnontilaisten kos
kien äärellä.
Myöhemmin koskien virtaus halut
tiin hyödyntää. Ihminen kahlitsi ja 
murjoi virtavedet tarpeisiinsa. Kos
kiin rakennettiin sahoja, myllyjä, 
patoja jne. Puunuiton tieltä raivat
tiin kivet rannalle. Syntyivät surul
lisen kuuluisat uittorännit. Isompien 
koskien kohtaloksi koitui usein teh
taiden voimalaitoksena oleminen. 
Ympäristövaikutuksia ei kyselty, ja 
työluvat järjestyivät käden kään
teessä. Koskista otettiin paras mah
dollinen hyöty irti, rahassa mitaten.

Vehmaskosken sillalta ylävirtaan. Kuva: Pertti Kanerva

Kituskoskille oli käydä samoin. 
Kosken vesi piti kahlita vuosisadan 
alussa tehtaan voimalalle. Mustan- 
kosken alapäästä löytyy vielä tänä
kin päivänä kivestä rakennettu voi
malan alakanava ja metsästä ole
tettu voimalaitoksen sulkuportti, 
Sekin kivestä rakennettu. Kitusjär- 
vestä johtaa sululle asti satojen met
rien mittainen parin kolmen metrin 
syvyinen kaivanto, voimalan yläka- 
nava. Alueelle rakennettiin muuta
mia rakennuksiakin. Tiettävästi 
maanomistuskiistojen seurauksena 
pitkälle edennyt hanke kariutui ja 
rakennukset siirrettiin pois. Yksi 
siirretyistä taloista tunnetaan ny
kyisin Haapamäen Suoja -nimellä 
Haapamäellä.
Minkälainen Kotala sitten olisi teh
taan varjossa? Mielenkiintoinen ky
symys, mutta kalamiehen saappais
ta katsellen onneksi näin ei käynyt. 
Reitin perkaaminen uittoränniksi ja 
Vironkosken myllypato olivat riit
tävä tihutyö.
Vielä 60-luvulla Vironkosken mylly 
Kotalassa esti kalan nousua ylävir
taan. Paikallisella myllärillä oli ta
pana syksyisin seurata myllyuo-

maannousevia taimenia. Tarinaker- 
too monen kookkaan taimenen pää
tyneen myllärin lautaselle lattia
laudan raosta ammutun pistoolin 
laukauksen seurauksena. Mylly pa
loi ja kala pääsi taas vapaasti nouse
maan uittoränniksi perattua reittiä.

Kosken kunnostusta 
suunnitellaan

Uudet tuulet puhaltavat nykyisin 
jäljellä olevien koskien rannoilla. On 
ymmärretty muidenkin arvoj en kuin 
rahan arvon olemassaolo. Maamme 
virtavesien kunnostus on viime vuo
sina edennyt kiihtyvällä vauhdilla. 
Moni koski ja puro on muuttunut 
rännimäisestä uittoväylästä kunnon 
kalavedeksi ja silmän iloksi.

Pihlajaveden reitti kuuluu kan
sainvälisen Project - Aqua -ohjel
man suojeluvesistöihin. Myös maa- 
ja metsätalousministeriön suojelu- 
työryhmä on määritellyt sen erityis
tä suojelua vaativaksi pienen reitti- 
vesistön edustajaksi, joten koskille 
on esitetty pysyvää suojelua.

Kituskosken rantametsä on 
ostettu valtiolle vanhojen 
metsien suojelualueeksi. Ki
tuskosken rantaa kiertävään 
luontopolkuun kannattaa tu
tustua. Näkeehän sen varrella 
tämän upean metsän ja kos
ken lisäksi myös aiotun teh
taan sulkuportin rauniot.
Virtain kaupunginhallitus 
teki 1983 koskien kunnos
tuksesta aloitteen maa- ja 
metsätalouministeriölle. Sil
loinen kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Reino Julku 
Kotalasta oli hankkeen ide
oija. Byrokratian rattaat jau- 
hoivat hitaasti mutta varmas
ti ja lopulta Hämeen ympäris
tökeskus toteutti kunnos
tuksen lokakuun loppuun 
mennessä 1995. Aikaa aloit-
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teestä kului viimeisen kos-kikiven 
kääntöön 12 vuotta.
Kunnostus käsitti viisi koskea: Kos
kelan-, Vehmas-, Kitus-, Musta- ja 
Vironkosken. Ainoastaan Mustan- 
kosken alapuolinen muutaman 
kymmenen metrin Rekankoski jä
tettiin uiton jäljiltä ennalleen. Pu- 
touskorkeutta Koskelankosken nis
kalta Vironkosken alle on 28,7 m ja 
koskien yhteismitta on 2.265 m. Ve
si on luontaisesti ruskeaa ja sen 
keskivirtaama on 5,1 kuutiota se
kunnissa.
Työt aloitettiin heinäkuun lopulla 
-95. Kunnostus sattui parhaaseen 
mahdolliseen aikaan. Vesi oli en- 
nätysalhaalla ja rakenteiden toimi
vuuden näki myös alavedellä. Näin 
kuivaksi jääviä kohtia ei päässyt 
syntymään. Vesi riitti koko joen le
veydeltä.

Päätöksiä
käytännön työhön

Koskien kunnostuksessa oli mu
kana kaivukoneen ohjaimissaMark- 
ku Kankaanpää Ähtäristä, neljä työ- 
miestä Timo Autio, Jarmo Pohjola, 
Eero Poutanen ja Pertti Kanerva, 
työmaan mestari Markku Viitala, 
suunnitteluinsinööri Tapio Meisal- 
mi sekä kalabiologi Timo Takkunen. 
Moni puhuu koskikunnostuksen 
yhteydessä entisöinnistä. Termi on 
harhaanjohtava. Kalataloudellinen 
kunnostus parantaa kalojen ja mui
den vesissä elävien kasvien ja eliöi
den elinolosuhteita, ei entisöi. 
Koneen kuljettaja on kunnostuksen 
sielu. Vesi pitää saada riitämään 
koko uoman leveydeltä ja se on jaet
tava oikeassa suhteessa kosken eri 
osiin. Kivet on osattava pyöräyttää 
ja painaa luonnollisen näköisesti 
paikoilleen, eikä itse kone saa aihe
uttaa vaurioita ympäristölle. Tämä 
saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, 
mutta koneen kuljettajan työ on 
vaativa.
Koneen käyttövoimana pitää olla 
rypsiöljyn. Pyöriväalustainen tela- 
kone on osoittautunut monella ta
paa käyttökelpoiseksi. Sillä on hyvä 
pyöritellä kivet, levittää sorat, kai
vaa montut, siirtää maata, nostella 
vanhat uittopuut ja pajunjuurakot 
rannalle jne.
Kone ajetaan ylävirrasta koskeen ja 
pois noustaan vasta valmiin kosken

alta, mikäli sen muuten on mahdol
lista.

Ennakkoon piirretty kivi kiveltä 
suunnitelma ei koskaan toteudu, 
sillä kosken pohja on aina arvoitus. 
Totuudenmukaisin on pääpiirteitä 
luotaava toimintasuunnitelma, jota 
koneen kuljettaja voi neuvotellen 
to-teuttaa pala palalta alaspäin siir
ryttäessä. Kun kone on vielä pai
kalla, voi toimimattomia kohtia hel
posti korjata. Niska-alueet ovat ar
koja paikkoja, sillä kutusoran levi
tys, isojen kivien siirrot ja niskan 
leventäminen vaikuttavat yläpuoli
seen vedenkorkeuteen.
Isoja kiviä virtaan sijoittamalla saa
daan veden kulku hidastumaan ja 
koskessa veden pinta nousemaan. 
Vesi ohjataan kulkemaan erilaisilla 
pohjan rakenteilla koko uoman le
veydeltä. Jokainen koskineliö on 
elintärkeä vesieliöille.
Isot kivet luovat koskeen näköä ja 
samalla isojen kivien taakse kaivet
tiin isommille kaloille suojakuoppia. 
Parhaimmat montut ovat parin met
rin luokkaa. Kosken vesikuutiomää- 
rä moninkertaistuu ja kaloilla on 
isompi tila liikkua.
Kutusoraikot sijoittuivat tavallisesti 
koskien ylä- tai keskiosiin. Niiden 
alapuolelle tehtiin riittävästi mones
sa kerroksessa olevaa kivilouhua 
pienten poikasten mieluisaksi suoja- 
ja ruokapaikaksi. Kutusora on yllät
tävän isokokoista, keskimäärin puo
len nyrkin (10-60 mm) kokoista pyö
reää kiveä. Pienempi kiviaines ei 
pysy kovassa virrassa. Kutusora on 
muualta ajettua.
Puut ja pensaat poistettiin kunnos
tettavalta alueelta ennen koneen tu
loa suurimmaksi osaksi käsityönä. 
Vain suurimpien puiden ja juura- 
koiden siirtämiseksi tarvittiin ko
netta. Osa puutavarasta poltettiin, 
osa käytettiin ympäristön muokkaa
miseen, osa kuljetettiin pois. 
Maisemoinnista huolehdittiin vä
littömästi, kun se oli mahdollista. 
Muun muassa kalastajille tehtiin 
nuotiopaikka ja polkuja avattiin 
koskien rannoille.

