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Joulutervehdys lukijoille

Virtain Joulu ilmestyy nyt 42. kerran. Sen kansi
kuva, nuoren Linda Peltolan maalaama iloisen väri
käs ja perinteinen ovikoriste, "joulukranssi", ohjaa 
ajatuksiamme jouluun ja joulun odotukseen, advent- 
tiaikaan: "Avaja porttis, ovesi". Kiitämme Linda Pelto
laa hänen luovasta osuudestaan lehtemme hyväksi.

Lehden julkaisijain, Virtain Seuran ja Virtain Opet
tajien Ammattiyhdistyksen muodostama toimitus
kunta esittää kauttani lukijoille lämpimän joulu
tervehdyksen. Toimituksen puolesta haluan kiittää 
jälleen kaikkia hyvin toimineita yhteistyötahoja eli 
kirjoittajia, ilmoittajia, valokuvaajia, Virto-Printiä ja 
myyntiorganisaatiota. Hyvässä yhteistoiminnan hen
gessä toimineet toimituskunnan jäsenet ja ilmoitus
ten hankinnasta huolehtineet Lions Club Virrat/ 
Torisevan jäsenet ansaitsevat myös kiitoksen.

Olen selaillut aikaisempia Virtain Jouluja. Edelleen 
on syventynyt käsitykseni siitä, miten tarpeellinen ja 
merkittävä tällainen julkaisu on. Se toimii yhdyssi
teenä sukupolvien yli ja tervehtii muualla asuvia 
virtolaisia. Se on myös verraton paikallishistorian 
ja perinteen aarrearkku. Omat eri-ikäiset kynäilijäm
me, valokuvaajamme ja taiteilijamme tulevat sen 
kautta tutuiksi lukijoille.

Tämä lehti on Virtain ainoa säännöllisesti ilmes
tyvä kotiseutujulkaisu, perinteinen joululukemisto
ja virtolainen vuosikronikka. Se toimii myös joulun 
airuena ja ovien avaajana jouluun, niin kuin lehtem
me kansikuvakin.

Virtain Joulu toivottaa kaikille lukijoille 
Hyvää Joulua!

Matti Maijala
päätoimittaja
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Kesä antoi meille kaikille uusia 
voimia. Lämpö, aurinko ja leppoisa 
yhdessäolo läheisten kanssa kuului 
kesään. Tuolloin helteen hellimänä 
joulu ja uusi vuosituhat tuntuivat 
olevan kaukana.

Syksyn kuluessa olemme Vir
roilla pohtineet osaltamme tulevai
suutta. Olemme laatimassa visiota, 
näkemystä, mitä haluamme jatkos
sa tehdä tulevaisuutemme eteen. 
Omalta osaltani kaupungin luotta
mushenkilönä olen koettanut herät
tää keskustelua ja mielipiteiden vaih
toa. Osa tämän tulevaisuudenkuvan 
hahmottamista on ollut erilaiset se
minaarit ja haastattelut. Sen lisäksi 
olemme kaupungin toimesta yhteis
työssä monien tahojen kanssa teke
mässä uutta kirjaa kotikaupungis
tamme.

Tuo kirjan tekeminen ryhmässä 
on ollut haastavaa ja opettavaa. On 
saanut olla mukana tekemässä jo
tain sellaista, mitä ei aiemmin ole 
koskaan tehnyt. Kuinka ollakaan 
kirjatoimikunnan työn tuloksena 
kaaoksesta alkaa muotoutua oikea 
kirja, joka toivottavasti ensi vuonna 
löytää tiensä lukijan luokse.

Samalla, kun on pohtinut Virrat- 
Kirjan sisältöä ja sanomaa, olemme 
pohtineet kuvaa kotikaupungis
tamme. Tulevaisuus on meistä itses
tämme kiinni. Kenties meidän on 
hyväksyttävä se, että väkimäärä 
Virroilla vähenee. Ainakin, jos kat
sotaan vähenevää syntyvyyttä ja 
väestön ikääntymistä

Toisaalta Virroilla on hyvin vah
vana ja yhä voimistuvana voimava
rana vapaa-ajan viettäjät. Enää ei 
voi sanoa vain kesäasukkaat, sillä

Arvoisat
lukijat

huomattava osa viettää vuoden 
ympäri aikaansa virtolaisessa maa
laisidyllissä kesämökillään. Tästä 
olemme kaikki iloisia. Toivomme, 
että voimme virtolaisina saada pal
velut ja yrittäjät tunnetuiksi vapaa- 
ajan viettoon tuleville siten, että 
vieraskin voisi tuntea olevansa Vir
roilla kuin kotonaan.

Merkittävää piristymistä saavat 
katukuvassamme aikaan myös kou- 
lulaisemme ja opiskelijamme. Uu
sia opiskelijoita saapuu syksyisin 
lukuisia Virroille. Muualta tulleet 
toivottavasti viihtyvät ja kokevat 
pienen kaupunkimme omakseen.

Yksi virtolaisten valttikorteista 
ensi vuosituhannella on karmis ja 
puhdas luonto. Pidetään siis siitä 
paras mahdollinen huoli. Kulkiessa
ni maailmalla tulee yhä uudelleen 
ja uudelleen esiin puheissa, kuinka 
kaunista Virroilla on. Ehkä me virta
laiset emme sitä aina itse huomaa, 
mutta muut huomaavat.

Samalla tavalla virtalainen oop
pera viime vuosina on onnistunut 
koskettamaan katsojia niin, että se 
yhä muistetaan. Karhu-Ooppera on 
ollut vahva kulttuuriteko. Ehkä kar
hu vielä herää, kun sen aika on.

Olemme onnistuneet monissa 
asioissa. Itsetuntomme on kunnos
sa, vaikka bruttokansantuotteem- 
me alittaakinns. köyhyysrajan. Kau
punkimme talous kestää tarkaste
lun ja taidolla olemme pystyneet 
säästöistä huolimatta turvaamaan 
peruspalvelumme. Jatkuvaa valp
pautta vaaditaan, hyvä taloudelli
nen tilanne ei säily ilman työtä.