Koskien kalastusjärjestelyt selvi
tettiin talven aikana. Kunnostetut 
kosket avattiin kalastukselle viralli
sesti 14.6.1996, jonka jälkeen kos
kille on voinut ostaa kalastusluvan. 
Virallisiin juhlallisuuksiin osallis

tui noin 100 kutsuvierasta. Lehdis
tössä ja yleisessä mielipiteessä kos
ket ovat saaneet paljon myönteistä 
palautetta. Kunnostus on suosiosta 
päätellen onnistunut niin kalamies
ten kuin muidenkin mielestä.

Taimenia, haukia...
Reitin kalalajeista tavoitelluin on 

ilman muuta taimen, jota esiintyy 
kaikissa koskissa. Muita koskista 
koukkuun tarttuvia kalalajej a on säy
nävä, harjus, hauki, ahven, särki ja 
salakka.
Kosket on myös sähkökalastettu 
pariin otteeseen kunnostuksen jäl
keen istutustarpeen määrittämisek
si. Virtain Urheilukalastajien aika
naan hoitamalta Kituskoskelta löy
tyi eniten luonnonkudusta synty
neitä taimenen poikasia. 
Kunnostuksen jälkeen koskiin on 
istutettu kymmeniä tuhansia sormen 
mittaisia taimenen ja harjuk-sen poi
kasia. Rutto vei ravut aikanaan eikä 
kotimainen jokirapukan-ta ole aina
kaan vielä onnistunut palautumaan. 
Onkikokoisena kalana istutetaan ai
noastaan järvitaimenta. Saalisvar- 
muutta pyritään parantamaan mah
dollisimman tihein istutuksin.

Kunnostushankkeelle tuli hintaa 
noin 350 000 mk. Summaan on las
kettu Vehmaskosken alapuolella 
umpeen kasvaneeseen kortteikkoon 
avattu kalaväylä. Summaan eivät 
kuulu istutukset eivätkä mahdolli
set muut jälkitoimenpiteet.

Kunnostuksen tuloksena lohika
lojen, ravun ja joidenkin kevätku- 
tuisten kalojen elinympäristö on var
masti parantunut. Samaten vir- 
kistyskalastusmahdollisuudetja rei
tin luonnonsuojelullinen arvo. Tästä 
kaikesta hyötyy välillisesti myös seu
dun elinkeinoelämä. Ympäristö ta
kaa viihtyvyyden.

Hämeen Ympäristökeskus 
Vesistöyksikkö
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SANNA MARKKANEN

Ympäristönsuojelu on 
elämänsuo j elua

Luulenpa, että kovinkaan moni 
suomalainen ei ole voinut välttyä 
kuulemasta sellaisista vakavista 
maailmanlaajuisista ympäristöon
gelmista kuin kasvihuoneilmiön 
voimistuminen, happamoituminen, 
otsonikato, luonnon monimuotoi
suuden väheneminen, uusiutumat
tomien luonnonvarojen liian teho
kas käyttö. Lisäksi maapallon ih
misten lukumäärä kasvaa kasva
mistaan, tuottaen yhä enemmän 
ympäristöongelmia. Miksi sitten 
ongelmien kimppuun ei käydä? 
Miksi hiilidioksidipitoisuus ilma
kehässä yhä kasvaa, vaikka hiili
dioksidin osuus kasvihuoneilmiön 
voimistumiseen on tiedetty jo parin 
vuosikymmenen ajan? Miksi polii
tikot, talousjohtajat, yritysjohtajat ja 
tieteentekijät eivät tee mitään tai 
eivät ole saaneet kehitystä pysäy
tettyä? Miksi sinä et tee mitään? 

Vastaus nro 1: Ei ole tietoa.
Osittain näinkin voi olla. Monet 

ovat kyllä kuulleet alussa mainitse
mistani ongelmista, mutta eivät to
dellakaan tiedä minkä suuruus
luokan ongelmista on kyse. Tiedo
tusvälineitten (TV, radio, päiväleh- 
det) jakama tieto tuntuu jotenkin 
irralliselta j a haj anaiselta, etenkin jos 
ei tunne asioitten perusteita. Miten 
paljon tiedotusvälineissä onkaan 
jauhettu entisen Jugoslavian hajoa
misesta, sodista, serbeistä, kroaa
teista, muslimeista jne. Itse en kyllä 
loppujen lopuksi sittenkään kovin 
selkeästi tiedä, mistä sota alkoi ja 
miten se päättyi. Sama koskee myös 
ympäristöasioita. On hankala sijoit
taa tietoja kokonaisuuteen, jos ei 
tiedä perusteita. Mistä perustietoa 
sitten saa? Kirjoista, kursseilta, ym
päristö- ja luontojärjestöiltä, ympä
ristönsuojelusihteeriltä, muilta alan 
ihmisiltä, harrastajilta, internetistä 
yms. Oma aktiivisuus on valttia.

Vastaus nro 2: Ei kosketa minua. 
Elämme länsimaisessa, teknisty

neessä, teollistuneessa yhteiskun
nassa, jonka tavoitteena on jatkuva 
talouden kasvu. Mihin tämä kasvu 
tällä haavaa perustuu? Hyvin pal
jolti luonnon hyväksikäyttöön. Me 
käytämme uusiutumattomia luon
nonvaroja ahnaasti ja uusiutuvia 
luonnonvaroja kestämättömästi ja 
vielä siten, että käytöstä aiheutuu 
suuria haittoja ympäristölle. Miksi? 
Onko luonto vain meidän ihmisten 
hyvinvointia ja elintasoa varten. Jos 
emme kertakaikkiaan koe luontoa 
sellaisenaan tärkeäksi, miksi me 
kuitenkin hakkaamme oksaa aitam
me poikki, sillä loppujen lopuksi 
olemme hyvin riippuvaisia luon
nosta. Mietipä vain mitä olet tänään 
syönyt, juonut, mitä hengität, mihin 
pukeudut, millä liikut, missä asut 
jne. Puhumattakaan siitä, että me 
suojelisimme luontoa ihmisen käy
töltä eikä ihmisen myöhempään 
käyttöön. Jos me antaisimme itsem
me ymmärtää, mikä on todella 
tärkeää, mihin kaikki perustuu - 
toimisimmeko näin mielettömästi 
vai omaksuisimmeko "vaatimatto
mamman'' elämäntavan?

Vastaus nro 3: Tekniikka pelastaa.
Voi olla. Itsekkin aikaisemmin us

koin näin. Mutta mikä meidät on 
tähän tilanteeseen johtanut? Miksei 
nyt jo ole laajamittaisessa käytössä 
ympäristölle ystävällistä tekniikkaa?
Ennustaminen on vaikeaa, mutta 
uudet tietokonemallit pystyvät yhä 
paremmin arvioimaan tulevaa. Nii
den mukaan esim. kasvihuoneil
miön voimistumisen seuraukset tu
levat rajusti näkyviin parin vuosi
kymmenen kuluessa. Kasvihuone
kaasujen poistuminen ilmakehästä 
on hidasta, joten kaasujen radikaa
lin vähenemisen tulisi tapahtua 
mahdollisimman nopeasti, jo nyt

90-luvulla. Aurinko-, tuuli-, fuusio- 
ja vetyenergian käyttöön ottaminen 
laajasti ei ole vielä mahdollista. Ve
sivoiman, maakaasun ja biomassan 
(esim. puu) käyttöön siirtyminen ei 
riitä. Ydinenergian käyttöön ottoon 
liittyy paljon negatiivisia asenteita 
ja poliittista vastustusta. Aikaa ei 
ole paljoa. Ennättävätkö uudet tek
niikat apuun? Ovatko ne ihmiskun
nan pelastus vai vain tekohengi
tyksen antajia? Joka tapauksessa 
nykyisenlainen elintaso ei ole mah
dollista.

Vastaus nro 4: En minä voi asialle 
mitään.

Hyvin suuri osa suomalaisista 
kannattaa ympäristönsuojelua. Mut
ta kun itse pitäisi tehdä jotain, mie
lenkiinto asiaa kohtaan katoaa. Ehkä 
meidän luonnollemme ei vielä ole 
tapahtunut tarpeeksi konkreettisia 
muutoksia, jotka saisivat meidät toi
mimaan. Toisaalta on karmeaa aja
tella, että toimimme vasta sitten, 
kun vahinko on tapahtunut. Voiko 
joku pitää itseään niin heikkona, 
ettei edes viitsi yrittää. Tekniikan 
tohtori Eero Paloheimo on sanonut: 
"Jokainen meistä on joka hetki jon
kin valinnan edessä. Ja jokaisen jo
kainen valinta voi säästää maailmaa 
ainakin yhden havunneulasen ver
ran. Pitäkäämme tämä koko ajan 
mielessämme, heikkoudestamme 
huolimatta. Yhdessä havunneula
sessa on pieni maailmankaikkeus."
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SEPPO JAUHIAINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristötiedotusta
Kuluvana vuonna on Virtain ym

päristölautakunta panostanut tiedo
tusasioihin. Alkuvuodesta valmis
tui virtolaisia luonto-ja retkikohteita 
esittelevä opas. Oppaassa esitellään 
11 virtolaista luontokohdetta "par
haasta päästä”. Opas jaettiin kaikille 
koululaisille ja päiväkotein lapsille 
sekä matkailukohteisiin. Terveme
noa retkeilemään ja tutustumaan 
virtolaiseen luontoon.

Syksyllä valmistui jätehuollon 
muutoksia esittelevä Virtain jäte
opas. Oppaassa annetaan ohjeet jät
teiden lajittelusta tilanteessa, jossa 
erityisesti palavan jätteen keräilyä 
ollaan tehostamassa taajaman alu
eella. Myös muu jätehuoltojärjes
telmä on kuvattu kattavasti. Opas 
jaettiin kaikkiin koteihin. Molempia 
oppaita on saatvailla kaupungin
talolta ympäristötoistosta.

torni® 
^Utehteita

. SM

MATTI KOSKI 1957

Suomalaiselle talonpojalle

Tiesi viitoitettu hiellä, verin,
ostettu ja lunastettu vähin erin, 
taiteluilla, työllä aikain mennen.
Samaa olet mitä isät ennen.
Halveksitko heitä, ethän varmaan,
rakkaan maasi vuoksi armaan
toimit tahtomattas niin kuin moni
muukin, eihän intoella sovi,
ellei tuuditeta siihen harhauskoon,
että vainotulet kätkeytyvät aamuruskoon.
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MATTI MAIJALA

KUNNIOITTAEN olen aloittanut
KUNNIOITTAEN haluaisin lopettaa

On jossain määrin vaarallista an
taa lausuntoa omasta toiminnastaan. 
Lukijat tietävät hyvin, miten sub
jektiivisia muistelmat tahtovat olla. 
Virtain Joulu on pyytänyt kirjoitta
maan omia tuntemuksia niiden 24 
vuoden ajalta, jotka olen toiminut 
Virroilla valtuuston puheenjohtaja
na. Otan siis siihen liittyvän riskin.

Toivon käyneen selväksi, että mi
hin tahansa tehtävään olen ryhty
nyt, olen lähtökohdaksi asettanut, 
että edelliset polvet ovat tehneet 
työnsä kulloisissakin oloissa parasta 
mahdollista asiantuntemusta ja ar
viointikykyä käyttäen. Oma osuu
teni tässä päättymättömässä vies- 
tinkuljetuksessa ei siis ole perustu
nut entisten virheiden etsintään ja 
osoitteluun, vaan kunnioitukseen 
tehtyä työtä kohtaan. Siitä on ollut 
hyvä aloittaa. Kunnioittavasti olen 
myös pyrkinyt kohtelemaan kaik
kia työtovereitani. Kiitollisena 
myönnän, että myös minua on koh
deltu hyvin.

Itseäni on jotenkin miellyttänyt 
Walt Whitmanin ajatelma: "Minä en 
jakele nuhteita enkä pieniä almuja. 
Kun annan, annan itseni." En ole 
tietenkään voinut varmistua siitä, 
ovatko kaikki kanssakulkij at voineet 
havaita, miten olen asettanut itseni 
likoon Virtain puolesta ja hyväksi. 
Se on kuitenkin tosiasia. Olen koke
nut sen jopa tehtäväkseni, joten kii
tosta en sen vuoksi kaipaa; eri muo
doissa olen sitäkin saanut ja osaan 
antaa sille arvon.

Luotan uuteen sukupolveen, olen 
usein sanonut. Samoin olen sano
nut, että tilalleni saatte joka tapauk
sessa paremman, vaikka ette saa
kaan samanlaista Mattia. Ja kun tie
dän arvostelijoitakin olevan aivan 
riittämiin, niin heille sanon: Puhu
taan Matista muuten mitä tahansa, 
niin tämä sydän on aina sykkinyt

tälle Suomelle, 
tälle Hämeelle, 
tälle Virtaille ja tie
tysti omille lähei- 
silleni. Siinäkin 
mielessä voitte 
panna paremmak
si - minä jopa 
yllytän siihen.

Monta ovea on 
avattu, monta pu
helua soitettu, 
monta kirjettä kir
joitettu, monta pu
hetta pidetty ja 
monta keskustelua 
käyty Virtain asi
oita ajettaessa. Ko
kouksissa on is
tuttu, päätöksiä 
tehty ja puheen
johtajan nuijaakin 
heilutettu - ehkä 
liiankin pitkään, 
kun havaitsen ol
leeni Virtain val
tuuston pitkäai
kaisin puheenjoh
taja tähän men
nessä. Monissa asi
oissa on onnistut
tu, joskin takapakkeja on myös 
koettu. Koskaan en tietääkseni ole 
sanonut hoitaneeni mitään asiaa yk
sin, sillä asialla on aina ollut useita
kin yhteistyökumppaneita.

Elämäni varrella olen ollut mu
kana harrastajien näytelmissä. Yksi 
sellainen näytelmä oli Valentinin 
Kunnioittaen. Siinä eläkkeelle siir
tyvä ja oppilaitten rakastama lukion 
rehtori Sarasto, lempinimeltään 
Tossu, lausuu viimeisellä tunnillaan 
oppilailleen jotenkin tähän tapaan: 
Kiitos myös teille, hyvät oppilaani. 
Siirryn nyt sy rj ään j a teen sen KUN
NIOITTAEN.

Näin haluan itsekin tehdä, paitsi

Kuva: Mirja Laukka-Kiikkala

oman elämänasenteen! vuoksi niin 
myös siksi, että tämä maailma olisi 
paljon turvallisempi ja miellyttä
vämpi paikka elää, jos asenteissam
me ja käytöksessämme olisi enem
män kunnioitusta muita kohtaan.