Paljon on tehtävää, jotta pysym
me kehityksen mukana. Uusi kirjas

tomme on vihdoin lähes valmiina. 
Koulupuolella odottaa monia tar
peita. Työpaikkojen syntymistä on 
herkeämättä tuettava ja virtolaista 
yrittäjyyttä vahvistettava. Tavoit
teenamme on yhä paremmin toimi
va palvelurakenne ja tyytyväiset ih
miset.

Voimmeko sitten suunnittele
malla varmistua kaikesta mahdolli
sesta. Voimmeko sanoa, että pys
tymme vastaamaan mihin tahansa 
haasteeseen. Mitä 2000-luku tuo tul
lessaan? Siirrymme ilmeisesti tieto
tekniikan aikaan ja työ syntyy ky
seisen maailman ympärille. Tieto
tekniikan sovellukset tulevat avuk
si moneen asiaan. Samalla on kui
tenkin kannettava huolta erityisesti 
lastemme ja nuortemme henkisestä 
hyvinvoinnista.

Hy ät ihmissuhdetaidot ratkaise
vat. Maailmalla pärjäävät ne, joilla 
on hyvät tiedot ja taidot sekä kyky 
tulla ihmisten kanssa toimeen. Ja 
tuo viimeksi mainittu tulee olemaan 
jatkossa se tärkein ominaisuus.

Paljon odotuksia ja suorastaan 
mystiikkaa tuntuu liittyvän nyt lä
hestyvään jouluun 1999 ja uuteen 
vuoteen. Kuitenkin jokainen päivä 
on tärkeä. Pitäisi jaksaa elää täydes
ti tänäänkin.

Virtain kaupungin puolesta val
tuuston puheenjohtajana toivotan 
kaikille hyvää adventin aikaa. Ai
kaa hiljentymiseen ja juhlan odo
tukseen. Toivon joulusta vuonna 
1999 kaikille lukijoille taukoa kiiree
seen, juhlaa arjen keskelle. Ennen 
kaikkea aikaa kaikkein rakkaimmil- 
lemme.

Olkoon vuodenvaihde ikimuis
toinen ja ilo ylimmillään 31.12.99 
keskiyön lähestyessä. Toivokaam
me, että uusi vuosi 2000 on ollut 
odottamisen väärti. Onnea ja me
nestystä kaikille virtalaisille ja Vir
tain ystäville. Parhain tervehdykseni 
näin Virtain Joulun välityksellä kai
kille lähellä ja kaukana.

JAANA YLÄ-MONONEN 
kaupunginvaltuuston pj.
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Lunta valkeampi j oulu

"Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, 
näkee suuren valon. Niille, jotka asu
vat kuoleman varjon maassa, lois
taa kirkkaus.... Sillä lapsi on synty
nyt meille, poika on annettu meille. 
Hän kantaa valtaa harteillaan, hä
nen nimensä on Ihmeellinen Neu
vonantaja, Väkevä Jumala, Iankaik
kinen Isä, Rauhan Ruhtinas."
Jesaja 9:1,5

Joulun aikaan osa suomalaisista 
haluaa viettää joulunsa tunturien 
keskellä Lapissa. Siellä kaamoksen 
(marras-joulukuun aika, jolloin au
rinko ei ole näkyvissä ollenkaan) 
keskellä marraskuun lopulla syty- 
tellään adventti-ja jouluvaloja, säh- 
kökynttilöitä kylien keskustaan ja 
kotien pihoille. Ne tuovat valoa ja 
piristävät mieltä luonnon pimey
den keskellä. Yleensä jo marras
kuussa lunta on pyryttänyt oikein 
paksuksi kinoksiksi. Yhtenä yönä 
voi sataa lunta 20-30 cm ja pakkas
lukemat voivat nousta 10-20 astee
seen. Silloin tehdään jäälyhtyjä. Il
lalla täytetään vesisanko vedellä ja 
annetaan jäätyä ulkona yön läpi. 
Aamulla onkin jäämuotti valmis. Jää
tynyt massa käännetään ylösalaisin j a 
keskelle asetetaan kynttilä. Se lois
taa kauniisti ja kauas. Entisessä 
seurakunnassani Kolarissa järjeste
tään jouluaattona keskustassa ja 
Yllästunturin kupeella kynttiläva- 
laistus pääteille matkailijoiden ja 
turistien ihailtaviksi.

Täällä Virroillakin on vuosittain 
eletty todeksi sitä "valkeata" joulua,

lumipeitteisiä metsiä ja järviä. Val
kea lumipeite tuo todellista joulun 
tuntua muuten niin sateisen ja har
maan luonnon keskelle. Joulu ilman 
lunta ei tunnu oikealta joululta.

Valoa, valkeutta ja kirkkautta 
lupaa myös alussa oleva Jesajan 
teksti. Herran profeetta julistaa ja 
ennustaa kuoleman ja toivottomuu
den keskellä asuville galilealaisille 
pelastusta ja toivoa. Sinne oli syn
tyvä Vapahtaja ja Messias, joka ju
listi evankeliumia, ilosanomaa ja 
paransi sairaita. Jeesus syntyi kan
sansa Vapahtaj aksi keskelle Rooman 
sortoa ja tyrannivaltaa. Israelin kan
sa odotti kansansa vapauttajaksi po
liittista ja uskonnollista johtajaa, jo
ka vapauttaisi maan sorrolta ja kan
sa saisi elää ja asua vapaasti kuten 
kuningas Daavidin aikana. Yllätys 
oli melkoinen, kun luvattu hallit
sija, kuningas syntyikin Betlehemiin 
vaatimattomaan eläinten suojaan, 
seimeen. Ilmoitus Jeesuksen, Messi
aan ja Vapahtajan syntymästä an
nettiin ensimmäisenä paimenille, 
noille syrjityille, vähäosaisille, hal
veksitulle kansanosalle. Jumalan 
kutsu ja tahto pelastukseen ja toi
voon olikin aivan toinen kuin mitä 
he olivat odottaneet ja ajatelleet.

Mitä sinä odotat ja toivot joulul
ta 1999? Sinulle on tarjona toivoa 
antava turvallinen vaihtoehto mui
den toiveittesi ja unelmiesi joukos
sa. Jeesus, Vapahtajana ja joulun 
Herrana haluaa antaa Sinulle oman 
rauhansa tässä levottomassa ja se

kasortoisessa maailmassamme, jos
sa parhaillaan elämme. Vuosi 2000 
on myös pian alkamassa. Hän, joka 
on Rauhanruhtinaamme, on anta
massa Sinulle toivon, turvan, rau
han ja lohdutuksen tähän hetkeen, 
jouluun 1999 ja vuoteen 2000.

Toivotan Sinulle,

Joulurauhaa ja
Hyvää Uutta Vuotta 2000 
Herramme ja Vapahtajamme nimessä,

3



PENTTI JOUTTIJÄRVI

Talvisodan syttymisestä 60 vuotta

Saksa antoi 23. elokuuta 1939 teh
dyllä hyökkäämättömyyssopimuk- 
sen salaisella lisäpöytäkirjalla Neu
vostoliitolle poliittisen ja sotilaalli
sen toimintavapauden Baltiassa ja 
Suomessa. Saksa aloitti toisen maail
mansodan hyökkäämällä 1. syys
kuuta Puolaan. Neuvostoliitto vaati 
Baltiasta tukikohtia etupiirijako- 
sopimuksen mukaisesti.

Ulkoministeri V. M. Molotov 
kutsui 5. lokakuuta myös Suomen 
ulkoministerin Eljas Erkon Mosko
vaan neuvottelemaan "konkreetti
sista poliittisista kysymyksistä", ky
se oli vastaavista tukikohtavaati- 
muksista kuten Baltiankin kohdal
la. Suomi toteuttaa osittaisen liike
kannallepanon keskittämällä suoja- 
joukot rajalle 6.-7. lokakuuta. Val
tioneuvos J. K. Paasikivi tekee kol
me neuvottelumatkaa Moskovaan. 
Tästä eteenpäin tapahtumat ovat 
seuraavat: 31.10. Molotov julkaisee 
NL:n vaatimukset, 9.11. on viimei
nen neuvottelu Moskovassa, 26.11. 
Mainilan laukaukset, 29.11. Neuvos
toliitto katkaisee diplomaattisuh
teet Suomeen ja 30.11. klo 06.50 Neu
vostoliitto hyökkää Suomeen, talvi
sota on alkanut.

Virroilla jaettiin reserviläisille 
7.-8. lokakuuta "kortit", joilla heidät 
kutsuttiin ylimääräisiin harjoituk
siin ja täten toimeenpantu liikekan
nallepano sai nimen "YH". Miesten 
oli määrä saapua Suojeluskuntata
lolle ja Työväentalolle 10.10. klo 05 
mennessä. Kello 11 lähti kuljetusju- 
na Keuruulle, jossa tapahtui varus
taminen. Matka jatkui 13.10. kohti 
Kannaksella sijaitsevaa Pyhäjärveä, 
jossa oltiin seuraavana päivänä ja 
edelleen Vuokselaan, jossa tehtiin 
linnoitustöitä 16.-21.10. Seuraavak- 
si siirryttiin Vuoksen eteläpuolelle 
Kiviniemen sillanpääasemaan kent- 
tälinnoitustöihin. Täällä pataljoona 
kävi ensimmäiset taistelunsa, mut
ta sillanpää tyhjennettiin 6.12. ja 
pataljoona siirtyi Taipaleen lohkol
le, jonne saavuttiin 9.12. vastaisena 
yönä. Taipaleessa tarvittiin lisävoi
mia kipeästi, jo seuraavana päivänä

Talvisodan sotureita tapaninpäivänä 
1939. Edessä lumipukuinen pikakivää- 
rimies virtolainen alik Jaakko Korhonen.

virtolaispataljoona, JR 30:n (myö
hemmin JR 21) III pataljoona, oli 
etulinjassa kiivaissa taisteluissa.

Virtain Joulu 1959:ssä Virtain pa
taljoonan komentaja eversti, Man- 
nerheim-ristin ritari Eino Polon kir
joittaa tervehdyksessään virtolaisil- 
le mm. seuraavaa: Taipaleen asevel
jet! Runsaat 20 vuotta on kulunut 
siitä, kun ylimääräiset harjoitukset 
määrättiin pidettäviksi. Toisin kuin 
me niihin osallistuneet luulimme, 
seurasi YH:ta sittenkin sota, raskas 
talvisota. Kävimme tätä Suomen 
toista vapaussotaa pystyen säilyttä
mään itsenäisyytemme kansan yli- 
inhimillisten ponnistusten avulla. 
-Taipaleen miehet! Olemme koke
neet "Talvisodan ihmeen". Jumala 
synnyinmaata varjelkoon!

Talvisotaan liittyviä kirjoituksia 
on muissakin Virtain Jouluissa ku
ten lehdissä vuosilta -58, -61 ja -71 
sekä Pertti Tammisen perusteelliset 
kirjoitukset vuosien -88 ja -89 leh
dissä. Taisteluista Taipaleessa ja sa
malla virtolaispataljoonan vaiheista 
on kirjoitettu useita kirjoja, joista 
ennen kaikkea on mainittava Kalle 
Sistolan (vänr, myöhemmin kapt

Alikersantti Kaarlo Kivimäen 
sotapäiväkirjasta 30.11.1939

Tykistötulella herätettiin 6.40. 
Kello 9 ilmaantui ensimmäiset 
venäläiset lentokoneet Sakkolan 
yläpuolelle. Yksi kone nähtiin 
ammuttavan alas. Venäläiset siis 
ovat rikkoneet rajarauhan. Juma
la meidän askeleemme tukekoon 
ja siunatkoon. Siihen meidän on 
turvauduttava. Saa nähdä kuin
ka monta päivää kirjoitusta voin 
tehdä ja onko onni elää vai onko 
hautamme täällä Karjalassa? 
Jumala varjelkoon pienokaiseni 
ja puolisoni.