Teidän
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JENNY KIVELÄ

Joulu, hyväntahdon 
juhla on tulossa

Ystäväni Kirsti pyysi minulta kir
joitusta Virtain Jouluun, poisjäävä
nä kunnallisena luottamushenkilö
nä. - Näissä ympyröissä en puhuisi 
kunnallisp oliitikosta - oli kunnallis
vaalit käyty pari päivää aikaisem
min. Mielialani ei todellakaan ollut 
kovin jouluinen, rauhaa ja hyvää 
tahtoa henkivä.

Ihmettelin monia asioita vaalien 
tuloksiin liittyen. Neljäkymmentä 
vuotta, josta 36 vuotta valtuustossa, 
likemmäs parikymmentä myös hal
lituksen puolella, antanevat jonkin
laisen perspektiivin josta asioita tar
kastella.

Kuntalaisen, äänestäjän, tulisi olla 
aktiivisempi. Olisi hyvä käydä jos
kus kuuntelemassa valtuuston ko
kouksissa edustajiaan. Vaalihur- 
moksessa esitetyt itsekehut eivät lä
heskään aina ole yhtä kuin käytän
tö kokouksissa. Toki heitäkin on 
jotka pystyvät ja vilpittömästi pyr
kivät täyttämään lupauksensa tai 
ainakin osan niistä. Eihän valtuus
tossa kukaan yksin päätä. Todellisia 
puurtajia ja vastuunkantajia on jää
nyt syrjään, valitsematta.

On helppo mennä esim. "rohkeasti 
eteenpäin" jos on neljä vuotta istu
nut hiljaa ja vaikean valinnan eteen 
tullessa äänestänyt tyhjää. "Katu- 
parlamenteissa" kuulee usein tuon 
"kyllähän minä, vaan kun ne toiset 
ei".

Tällä nyt päättyvällä kaudella kai- 
pasin ryhmien välisiä neuvotteluja. 
Se käytäntö oli valitettavasti jäänyt 
pois vaalikaudella 1989-92. Aikoi
naan päästiin näillä neuvotteluilla 
usein jotakuinkin tyydyttäviin tu
loksiin, jos ei aina niin hyvin ja kaik
kia miellyttäviin. Kuitenkin kaikki 
osapuolet tulivat kuulluiksi. Ylitse- 
käymätön tosiasiahan on, että komp

romissit ovat kunnalliselämän rea
liteetteja.

Kunnallishallinto ei ole yhden 
asian liike. Se on jatkuvaa ohjattua 
toimintaa lakisääteisin perustein 
kuntalaisia palvelemaan, ja alue on 
todella niin laaja ettei näinkään 
kauan mukana ollut voi hallita kuin 
siitä osan, jos sitäkään.

Siksipä suren, että varsinkin parin 
viimeisen vuoden repivä, toisinaj at- 
televien mustamaalaus on mennyt 
moneen rohkeina kannanottoina. 
Liian monta kertaa olen esim. halli
tuksen kokouksessa kuullut valitet
tavan, että meillä on liian paljon elä
keläisiä ja vanhuksia. Eläkeläisetkin 
maksavat veroja, ja paljolta heidän 
ansiotaan on, että meillä on edes 
se, mikä meillä nyt yhteiskunnassa 
vielä on.

Pahoittelen myös sivuky lien -haj a- 
asutusalueen -hienommin sanot
tuna, yhä kapenevaa edustajistoa. 
Aktiivinen, vireä sivukylä on koko 
kaupungin rikkaus. Ehkäpä juuri 
tämä yhden asian liike on passi

voinut sivuky lien äänestäjiä, aj apik
sella "mitäpä se meille kuuluu, 
toisethan sen kuitenkin päättää".

Kuitenkin uskallan vielä toivoa, 
että rakentavaa yhteishenkeä syn
tyisi, kunhan tosiasioiden edessä 
pahin uho laantuu. Kuntalaisen pa
rasta on aina ajateltava. Ja siihen 
kuuluu paljon muutakin kuin esim. 
jäähalli, niin hyvä asia kuin se on
kin. Kaikki kukathan voisivat kuk
kia, jos vain on otollinen maaperä. 
Kunnallishallinnossa se on valitet
tavasti raha, se otollinen maaperä.

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
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KAISA RAUTIO

Taidenäyttely Liedenpohjassa 
heinäkuussa 1996

Liedenpohjan kylätoimikunnan 
kevätkokouksessa syttyi idea taide
näyttelystä, kun mietittiin, mitä jär
jestettäisiin kesätapah tumaksi. Joku 
sitten keksi ehdottaa, että pystytet
täisiin taidenäyttely, olihan kansa
laisopistossa toiminut Sirkka Ala
mäen ohjaama taidepiiri jo useam
man vuoden ajan. Aluksi ajatus tun
tui mahdottomalta toteuttaa "syrjä
kylässä", mutta muutama yhteyden
otto taideharrastajiin antoi intoa 
idean toteuttamiseen.

Näyttelytiloiksi sopiva paikka oli 
Liedenpohjan Ty:n remontoitu talo. 
Se oli tilava ja valoisa. Näyttelyn 
teemana ja runkona päätettiin pitää 
niitä taiteilijoita, jotka ovat jollain 
tavoin kylään sidoksissa. He ovat 
joko oman kylän taiteilijoita tai siel
tä inspiraationsa saaneita. Niitä, 
jotka innostuivat asiasta, löytyikin 
koko joukko. He toivat töitään ja 
auttoivat niiden esille asettelussa. 
Talo täyttyi tauluista näyttämöä 
myöten. Esillä oli Eeva ja Tauno 
Pennalan, Simo Ruuskasen, Arvo 
Suvelan, Tuulikki Niemen, Anna- 
Liisa Oksasen, Pirkko Mäntykos
ken, Moona Metsohan, Sirkka Ala
mäen, Petri Salon, Kimmo Niskasen 
ja Jouni Kalmarin töitä - yhteensä 78 
teosta. Ne olivat enimmäkseen öljy- 
värimaalauksia, mutta oli myös ak
varelleja ja hiilipiirroksia.

Suurta ihastusta herättivät Tuu
likki Niemen nahkataulutyöt. Ne 
vaativat tekijänsä kertoman mu
kaan pinsettejä ja kolmiulotteista 
näkemystä tekovaiheessaan. - Jouni 
Kalmari järjesteli näyttelytalon sei
nille valokuvanäyttelyn Toisvedes
tä ja sen rantojen kylistä. Kuvat hän 
oli kehittänyt erikoisella tyylillään. 
- Erikoisena ja yleisöä kiinnostavana 
osana näyttelyssä oli Liedenpohjan 
koulussa opettajana olleen V. N. 
Sulkavan oppilaiden töitä vuosilta

1912-1919. Monet löysivät niistä jo 
manalle menneiden sukulaistensa 
kädenjälkiä. Oppilastyöt kiehtoivat 
katsojaa yhtä paljon kuin nykytyöt- 
kin. - Kylätoimikunta ei tehnyt näyt
telyyn mitään esitteitä. Sen sijaan 
mukana oli esittelijöitä, jotka kertoi
vat yleisölle, mitä tiesivät maalauk
sista.

Monien taiteilijoiden töitä katsel
lessa mieleeni jäi erikoisesti, miten 
eri tavoin kukin toi taidettaan esille. 
Eräällä esimerkiksi värit olivat sini- 
voittoisia, toisella taas ruskea oli 
hallitseva. Voimakkaat tummat har
maat työt viehättivät omalla taval
laan. Lumiset maisemat olivat Tuu
likki Niemen maalauksissa vallitse
vina. Muotokuvat taas olivat Pirkko 
Mäntykosken sydäntä lähellä. Jyke
vät työkuvat menneiltä ajoilta ker
toivat omaa tarinaansa.

Viikon mittaisessa näyttelyssä oli 
kävij öitä vier askirj an mukaan yli 300

Näyttelyyn tutustumassa opetusneuvos Olavi Hurrija Kaisa Rautio. 
Kuva: Vuokko Marttala-Hurri.

kävijää. Vierailijoita oli kaikista Poh
joismaista, ryhmä Virostakin. Kat
sojista muodostui läpileikkaus Suo
men kaupungeista ja paikkakun
nista aina Rovaniemeä myöten. Eräs
kin veneretkikunta, joka rantautui 
Toisveden Syvälahteen, oli tyyty
väinen, kun se löysi venematkansa 
päätepisteessä niin mahtavan ta
pahtuman.