8.K:n jjoht.) kirjat: "Taipaleen tari
noita - Päiväkirja- ja muistikuvia 
JR 21:stä talvisodan ajoilta" sekä 
"Tapahtui Taipaleessa - Pataljoona 
Polon talvisodassa”. Muita kirjoja 
samasta aiheesta ovat: Urho Kähö
nen: "Voittamattomat pataljoonat - 
Taipaleen talvisota", Paavo Linnan- 
terä (1/1 P:n päällikkö): "Taipaleen- 
joki - Tuonelanjoki", B. G. Geijer 
(ruotsalainen everstiluutnantti): 
"Talvisodan Taipale - Tutkimus sit
keästä puolustuksesta", Jukka L. 
Mäkelä: "Taipaleenjoki-Yrjö Jylhän 
komppanian (2/I/JR21) taistelut 
talvisodassa" ja Alpo Reinikainen 
(jjoht. I/JR 61:ssä) "Taipaleenjoen 
tulessa - Posliinipojan talvisota" se
kä Martti Juhani Muilu: "Taipale - 
Metsäpirtti - Tappari. Erään ylioppi
laan sota 1939-1944" (ei käsittele 
varsinaisesti virtolaispataljoonaa). 
Lisäksi on kaunokirjallisia ja tieto
teoksia, joukko-osastojen historiik- 
kejä ja eri paikkakuntien veteraani- 
matrikkeleita, mm. "Virtolaiset so
tiemme veteraanit 1939-1945" I ja II 
sekä liiteosa. Kotirintaman oloista 
kertovissa kirjoissa "Kohtalon vuo
det 1939-1945 kotiseudulla” I ja II on 
useiden virtolaisten kirjoituksia.
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VIRRAT -päivän kuvia 20.10.1999

Ystävyyskuntavieraita Norjan 
GoVista, Ruotsin Ärjängistä ja Tans
kan Aulum-Haderupista. Isäntinä 
Kyösti Härkönen, Olli Joutsenjärui, 
Tuomo Sirnelä ja Tarmo Yli-Rajala.

VIRRAT-palkinto luovutettiin tänä 
vuonna GWS Finncont Oy:lle. 
Kuvassa vas. toimitusjohtaja Hans 
Johansson, kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Jaana Ylä-Mononen, 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Kyösti Härkönen, tuotantopäällikkö 
Yrjö Ojanen ja pääluottamusmies 
Matti Viitanen.

Kunniakirja terveyttä ja elämänlaatua 
edistävistä toimenpiteistä luovutettiin 
Koillis-Satakunnan Sähkö Oydle, 
vastaanottajina toimitusjohtaja Heikki 
Kolari ja verkostopäällikkö Markku 
Pouttu. Luovuttajina terveyslauta
kunnan puheenjohtaja Helena Hevon- 
koski, kansanedustaja Jaana Ylä-Mo
nonen ja ylilääkäri Kalevi Saloranta.

Kuvat:
Virtain Valokuvausliike/Armi Hänninen
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In memoriam

Pentti Kytölä
1925 -1999

Pentti Kytölä on poissa. Me kaik
ki tiedämme, että yhtä luonnollista 
kuin on syntymä, on myös kaiken 
elollisen kuolema. Kuitenkin mei
dän on vaikea mieltää, että Kytölän 
Pentti on poissa, niin kokonaisesti 
hän tänne kuului.

Siitä on pian neljäkymmentä 
vuotta kun meille tuli käymään jo 
edesmenneen tyttäreni luokkato
veri, pieni tyttö, Kytölän Tarja. Tyt
töjen ystävyys oli niin rikkumaton 
ja kiinteä, että myös meitä, Liisan 
vanhempia kutsuttiin Kytölään vie

misille. Kytölän vieraanvaraisen 
kodin ovet ovat olleet niin monelle 
auki, Liisallekin Kytölästä tuli kuin 
toinen koti. Paljon lämpimiä muis
toja on näistä vierailuista jäänyt. 
Tällä ensikäynnillä jo totesimme 
paljon yhteistä, Sirkalla ja minulla 
lapsuudenmuistoja, ja miehillä, sil
loin vielä nuorilla oli sota tuoreessa 
muistissa. Vuosien kanssakäymisis
sä oli hiljaisempiakin aikoja, elämän 
keskipäivässä jokaisella on moninai
set menonsa ja kiireensä, mutta kes
kinäinen side oli aina olemassa. Ja 
paljonhan vuosiin mahtuu myös 
niitä päiviä, että oli hyvä tietää var
muus tuntevista ystävistä lähellä.

Pentillä ja minulla oli vielä yh
teisenä harrastuksena kirjallisuus ja 
historia. Joskus saatoimme väitellä 
kauankin jostain yksityiskohdasta, 
kaikessa ystävyydessä toki, kunnes 
Pentti haki lähdeteoksen, ja asia 
ratkesi.

Pentin elämään sisältyi paljon, 
työ, harrastukset, järjestötoiminta, 
mutta oli kolme kaikenkattavaa elä
mänpiiriä ylitse muiden. 
Ensimmäisenä perhe, Sirkka, Kaa
rina, Tarja ja Immo. Vaikka hän an-

\lz \lz \lz \lz \lz777 7f7 777 777 777

toi kaikkeen sydämensä, tämä oli 
yksi ja keskeisin. Ja kun lasten puo
lisot tulivat, lapset avioituivat, he 
tulivat sisälle kiinteään perheyh
teisöön, eivät jääneet ulkopuolisiksi, 
kaikki olivat yhtä rakkaita. Ja las
tenlapset, nämä elämän suurimmat 
lahjat ihmiselle, saivat matkaevääk- 
seen muistot vaarista, jolle he tiesi
vät olevansa korvaamattomia. Suo
malaisen miehen ei ole aina helppo 
näyttää helliä tunteita, Pentillä oli 
vahvuus siihenkin.

Toinen Pentin elämän johtotee
moista oli syvä rakkaus kotiseu
tuun. Se oli nimenomaan työtä koti
seudun hyväksi, ei sanahelinää, ja 
siinä kenttä oli todella laaja. Ja kol
manneksi koko sydämen rakkaus 
isänmaahan. Myös se teoissa. Kui
tenkin häneltä riitti vielä aikaa ja 
apua yksityiselle ihmiselle. Sydä
mestä, sydämellä, aikaa ja askelia 
säästämättä.

Pentti tiesi jo kauan, että myös 
hänen kohdallaan varjot pitenevät, 
kaste lankeaa, ja portteja suljetaan. 
Jumala ei jätä kypsää viljaa syksyn 
sateisiin ja myrskyihin, se korja
taan. Yksi taakankantaja tästä ikä
polvesta on jälleen taakkansa laske
nut, sato korjattu, ja taakankantaja 
kutsuttu kotiin.