Toteuttaminen vaati järjestäjiltä 
kuitenkin monta sellaista käytän
nön työtä, jota ei helposti tule aja
telleeksi. Joutuipa työväenyhdis
tyksen puheenjohtaja yöpymäänkin 
näyttelytalolla koko viikon ajan, 
koska tauluja ei voinut jättää yksin 
yöksikään. Tarvittiin uskoa, että 
onnistutaan sitä sivukylissäkin. Ei 
kaikkien tapahtumien tarvitse olla 
keskustaajamassa tai kirkon vieres
sä, niin kuin sanonta kuuluu.
- Vaikka onhan se kirkko Lieden
pohjassakin!
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VIRTAIN KAUPUNKI

TOIVOTTAA ASUKKAILLEEN 
JA VIERAILLEEN 

RAUHALLISTA JOULUA 
SEKÄ

MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTAVUOTTA 1997

VIRTAIN SEURAKUNTA TOIVOTTAA KAIKILLE VIRTAIN JOULUN LUKIJOILLE
JOULUN RAUHAA JA SIUNAUSTA VUODELLE 1997!

TERVETULOA JOULUNAJAN KIRKKOTILAISUUKSIIN!

Sunnuntaisin jumalanpalvelukset klo 10 Virtain kirkossa.
Itsenäisyyspäivänä 6.12.

* klo 18 Tuomasmessu Virtain kirkossa
Jouluaaton hartaudet 24.12.

* klo 15.30 Killinkosken kirkossa
* klo 16 uuden hautausmaan kappelissa
* klo 17 Perhehartaus Virtain kirkossa
* klo 17 Liedenpohjan kirkossa

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

Tapaninpäivä 26.12
* klo 10 jumalanpalvelus Virtain kirkossa
* klo 13 Kurjenkylän rukoushuoneella

Uudenvuodenaattona 31.12
* klo 22.30 uudenvuoden hartaus Virtain kirkossa

Uudenvuodenpäivänä 1.1.
* klo 10 jumalanpalvelus Virtain kirkossa

Musiikkitilaisuuksia:
* 1.12. klo 18 Adventtivesper Armas Maasalo, kirkkokuoro
* 8.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut I Virtain kirkossa
* 10.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossa
* 15.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut II Virtain kirkossa
* 17.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Liedenpohjan kirkossa
* 22.12. klo 19 Kuorojen joulukonsertti Virtain kirkossa
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VALITSE KORKEIN
VEROVAPAA
KORKO 2%

Meritan 12 kk määräaikaistilillä saat talletuksellesi korkeimman 
mahdolIUai3;eXQV|paan koron, joka on 2%. Ja mikä parasta, saat 
tarvittaessa rahat käyttöösi myös kesken talletuskauden. Tämän 
parempaa verovapaata tiliä ei ole.

Merita
Virtaintie 31

emärI MEMAR OY
OY> PIRKANTIE 16, 34800 VIRRAT 

FINLAND

Puhelin (03) 475 8000 
Telefax (03) 475 8011

VIRHYDRO OY f iMIItl
PIRKANTIE 22 VIRRAT \ Älilllllj

(03)475 4111 HSär

Hyvää Joulua ja Onnea vuodelle 1997!

näk6^)virrat
»NÄÖNTARK♦NAONTARKASTUKSET 
♦SILMÄLASIT 
♦PIILOLASIT, -NESTEETMa-Pe 9.30-17.00

Virtaintie 31, VIRRAT Puh. (03) 475 4343

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

VIRTAIN KALASTUSTARV1KE 
KESKUSTIE 5 

VIRRAT

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Neli
VIRRAT

LASTEN ASUSTE

APILA
RAUHALLISTA JA KOTOISAA JOULUA !

POHJOIS-HÄMEEN 
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY LKV
Virtaintie 40, 34800 VIRRAT, puh. 03-485 2640Cl

VIRTAIN
OSUUSPANKKI
Aito virtolainen

ÄoflILR
Toitottaa Hyvää Jonina ja Onnellista litta Vuotta
Puutteentie 17 Ti-Pe 9-17 Puhelin
34800 VIRRAT La 9-14 03-475 4699
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KIRSTIN GALLERIA
Ittemäentie 56, 34800 VIRRAT p.(03) 475 6508 

Avoinna:
kesällä joka päivä, talvella tarvittaessa. 

Aittamajoitus:
kesällä kahdelle hengelle, kanoottivalkama no 45

Pihalla puisia veistoksia
Tervetuloa tontille!

Kiitämme ja toivotamme hyvää joulua !

Paufo Penä/MÄfa

VIRTAIN SEUDUN 
KAUPPAOPPILAITOS
Olemme mukana
Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa 
Opetus alkaa elokuussa -97

Talouden ja hallinnon koulutusohjelman 
suuntautumisvaihtoehtoina:
S Taloushallinto
S Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot 
S Kaupallinen mediaviestintä

Valinta yhteishaun kautta

Kiittäen kuluneesta vuodesta 

J| HYVÄÄ I 
T" JOULUA!

miiiniiiiiiiirm

e
 parturi - kampaamo 

eija solminen

puh. 475 3420

9-17
_ _ 9-13

Schvvarzkopf J Ma suljettu■■■■■■■■■■■■■sisr
Avoinna: Tl-Pe

Virtaintie 34 
34800 Virrat

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

PARTURI-KAMPAAMO 
P.Järvinen 

(03)475 5508
Ma-Pe9-17 
La suljettu

POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY
finmit-vhtiAt

HYVÄÄ JOULUA <
JA ,

ONNELISTA UUTTA VUOTTA

parturi-kampaamo

RIITTA
Schvvarzkopf f Lumivaarantie 1, puh.475 3095

Avoinna ma - pe 9 - 20, la 9 -18 
VIRTAIN KESKUS p.(03) 475 5145, 475 5147

A MARKET,ff PIPPURI
Hyvää Joulua 

toivottaa

LINJA-AUTOLIIKENNE

YKSPETAJAOY
VIRRAT PUH. 4755 348 

4755 448

SUORITAMME TILAUSAJOA 
LINJA-AUTOLLA

Virtain

Sähkötyö Oy
SIPILÄ & KAAKKOMÄKI

Kiertotie3 
34800 Virrat

Puh. 03 -475 3890 
Fax. 03 -475 3891

Virtaintie 32, 34800 VIRRAT 
Puh. (03) 475 3775, fax. (03) 475 3310
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Puh. 475 5888
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta

SPORTIA-VIRRAT_ _ «TUnilA-THUMT

JukkaSpQFfe.

PL 79

-*r?k

VAPAA- AJAN TUOTTEITA 
Abloy- ja autonavaimia

34801 VIRRAT puh.475 3100

vuotta
KELLOSEPÄNLIIKE

4UiUtiT.VtotbM»
VIRRAT puh.03- 475 5949 
RUOVESI puh.03- 476 2196

KUKKAKAUPPA 
VIRRAT Puh.03-475 3570

ILO ON SOPIVAT KENGÄT

^KENKA-mmeffi
Virtaintie 42,Virrat, puh. (03) 475 4687

Virtain
Katsastusasema

Ahjolantie 34800 Virrat 
Puh / Fax.0204 88 2950

HAUSKAA JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KAMPAAMO SEIJA
Virastotalo 

03- 475 5850

Sidontatyöt, hyvät kukat

Järven Kukka
Virrat Rantatie 7

Jx
5lr

Puh. 4755 390 xl/
~l"

P. N. JÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO
Om. Petteri Niemi

34800 VIRRAT 
puh. 4755 331 xl/~»ir

xl/
V

Joulun rauhaa
Järvi - Suomen Laatu rakentajat Oy 

Veikko Nieminen 
Puh. 475 9299, 040- 033 8405

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta

□I 1K-BAUM MLTIO
I VIRRAT MEIJERITIE 16 puh. A“fC ARQQ 4 
' Av. ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-13 O ‘»OOÖ

MÄNTTÄ

HYVÄÄ
JA

RAUHALLISTA
JOULUA

TOIVOTTAA
KAUPPIAS

JA
KAUPAN VÄKI

□ □
ARKET

VIRRAT
MA-PE 9-20 Virrat Puh. 4754 141
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KIRJANPITOTOIMISTO MB MARKUS KORO & Co
MYÖS HTM-TILINTARKASTUKSET

Virtaintie 24, 34800 VIRRAT
Puh.(03) 475 5978, Fax.(03) 475 5878

kiittäen buobeöta 1996 toibotamme
5)pbää Joulua ja Onnellista ©utta duotta

irv rilMLISI< I(IHIST4
I J. KORHONEN Ky puh. 03-475 57791 Fax (03) 475 5775, GSM 040 544 6170

Virtaintie 34 - 34800 VIRRAT

Kotalan työväenyhdistys ry. 
pj. Jouko Kytölä, puh. 475 9129 
siht. Leo Ruoranen, puh. 475 9299

-------- ****^^. TALONMIES-
KIINTEISTÖHUOLTO palvelut

E.OKSANEN & E.PEKKANEN XÄäXystys
• korjaukset

PAIVYSTYSPUHELIN 049- 630 299 • siivoukset
• vuosiloma-

____________ tuuraukset

SÄILIÖ- JA LÄMPÖHUOLTO LEHTONEN KY
ÖUYPOLTIN-JA LVI-HUOLTO
34800 Virrat, puh. 03- 475 6540
NMT 049-231 540 ja 049-634 322

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
r—y 1 KOLARIKORJAAMO

JA AUTOMAALAAMO 
*—*1 71 A. KAIPIO KY

Pirkantie 22 • 34800 Virrat • Puh. 03-475 5362

Hyvää Joulua

Onnellista Uutta Vuotta

Virtain Liikennekgutu Oy
puh. 475 5395

Jtyvää Joutua ja

Onnettista Vutta Vuotta!

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

Maanrakennusyhtymä Koskela 
42870 Kotala '

Puh. 475 9201, 049 - 775 OOO

^LÄHIVAKUUTUS
PIRKANMAAN
LÄHIVAKUUTUSYHDISTYS

KyuöÄ joutua. ja ouuettiota uutta vuottal

PARTURI - KAMPAAMO
hiustoimi MIDINETTE

Keskustie 7 Linjatalo 2,34800 virrat puh. (03) 4755 975

Hyvää Joulua toivottaa
^VIRTMM

KUMIKORJAAMO KY
Puh. 03- 475 5207, Fax 03- 475 3373

MUSTA PÖRSSI
VIRTAINTIE 25, VIRRAT 

puh. (03) 475 4270

-A Valoisaa

Lämmintä
«4^* Joulua

Hyvää jouhia ja °

onnetfista uutta vuotta !UI RAVINTOLA uMfe
mortinkorhu
▼ ▼ Virrat Puhelin 03-475 5129

1 K0ILLIS‘
/1^7 77 7/ SATAKUNNAN 
/ ■ SÄHKÖ OY

Virrat, Keskustie 10, puh.(03) 485 511
Ähtäri, Yrittäjäntie 3, puh.(06) 533 1965
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ttyVÄÄ JOULUA

OHJEELLISTA UUTTA VUOTTA

Virtain Sisätori
Marjanne

sd> sCbe jd> 
<{>

HYVÄÄ JA SOPUISAA JOULUA !

SOPURAHA
TODELLA EDULLINEN KAUPPAPAIKKA

NIIINI7©JJIBIN1

Keskustie 5, Virrat, puh. 03-475 3252Keskustie 5 puh'. 475 4350

TOIVOTAMME HYVÄÄ JOULUA 

VAATETUSLIIKE

T Ms&Mr» * *ammimemi
Virtaintie 34,34800 Virrat 
Puh. 03 - 475 5388

SUUTARI kiittää kuluneesta vuodesta, 
toivottaa Hyvää Joulua ja 

Siunattua Uutta Vuotta

Suutarin palvelut Virtaintie 25
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

E 03-4755460

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Tili-Fakta Oy
34801 Virrat

puh. 03-475 3335, fax 03-475 3459

Ravintola
TOISVESI

34800 VIRRAT PUH. 03- 475 5102

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

TORIGRILLI
@ 475 5293

Raimo Antila

Sairaalantie 4, Virrat 
puh./fax (03) 475 5550 

Myös satelliitiantennit

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme Kuvauksellista Joulua

VARPUSTIE 4, PUH. 03 - 475 5106
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® VIRTAIN APTEEKKI

VIRRAT

puh. 475 5764, 475 5063

KILLINKOSKEN 
SIVUAPTEEKKI 

puh. 531 0035

AUTOKORJAAMO
RHimO niTTnsniO
KIERTOTIE 1, 34800 VIRRAT 

PUH.03-475 5088, FAX 03-475 5058
Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VIRTHIN
ffUTama?(&
Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (03) 475 5944

fBILJARDI PUB
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 11-02

EEKOO TUKKA
Perfectly You

MA-PE 9-17 LA 9-14 KE SULJETTU
S-MARKET PIPPURIN TALO

puh.475 3811

Fysikaalinen hoitolaitos

(virtain fysioterapia)
OSUUSPANKKITALO, KATUTASO 
Virtaintie 40, 34800 VIRRAT 
Puh. (03) 475 4703
FYSIOTERAPEUTTI MATTI VÄISÄNEN 
FYSIOTERAPEUTTI RAIJA LEPISTÖ

FOTO-MITTA
Virtaintie 35 • Virrat • puh. 475 4249

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

VIRTAin I im AT YÖ HY

"helvetin" HYVÄÄ JOULUA

VIRTAINTIE 41, PL 52 
FIN-34801 VIRRAT

FINN-EXPERIENCE OY
HELVETIN ERÄOPPAAT

puh/fax (03) 475 3455 
gsm 050 524 8198

TKT LuontaistuoteIisoppi

Virtaintie 37, Virrat (03) 475 3210

expert
/// MATTILAN ,_____ _

SÄHKÖ JA KONE ///34800 VIRRAT i 
P. 03-475 5466

HAMMASLÄÄKÄRI
TUIJA KÄHKÖNEN

Virtaintie 43 D 
34800 VIRRAT

(03) 475 3885 
(myös iltavastaanotto)

Hyvää joulua toivottaa

Eurovirrat ky
Ahjolantie 1, Ahjolanportti
34800 VIRRAT, puh. (03) 4753 355

^^u^etusOy

puh. (03) 475 3295

Myoääjäoulua
Onnellista llutta liuotta 

Ravintola Eetvartti 
Kemiallinen Pesula
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Olyvää Joutua ja
Onnellista Uutta Vuotta

SÄÄKSMÄKI OY
34710 VASKIVESI Puh. (03) 475 8975
Ylötie 1,33470 YLÖJÄRVI (03) 485 975

Rauhallista Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 
toivottaa

= === =
Meijeritie 14, 34800 Virrat, puh. (03) 475 4501

^mmeiriLetpä
VISUVESI a 03 - 472 5300

03-475 3160

Virtain konditoria
Visuveden myymälä

HIERONTAPALVELU JUSSI PALANNE

Toivottaa asiakkailleen HYVÄÄ JOULUA
Torisevantie 2 A 8, 34800 VIRRAT

Puh. (03) 475 5093, koti (03) 531 7254, 050 558 2401

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN I '

Puh. (03) 475 5325, fax (03) 475 4166

TÄYDEN PALVELUN RAKENNUSLIIKE
- KVR-urakointi Yhteydenotot
- uudisrakentaminen Rakentajapalvelu
- korjausrakentaminen REI-TA GROUP OY
- kesähuvilat / hirsimökit Kiertotie 7, 34800 Virrat

- huoneistoremontit PuhVfax (03) 475 4054 tai (03) 475 5474
, .... ... NMT 049 332 350 tai 049 158 847- rakennuspeltityot

VIRTAIN OSUUSMEIJERI
Meijerintie 12, 34800 VIRRAT

PUH: 475 5144

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA OY
TOIVOTTAA

HyDÄÄ 90UJCUÄ!