Jenny Kivelä,
muistotilaisuudessa 9.7.1999.

Tähtien luoja
teksti. Jaakko Haavio Jouko Palomäki 1999
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In memoriam
Vilho Ala-Nojonen

1918 -1999

Sotapakolaisena voidaan sanoa 
Vaskivedellä asuneen ja vaikutta
neen Vilho Ala-Nojosen syntyneen. 
Tosin hän syntyi Vaskivedellä, mut
ta ennen Vilhon syntymää oli hä
nen äitinsä paettava Oikansaareen, 
koska vuoden 1918 tapahtumien ai
kaan katsottiin Oikassa olevan tur
vallisempaa kuin Alatalossa. Siellä

muiden pakolaisten seurassa Vil
hon maallinen vaellus alkoi.

Yli 80 vuotta ehti Vilho Virroilla 
vaikuttaa. Vaikka Vilho ei halunnut 
itseään eikä saavutuksiaan koros
taa, teki hän todellisuudessa mitta
van päivätyön. Vanhan maatilan 
isäntänä hän jatkoi Alatalon perin
teitä. Puolisonsa kanssa hän hoiti 
tilaa uskoen maatalouteen, jolla 
Alatalossa on vanhat perinteet. 
Vilhon tapaisia maatalousyrittäjiä 
tarvitaan maassamme edelleenkin, 
vaikka viime vuosikymmenet ovat 
olleet suurten muutosten aikaa 
maata-loudenkin kohdalla.

Paljon olisi Vilhosta kerrottavaa. 
Hän oli mukana monissa yhteis
kunnallisissa tehtävissä omassa ky
lässään, mutta myös koko Virtaita 
ajatellen. Itse hän on koonnut ar
vokkaita kotiseutuhistoriaan liitty
viä asioita julkaisemaansa kirjaan 
"Alatalo Virtain Vaskivedellä". Hä

nen tietojaan ja muistiinpanojaan on 
tallennettu myös kotiseutuaiheisiin 
arkistoihin. Vaikka Vilhon elämän- 
liekki päättyi 20.2.1999 hänen muis
tonsa tulee säilymään tulevillekin 
sukupolville.

Vilho oli mies joka ei kuvia ku
marrellut. Kun hän tiesi olevansa 
oikeassa, hän myös toimi sen mu
kaisesti. Henkilökohtaisissa keskus
teluissa Vilho avoimesti kertoi sen 
mitä ajatteli. Maalaisjärjellä tehdyt 
johtopäätökset hän uskalsi myös 
muille sanoa - jopa niissä taistelu- 
toimissa joissa hän viime sotien ai
kana joutui olemaan mukana syn
nyinmaansa ja sen kansan puolesta.

Vanhuuden päivien koittaessa 
muutti Vilho vaimonsa Lyydi Ailin 
kanssa asumaan Virtain keskus
taan. Leskeksi jäätyään hän muutti 
Kuusikon Pienkotiin. Ajan tapahtu
mia hän seurasi loppuun saakka. 
Pojilleen Esalle ja Laurille Vilho an
toi varmaankin hyvät elämänohjeet.

Vilho on poissa, mutta hänen 
muistonsa elämänkatsomukseltaan 
valoisana miehenä elää.

Kauno Vuorenpää

PÄIVI HEIKKILÄ

Minä maaiaan 
värit, valot, varjot 
valkoisen pinnan herätän 
siirrän katseesi, sinut 
tauluni sisään 
oven, ikkunan eteesi avaan 
että voit ojentaa, 
liikahtaa, kuin 
olisit jo menossa

Kun yötaivas
sinisessä sametissaan 
sytytteli tähtösiä helmoihinsa 
unohdin ikäväni ja katselin 
kun kuun hopeat kiillotettiin

Zjs

Varhain aamulla 
ennekuin tuuli herää 
ja taivas on silkinsininen 
on järvellä tanssit 
pienikin vire, tuulen haukotus 
ja harsohameet on pois

Pihakoivu pudottelee 
ikävissään kultaisia lehtiä tuuleen 
Se etsii katseellaan poikasia, 
joita se tuuditti uneen 
kesäiltoina, käsivarsillaan

4' -'i-*'»'*

Kerran kesällä 
kun viljapelto jo lainehti 
ja horsmaa oli kunnes 
taivas alkoi
seisoin siinä, ja katselin 
Vielä minä sen muistan
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MARJATTA AITTOLAHTI

Virtain Seuran 
kuulumisia A-

Virtain Seuran kannalta kulunut 
vuosi on ollut moninainen ja mie
lenkiintoinen.

Kesällä Virtain päivien yhtey
dessä saatiin painosta uunituoreet 
kyläkortit, jotka on suunniteltu yh
dessä kyläkuntien edustajien ja 
Marjaliisa Pitkärannan kanssa, joka 
myös suoritti käytännön toteutuk
sen. Ensimmäiset valmistuneet kor
tit on tehty valokuvien ja olemassa 
olevien maisemien pohjalta. Ensim
mäisinä maalattiin Koroa, Kotalaa, 
Soininkylää ja Liedenpohjaa kuvaa
vat kortit. Korttisarjaa on tarkoitus 
jatkaa ensi vuonna taas neljällä uu
della värikkäällä kortilla. Näitä on 
mukava lähetellä käyntikortiksi ko
tiseudusta.

Läheisesti Virtain tunnetuksi te
kemiseen liittyy myöskin kuvateos 
Virtaista. Entinen Matti Pitkäsen to
teuttama teos on käynyt vanhaksi ja 
painoskin on loppunut, joten kau
punginhallitus on asettanut toimi
kunnan suunnittelemaan uutta te
osta. Tätä kirjoittaessani kirjan to
teutus ei ole vielä selvillä.