P.(03) 472 7151

Korhosen luomutila 
Siiri Korhonen

W 475 9128

-Saha ja höylätavaraa 049 - 516 322 
-Sirkkelinterien huolto

Kiitos hyvästä yhteistyöstä

UNTO TAIPALE PUH. 475 9122
, . . . SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄ: 'M/ virtain

valomainos ky
34800 VIRRAT 2? 03 - 475 5699

TARRAKIRJAIMET NEONHUOLTOA ASENNUKSIA SIIRTOJA

UUSILLE OSILLE 15 VUODEN TAKUU

PERUSKORJATUILLE MAINOKSILLE 2 VUODEN TAKUU

dtyoää joulua ja onnsdliiJa 
uuttu vuotta !

K - Lähikauppa E.Lehtovaara

34930 LIEDENPOHJA
puh. 03 - 475 8115 myym.auto 049 - 366 460

ui
PL 47, 34801 VIRRAT
Ahjolan teollisuusalue
Puh. 03 -475 6100

HYVÄÄ JOULUA
VIRTAIN TILITOIMISTO

puh. 475 5505

Rauhallista ja Hyuää joulua
Ravintola
TEUVON TUPA
ELINTARVIKEIOSKl
Liedenpohja, puh. 475 8130

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

AUTO-SÄHKÖKORJAAMOR. KEMPPINEN
Pääskyntie 13 34800 VIRRAT puh. 03- 475 4403
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Jh/vää ja ilaidtaUi&Ja joulua JCaUullsi!

virtain "•
VESIlÄmp©

Aho & Härkönen 
- PL 69, 34801 Virrat, Pirkantie 11 
*• Puh. 03-475 4869 tai 475 6248

E2EE> VUORINEN
Pääskyntie 13 
34800 VIRRAT 03 475 3770

Kiittäen kuluneesta vuodesta ja 
Hyvää Joulua Toivottaen
VIRTx■£Mr
Virtaintie35, puh. 4755 171

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

Fysioterapeutit:

LIISA VAALI TAINA NEVANPÄÄ

UJyvöä JWua ja Onnelista Olutta ‘Vuotta/

TTIRTAIN
AUTOKORJAAMO KY
Pirkantie 16, 34800 VIRRAT, puh.03-475 4544, 049-621 042

Hyvää Joulua & Onnellista Uutta Vuotta

OM. Kerttu Autio 
Tapiontie 9, Virrat 03 - 475 5498

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme Kuvauksellista Joulua

^/IRTAIN

valokuvausliike
VARPUSTIE 4, PUH. 03 - 475 5106

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
EDULLISET LAATUVARAOSAT

= VIRTAIN
O VARAOSA VLÄ

VIITAMÄKI & MURTOLAHTI 
VIRRAT (03) 4755 264. 4754 777

RAUHALLISTA JOULUA

r SAMPO
VIRRAT puh. 010 515 386

SILMÄASEMA
Keskustie 6, 34800 VIRRAT 

Puh. 475 4011
HYVÄÄ JOULUA

JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

HARJUN SEMENTTIVALIMO

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

SUUNNITTELUT  ̂LO34800 VIRRAT 
puh. 475 5819

Q Antfils Plu Virtaintie 17>PL36>34801 VIRRAT 
□ .niilllia uy Puh.03-4754585,4754105 Fax03-4754210

34800 VIRRAT PUH. (03) 475 5705

VALMISTAMME KAIKKIA ALAN TUOTTEITA

Kysy kauppiaaltasi tuotteitamme
HINAUKSET - KOLARIKORJAUKSET - TUULI LASIT

SAARIMÄEN
KOLARI , r 
KORJAAMO! *"

VIRRAT 
03 - 475 4898 
03 - 475 6898 
049 - 362 298

Jorma Luodes
AUTOKORJAAMO

Lekatie 34800 Virrat 
puh. 049 - 239 005
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- JOULUKIRJAT
- MUSIIKIT
- LAHJATAVARAT -
KAIKKI

Virtaintie 35 puh. 03- 475 4165

Yksilölliset LAHJAT 
ja herttaiset KUKKA-ASETELMAT

PEUKALOISESTA

Kukka ja Askartelu
PEUKALOINEN

Virrat puh. (03) 475 5538

Yleislääkäri
FRANCOISE MIGNOT - KOIVULAMPI

/MIROHiyiLÖ KESKELLÄ LOMASUOMEA 
mJx virroilla

Vastaanotto - «Tlr VIIHTYISÄ RAVINTOLAVirtaintie 36 B 31
34800 Virrat
Puh. 03-475 3211

^^S^FpUHELIN (03) 475 6560
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

HyuAÄ SOUTUA 9A
0KKUC9STA UUTTA UUOTTA

VIRTAIN VALOKOPIO

Eittäen friMfta/ruzdta/uie uurfta/rM&ledta, 
^a- /?ue^ttävädtäfyädtä tMoatasnmehVVää joulua ja onnellista uutta Vuotta

E. Karhukorpi
Keskustie 6, 34800 Virrat, puh. 475 5537

-PISVLA VIRRAT ov—
34800 Virrat Purotie 1 Sampola 03 - 475 5417

Sähköasenukset ja -tarvikkeet

T:mi Jouko Kytölä, Kangasniementie 306 
42870 Kotala pfrknnl/c 23

34800 virratPuh. 475 9288, 040- 506 5730

Iloa valmiista työstä
Virtain Seuran ja Virtain opettajien 
ammattiyhdistyksen keskuudestaan 
valitsema toimikunta työstää muun 
toimensa ohella tätä pakettia noin 
puolen vuoden ajan. Ihmiset ja ta
pahtumat muuttuvat ja painotukset 
ovat erilaisia, mutta jokaisen joulun 
alla on ilo kokoontua valmiin työn 
ympärille. Siinä voi miettiä myös, 
miten ensi vuonna osaisi tehdä sen 
vielä paremmin.

1995 lehden toimikunta Kirstin Galle
riassa, henkilöt takaa vasemmalta: Armi 
Vuoristo, Sinikka Jokinen, Toini Seppä, 
Mauno Poukka, Helvi Mylläri, edessä 
vasemmalta: Kirsti Perähuhtaja Pirkko 
Sihvonen.
Kuvasta puuttuvat Leena Leppänen ja 
Kari Pöyhönen).
Kuva: Pauli Perähuhta.
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Etusisäkansi: Virtain kirkko ........................ ..............
Toimikunnan tervehdys .............................................
Kristus, suurin joululahja ...........................................
Virrat juhlavuoteen 1997 .............................................
Uusi läänijako - virtolaiset ennenkin
muutosten kourissa ......................................................
Hymystä hämäryyteen ................................................
Rajaniemen pappilassa syntyivät
Simo Korpelan eheimmät runot ...............................
Lapsuus- ja nuoruusvuosien
muistikuvia Rajaniemestä ..........................................
Runoja .............................................................................
Rajaniemi - pappilasta leirikeskuksesksi ................
Tupiliiton leiri - huh, hah, hei! ..................................
Joulu ................................................................................
Marttinen on nuorisonarvoinen paikka ...................
Tallin joulu .....................................................................
Saarna Virtain päivän jumalanpalveluksessa .........
Harvinainen valokuva Paikkarin torpasta ......
Joulu 1941 Valkeasaaressa ...........................................
Sota-aikaan kotirintamalla ..........................................
Kansanhuolto ja pula-aika ..........................................
Lotille tunnustusta ja kiitosta
pitkän vaitiolon jälkeen ...............................................
Senja Puukkoniemi - In Memoriam .........................
Valkjärvijuhlat Virroilla ..............................................
Virtain Seura on toiminut 45 vuotta ..........................
Jouluksi kotiin ................................................................
Oman perheen Virtain hiihdot ..................................
Tunnelmia ja tutkimuksia Soininkylän maisemissa
Muistivihkojen kertomaa ............................................
Sulkavan sukujuhla ......................................................
Virtain taideyhdistys kokoaa harrastajat toimintaan
Virtain keskustan ala-asteelta ja Erityiskoululta ....
EMU, EHA, ESY, PUHE-LUKI??? .............................