Perinnekylän kehityksestä on 
kannettu huolta jo usean vuoden 
ajan. Ongelmaksi on koettu alueen 
"isännättömyys". Moni hallintokun
ta on isännöinyt omia toimintojaan, 
kiinteistöjään ja alueitaan, mutta 
kokonaisvaltaista vastuuta alueen 
toiminnan suunittelusta ja toteutta
misesta ei ole ollut. Talkoohenkeä ei 
enää tunnu laajemmin viriävän, ei 
ainakaan ilman kokonaisvaltaista 
organisoijaa. Vuosien varrella Pe- 
rinnekylä, - etenkin sen museaali
nen alue - josta Virtain Seura eniten 
kantaa huolta, alkaa hiljalleen rapis
tua, mikäli asialle ei tehdä mitään. 
Tämän vuoksi Virtain Yrityspalvelu 
on nimennyt työryhmän suunnitte
lemaan alueen tulevaa hallintaa ja 
toimintaa. Työryhmä on edennyt
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tehtävässään siten, että tulee esittä
mään alueen hallintomalliksi johto
kuntaa, joka ottaisi vastuulleen ko
ko Marttisen saaren alueen. Myös 
Marttisen Nuorisokeskus varautuu 
taloussuunnitelmassaan yhden 
museaalisen koulutuksen saaneen 
työntekijän palkkaamiseen.

Professori Aulis Aarnio on laati
nut Pirkanmaan Liiton toimesta alu
eellisen kulttuuriselvityksen ja esit
tää sen kehittämisohjelmassa Vir
tain Perinnekylää kulttuuriseksi pi
lottihankkeeksi maaseudun ja maa
seutuun liittyvän perinteisen elä
mänmuodon esilletuominen. Han
ke ei olisi pelkästään museaalinen, 
vaan siihen kytkettäisiin vahvasti 
alan tutkimus, käytännön taitojen

esittäminen ja perinteen säilyttämi
nen. Nuorten aktiivista osallistu
mista perinteen säilyttämiseksi tue
taan ja kansainvälisiä yhteyksiä py
ritään luomaan seminaarein ja tut
kimustyöllä. Mikäli kyseinen hanke 
saataisiin onnistumaan, Perinneky- 
län toiminta vastaisi varmasti vir
talaisten Perinnekylän toiminnalle 
asettamia tavoitteita.

Marttisen saaren j a Perinnekylän 
kehittymiseen sekä maa-alueiden 
hankintaan vaikuttaneelle Virtain 
Seuran jäsenelle, kiinteistöneuvos 
Tarmo Saarimäelle myönnettiin elo
kuussa valtakunnallisten kotiseutu
päivien yhteydessä Suomussalmel
la Suomen Kotiseutuliiton ansio
mitali työstään paikallisen ja valta

kunnallisen kotiseututyön hyväksi. 
Paikallisen kotiseututyön lisäksi 
Tarmo Saarimäki on ollut mm. Jou
lumaan aktiivinen kehittäjä vielä 
näihin päiviin saakka.

Kesällä Virtain päivien yhtey
dessä toteutettiin Juuret -seminaari. 
Sen tavoitteena oli kertoa, mikä mer
kitys ihmisen juurilla on hänen iden
titeettiinsä, asenteisiinsa ja koko 
hänen tulevaan elämäänsä. Kotoa ja 
kotiseudulta hän saa kielen, asen
teet ja kaiken sen, mikä hänellä on 
pohjana elämää rakentaessaan. Näi
hin kysymyksiin ja shamanismiin 
tutustuttiin seminaarin yhteydessä. 
Seminaarin luennoitsijana toimi 
Helsingin yliopistosta uskontotie
teen professori Juha Pentikäinen.

TARMO YLI-RAJALA

SYKSY

Raskaita hiutaleita
kylätien yllä,
askelten polku

Harteilla lumen paino,
yksinäisyyden taakka

Matkaani kuljen 
oikotietä rannalle

Kaislojen havinassa 
talven odotus, 
menneen suven ikävä

Paperin valkeutta 
sivellin pyyhki

tahroja täynnä 
mieleni tyhjä taulu, 
talvipäivän seisaus
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TERTTU LAINE

Virtain Mieskuoro 50 vuotta

Virtain Mieskuoron laulu on kaikunut voimakkaana jo 50 vuotta.
Se on pitkä aika: monenlaisia esiintymisiä, konsertteja ja matkoja; työtä 
ja laulamisen iloa. Virolaisessa kulttuurielämässä ja virtolaisen yleisön 
sydämessä kuorolla on ollut oma merkittävä asemansa. Huhtikuussa 
kuoro piti 50-vuotisjuhlakonsertin dir.cant. Martti Jytilän johdolla. Oh
jelmassa oli uutta ja vanhaa, kevyttä ja vakavaa. Salintäysi yleisö kuun- 
teli "Veteraanin iltahuutoa" seisaallaan. Hieno konsertti uusittiin ylei
sön pyynnöstä.

"Vuonna 1949 kanttori Eino Kir
vesmies (myöh. Kirvessalo) kierte
li työpaikoilla etsiskellen laulavia 
miehiä. Usein hän poikkesi minun
kin työpaikallani Virtain Osuus
kaupassa ja siinä ostosten lomassa 
puhui myös minut ja Ala-Heikkilän 
Aarnen mukaan kuoroa perusta
maan", muistelee Tauno Sarva 50 
vuoden takaisia aikoja.

Vuosien mittaan kuorolla on ol
lut pitkä rivi erityisen taitavia joh
tajia; Kirvessalon jälkeen Raimo

Saari, Jouko Ketola, Tellervo Lem- 
ponen, Martti Jytilä ja Jarmo Anttila. 
Nykyinen kuoronjohtaja Martti Jy
tilä on tinkimättömällä tyylillään 
johtanut kuoroa jo yli 20 vuotta.

Kuoron toiminta on ollut moni
puolista: Suuria ja pieniä konsert
teja kirkoissa, kouluissa ja seurojen
taloilla eri puolilla Suomea ja jopa 
ulkomailla. On esiinnytty yhdessä 
muiden kuorojen, erilaisten soitti
mien sekä omien että vieraiden so
listien kera. Omista solisteista mai

nittakoon Viljo Soimajärvi, Matti 
Maijala, Heikki Heikkilä, Jorma 
Korhonen, Jorma Luukko, Eero Kal
lio, Paavo Hautamäki, Rauni Terä- 
maa ja Aimo Pärnänen. Toisinaan 
mieskuoro on nähty laulamassa 
tukkilautalla tai Karhuoopperassa 
Torisevalla, vappulaulajaisissa tai 
vetämässä suosittuja "Laula kans
samme" -iltoja, toisinaan taas sai
raaloissa, vanhainkodeissa tai siu
naustilaisuuksissa. Niinpä ohjelmis
tokin on ollut erittäin laaja: kirkko
musiikista ja Sibeliuksen sinfoniois
ta kepeään viihdemusiikkiin, lau
luja lukemattomiin erilaisiin tilan
teisiin.