Virtain kaupungin päivähoidon kolmas
vuosikymmen hyvällä alulla .....................................
Kuntaomistajien ääni kuuluu
Koillis-Satakunnan Sähkössä ................................... ..
Ystäväni .......................................... ..................... -.........
Mattilan Sähkö 40 vuotta asennus- ja
liiketoimintaa Virroilla .... .............-........._.................
Öljylampuista sähkövaloon Vaskivedellä ................
Kotalan kylän vaiheita vuosisadan
alusta tähän päivään ....................................................
Ikkuna ..............................................................................
Väinö Kohtala (1931 -1996) .........................................
Raikulipoika ja Ylypiälikka ..........................................
Koskien kunnostusta Kotalassa .................................
Ympäristönsuojelu on elämänsuojelua .....................
Ympäristötiedotusta ....................................................
Suomalaiselle talonpojalle ...........................................
Kunnioittaen olen aloittanut,
kunnioittaen haluaisin lopettaa .................................
Joulu, hyväntahdon juhla on tulossa ........................
Taidenäyttely Liedenpohjassa heinäkuussa 1996 
Ilmoituksia
Toimikunta 1995 ............................................. ...............
Sisällysluettelo
Tule Joulun Herra............................................................
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PIRJO METTÄNEN

Tule Joulun Herra.,.
Ties monnennenko kerran haa

veilen. Haluaisin oikean joulun, le
von ja rauhan. Luon kuvitelmia hil
jaa laskeutuvasta hämärästä, kynt
tilän lämpimästi lepattavasta va
losta, vaimeana aaltoilevasta pu
heensorinasta lasten touhutessa 
huoneissaan, kuusen ja piparien 
tuoksusta. Näen unta illasta, jolloin 
pysähtyisin kuulemaan, kuinka Jou
lun Herra olisi asettunut meille asu
maan. Unohtaisin kiireen kivun, 
koko tönivän ja tökkivän maailman, 
omaahyvää etsivän sydämeni. Mi
nun sisimpäni kaipaa pois ihmise
nä olemisen tuskasta. En kelpaa it
selleni. Ja siihen tuskaan kutsun 
apua Jumalaltani.

Mutta ensin on valmistauduttava. 
Missä vaiheessa ehtisin kauppoihin? 
Muistanko kaiken: lahjat - mitä ih
mettä pitäisi ostaa ja kenelle - koris
teet, ruuat? Monesti jokin pikkuasia 
on pilannut koko riemun, vaikka 
sinapin puuttuminen. Televisiossa 
kilisevät ja välkkyvät joulumainok- 
set kuin ennenkin. Ihmiset pouk
koilevat pää kolmantena jalkana 
keskustan ruuhkassa, vanhat joulu
laulut tunkeutuvat tajuntaan mo
dernisoituina renkutuksina päätty
mättömissä kassajonoissa ja joka ik
kunassa välkkyvät sähköistä valo
aan alennusmyyntikyntteliköt.

Hikipisarat otsallani hosun kellon 
kanssa kilpaa. Lapset pois tieltä 
sotkemasta jo aikaansaatua! Ja ku
ka onneton on taas lampsinut ken
gät jalassa olohuoneen läpi? Ei mis
tään tule mitään, kun yksin pitää. 
Sisälläni kiehuu katkeruuden sappi. 
Lapset hymyilevät väkinäistä hy
myä hiippaillen epävarmoina pit
kin seinävieriä: äiti riehuu joulu- 
siivousta. Pirttihirmun edessä koko 
väki hiljenee. Kannattaahan kestää 
vielä vähän aikaa, kohta olisi kui
tenkin joulu. Koristeltaisiin kuusi, 
saataisiin hyvää ruokaa ja lahjoja. 
Sitten näytelmä olisi ohi eikä tarvit
sisi pelkästään olla kiltti.

"Tänään jos Jumala suo vietetään 
Vapahtajamme armorikasta synty
mäjuhlaa..." Kuuntelen joulurauhan 
julistusta pöytää kattaessani ja mie
tin, tohtisinko tehdä sen, mistä joka 
joulu olen haaveillut. Hakisinko 
Raamattuni? Hiljentyisimme kuu
lemaan, kun lukisimme jouluevan
keliumin. Mutta ei, se olisi tekopy
hää tunnelmointia. Ei sitä yksin voi 
tehdä, muidenkin pitäisi haluta niin. 
Kirkkoon tietysti voisi mennä aat
tona tai jouluaamuna hakemaan 
joulumieltä, mutta se olisi varmaan 
liian täynnä. Muutenkin kirkossa 
käy jouluisin pelkkiä tapakristittyjä, 
voin mieluummin mennä sinne sil
loin, kun siellä ei olisi ahdasta. Sit
ten oikein hätkähdän ajatuksiani: 
mikä minä olen arvostelemaan tois
ten kirkossakäyntimotiiveja! Pa
rempi kai hiljentyä edes kerran vuo
dessa kuin ei koskaan; eikä kukaan 
voi tietää, kenen sisimmässä kul
loinkin Jumala tekee työtään kirkko- 
käyntejälaskematta. Omatunto pilk
kaa, että hyvänpä tekosyyn ko- 
tiinjäämiselle keksinkin. Haudon 
häpeää vaieten, kunnes perheen 
hälinä sieppaa ajatukseni muualle. 
Niinpä sitten syödään ja juodaan, 
juodaan ja syödään, katsotaan tee

( >

JOULUPÄHKINÄ
Joulukinkkua sulatellessa ehkä sopii erääksi liikuntamuodoksi äly- 
nystyröiden hieronta.
Järjestä tavut oikein, niin löydät joulusiivouksessa sekaisin menneet 
kyläkuntien nimet! Montako nimeä saat?

DEN DYS HAU HER HUU
IK JA JA JEN JÄN
JÄÄH KA KI KI KI
KIL KO KOS KUR KUU
KY KY KY KY LA
LA LIE LIN LÄ LÄ
LÄ LÄ MO NE NEN
NIN NOS PÖH PÖH RAS
SI SEEK SOI TA VA
VAS VAS VE ÄI

veen piirrettyjä ja lueskellaan. Jos 
joku sitten kysyy, miten joulu on 
mennyt, vastataan "hyvin, niin kuin 
ennenkin, levättiin ja kyläiltiin". 
Siinä se.

Tammikuun arkipäivinä on taas 
mukava herätä pikkuisen valoisam
paan aamuun. Oikeastaanhan minä 
en ole ollenkaan jouluihminen, in
hoan joulustressiä. Viime aikoina 
olen jo oppinut, ettei lapsuuden jou
lun perään kannata haikailla. En 
enää pyyhi kyyneliä silmänurkista- 
ni, kun joulurauhaa julistetaan. Mi
täpä joulu muuta onkaan kuin juhla 
muiden juhlien joukossa. Tai ehkäpä 
se on kaikkein hirvein juhla, paljas- 
tuuhan ihmisluonto irvokkaimmil- 
laan kauniiden kuvitelmien valossa.

En minä suinkaan halveksu jou
lun Pyhää Sanomaa. Meidän kalen
teriin piirretty, kaupallinen tavara- 
pöhömme ei vain vastaa käsitystäni 
joulusta. Sisimmässäni uskon, että 
jonakin päivänä saan kokea oikean 
joulun, sen joka ei ole sidoksissa 
aikaan eikä paikkaan, j ota ei valmis
teta töin eikä osteta lahjoin. Sitä 
joulua odottaen sytytän kynttiläni. 
Tule Joulun Herra...
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Talvi Herraskoskella. Kuvat: Foto-Riitta
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LAHJAVINKKEJA:
* monipuolinen valikoima olkaimia
* vöitä
* lapsenpidikkeitä
* kudottuja koriste-etikettejä
* nauhapusseja
* nyöripusseja
* hinausköysiä
* nostovöitä
* kuormansidontalaitteita
* kokoontaitettaviaTricetuoleja

Tule jouluostoksille 
tehtaanmyymäläämme!

INKA OY 
34980 Killinkoski 
puh. (03) 5801 359

Avoinna 
ti-pe 9-17 
la 9-14 
ma sulj.
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