Kuoron historiaan kuuluu myös 
monenlaisia kuoromatkoja ulko
maille: Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan, 
Itävaltaan, Saksaan, Belgiaan, Un
kariin ja Kreikkaan.

Pitkäaikaisia puheenjohtajia 
ovat olleet Oiva Niemi, Matti Mai
jala, Pauli Perähuhta, Martti Jytilä 
ja Jorma Luukko. Kuoron puheen
johtajana toimii tällä hetkellä Tuo
mo Luodes.

Kuva: Virtain Valokuvausliike/Jori Hall
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KATARIINA KTVISTÖ-RAHNASTO

Viikko soikoon 1999

Virtain Elävän Musiikin Ystävien 
järjestämä Viikko Soikoon -tapah
tuma 2.-7.8.1999 Virroilla onnistui 
jo kolmannen kerran kokoamaan 
yhteen musiikinopiskelijoita, har
rastajia j a ammattilaisia nauttimaan 
musiikista eri tavoin. Viikon tarkoi
tuksena on ollut saada Virroille 
monipuolista musiikkitarjontaa 
Nuorison Musiikkileirin ja erilais
ten konserttien muodossa. Ja myös 
tänä kesänä tavoite saavutettiin. 
Runsaasta positiivisesta palauttees
ta voisi päätellä, että tällä tapahtu
malla on jo oma paikkansa Virtain 
kultturielämässä.

Konsertit ja musiikkileiri saivat 
hyvän vastaanoton ja yllättäen he
rättivät kiinnostusta myös muilla 
paikkakunnilla. Tiistai-iltana kon
serttisarjan aloitti Bänditapahtuma 
Martinkarhussa, jossa esiintyi muu
sikoita Virroilta ja Lappeenrannasta.

Keskiviikkona musiikkileirin opet
tajilla oli oma viihteellinen konsert
ti Marttisen Nuorisokeskuksessa, 
missä tuntui olevan hauskaa sekä 
esiintyjillä että yleisöllä. Vakavam
paa musiikkia edusti torstain kirk
kokonsertti Virtain kirkossa. Urku- 
taiteilija Matti Pesosen loisteliaita 
urkusooloja täydensivät kauniisti 
Hannu Kiiskin sello-osuudet. Per
jantaina Musiikkileirin Grande Fi- 
nale -päätöskonsertissa estradi an
nettiin musiikkileiriläisille, jotka 
saivat näyttää mitä viikon aikana 
orkestereissa, kuoroissa, yksityis- 
tunneilla, yhteissoittotunneilla sekä 
jazz- ja hip hop -tanssikurssilla oli 
saatu aikaan. Jotta leiriläisille olisi 
saatu enemmän mahdollisuuksia 
esiintymiseen ja myös musiikki 
tuotu lähemmäs ihmisiä, järjestet
tiin viikolla myös neljä pienimuo
toisempaa päiväkonserttia, joista

kaksi Perinnekylässä ja kaksi Vir
tain keskustassa. Nämä ns. Piha- 
soitot, joissa pienimmätkin leiriläi
set pääsivät esiintymään, saivat mo
nen soittajan silmät hehkumaan 
musiikin iloa ja yhdistävää voimaa, 
joista erityisesti jäi mieleen pienten 
kuorolaisten raikkaat ja sydämeen- 
käyvät esitykset. Viikon päätti lau- 
antai-iltana Torisevan Kahvimajalla 
Juha Saikkonen Group, kertoen mu
siikin ja runojen avulla tarinan 
Inkeristä, tuon monen virtolaisen 
tunteman romanttisen ja ajatuksia 
herättävän rakkaustarinan.

Yleisön, leiriläisten, opettajien ja 
esiintyjien kannustavat ja lämmit
tävät kommentit ovat järjestäjille ja 
monille tapahtumaa tukeneille ta
hoille kauniina kiitoksena. Musii
kissa on meitä ihmisiä yhdistävää 
taikaa.

Nuorison Musiikkileiri, Pienten orkesteri. Kuva: Laina Hietanen
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ANNE ALA-NOJONEN:

”Kaukana soi haitari ei unohdu - ainakaan tekijöiltään.”

Uolevi Nojosen kirjoittama näy
telmä Kaukana soi haitari nähtiin ja 
koettiin Vaskiveden Myllyniemen 
tanssilavan piha-alueella heinäkuun 
iltoina ja öinä. Näytelmä juhlisti Myl
lyniemen 40. tanssikesää ja Vaski- 
veden Nuorisoseuran 80. vuotta.

Vajaan tunnin mittainen musiik
kidraama vietiin läpi 40 esiintyjän 
ja 10 taustahenkilön voimin. Tero 
Kalliojärven säveltämä musiikki 
sopi kuin se ainoa oikea Nojosen 
teksteihin.

Vaskivetisten versio Nojosen pit
kästä näytelmästä Kaukana soi hai
tari sijoittui lähinnä 60-luvulle, ai
kaan, johon Nojosen alkuperäinen 
teksti päättyy. - Ehkäpä vaskivetiset 
esittävät koko näytelmän kenties 
sitten taas 9 vuoden kuluttua, toi
voi kirjailija näkemäänsä tyytyväi
senä viimeisenä esitysiltana. Nojo
sen edellinen näytelmä Vaskive
dellä oli Ruukullinen multaa, joka 
nähtiin Virtain valtakunnallisten ko
tiseutupäivien yhteydessä 1990.

Alkuperäisestä tekstistä on käy
tetty kolmannes. Mittaa tuo lisää 
musiikki, joka on näytelmässä tär
keällä sijalla. Sävellyksissä taas kuo
rolla on tärkeä osa. Mukana oli myös 
useita sooloesityksiä. Laulujen oh
jaaja Marjaana Martin ja yhtyeen 
ohjaaja Jyrki Koivulampi ovat Vas
kivedeltä, samoin tanssien ohjaaja 
IrjaMajanenjakokonaisohjauksesta 
vastannut Anne Ala-Nojonen. Tans
sien suunnittelussa auttoivat Vir
tain Yläasteen liikunnanopettajat 
Malla Rantanen ja Ilkka Markka
nen.

- Eniten koko prosessissa nautin 
loistavasta yhteishengestä, siitä, että 
kaikki todella tekivät parhaansa 
kokonaisuuden hyväksi, jokainen 
omallapaikallaan, kertoo Anne Ala- 
Nojonen. - Toki olen myös tyyty
väinen esiintyjien taitavuuteen ja 
vielä ihastuneempi aitouteen, jat
kaa Ala-Nojonen.

"No Topi, osta siitä hevonen", kaupittelee Suhari (Aki Rantanen, oik.). Toivon 
(Jouni Mesimäki) pojat (Lassi Sipilä ja Miika Ala-Nojonen) taas haluaisivat isän
sä kaupan jonoon. Taustalla haitarinsoittaja Eerik Mäkinen.

Näytelmässä kerrotaan episode- 
j a erilaisten ihmisten elämästä muu
taman vuoden ajalta. On rakkautta, 
epätoivoa, uuden elämän alkua, syn
tymää, kuolemaa, häitä, elämää lai
dasta laitaan nopein muutoksin. 
Nojosen teksti on kuin runoa, siinä 
on monia ulottuvuuksia, mukana 
on pohdiskelua jos huumoriakin.

"Poika syntyy!" Hermostunut isä Salosen Manu 
(Leevi Häkkinen) ja Linnea-äiti (Arja Ylä-Nojonen).

- Uskon, että katsojista jokainen 
koki esityksen erilaisena, kukin 
omasta elämästään käsin, omasta men
neisyydestään, kokemuksistaan ja 
senhetkisestä elämäntilanteestaan 
ja tunnelmastaan riippuen, pohdis
kelee Ala-Nojonen yleisön osuutta 
näytelmässä.

- Teksti suo mahdolli
suuden erilaisiin tulkin
toihin. Matkan varrella 
myös löytyi ratkaisu mo
niin esiin tuleviin ongel
miin, kun yhä uudelleen 
luki näytelmän tekstiä, 
jatkaa ohjaaja.

Esiintyjien pääosa saa
tiin Vaskivedeltä, mutta 
mukana oli näyttelijöitä, 
laulajia ja soittajia myös 
Virtain keskustasta, Vas- 
kuulta, Korosta, Kurjen- 
kylästä. Kaukaisimmat 
soittajat tulivat Nokialta, 
ja tottakai haitarinsoitta
ja - näytelmän nimenkin 
mukaan - Tampereelta.
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Uolevi Nojosen sanoin "Leivästä 
saadaan elämä, mutta suolasta elä
män maku." saivat varmasti niin 
esiintymislavalla olleet kuin sen 
ympärilläolijat suolaa elämälleen.
- Toivottavasti meillä oli suora yh
teys ihmisten sydämiin, päättää 
Ala-Nojonen omat ja esiintyjiensä 
tunnot.

"Tule mukaani keinulehtoon, 
tule kanssani keinumaan, 
me saapuessa ehtoon, 
kera keijujen keinutaan."
Keijut vas. Jenni Mäkinen, Nina-Maria 
Vartiamäki ja Niina Ala-Nojonen. 
Tautalla näytelmän tanssipari Emma 
(Laura Sipilä) ja Juhani (Markus Lam
berg).

"Pääsin yhtiölle neuvonantajaksi", 
ylpeilee Tolppa-apina (Olavi Heittola) 
Raakkelille (Maria Jokela). Taustalla 
trion tytöt (Maaret Autio, Mirja ja Virve 
Ilkka) kuhertelevat linjaa rakentamaan 
saapuville sähkömiehille.

"Sinun pitäisi, pitäisi olla, nyt täällä" 
on Linnea (Arja Ylä-Nojonen oik.) lau
lanut Manun kuoltua. Lapset (Virpi 
Ala-Nojonen, Sipi Ylä-Nojonenja Sanni 
Viita) vieressä.

"Suostuisiks sää? " kysyy 
Matti (Jari Viljamaa oik.) 
vihdoin Heidiltä (Emilia 
Itälinna) palattuaan koti
kylään lähes valmiina in
sinöörinä.

Kuvat:
Marja Niemi-Sipilä
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KOSTI MÄKINEN KOSTI MÄKINEN

Kesäinen ilta
50-luvulta

Kohtaaminen

Tuuli hiljaa laulaa yllä Tarjanteen, 
kuikka huutaa, kiirii kutsu 
kautta suuren veen.
Virroille on matka laivan valkoisen, 
yskii höyrykone taakseen tuprun sinisen.

Vaskiveden jylhänkauniit maisemat 
katsojien mieliin painuvat, 
kapeikkoihin tullaan, 
pilli käheästi viheltää, 
puita, puita pannuun lisää,
Toltaansalmi taakse jää.
Laivan kannella matkalaiset 
Virtain rantoja ihailee,
Härkösselän ruovikossa silkkiuikut kisailee.

Laiva lipuu satamaan,
Kalettomaan saavutaan.
Kylälle matkalaiset käy,
ei asvalttia missään näy.
Askelten alla hiekka ratisee,
hiljaisuus ja rauha ympärillä vallitsee, 
taaja puusto, takamaa, 
eessä sairaalan on hakamaa.

Karmis kirkko oikealla,
laidunmaata vasemmalla.
Kesäillan tunnelmaa
luo kukat pientareiden loistollaan.
On päivänkakkaraa, on apilaa, 
on saunakukkaa tuoksuvaa.
Osuuskaupan kulma, pikku kuppila, 
puoteja molemmin puolin, 
se on Virtain keskusta.

Kulkijat raitilla jatkaa
uteliaina kävelymatkaa,
Virtain Hovi, auki on ovi.
Kylttejä lueskellaan,
vaatturi, suutari, pankkeja, parturi, 
taloja harvakseltaan.
Virtain apteekki on komea, 
vielä muutama talo, 
sitten onkin jo asema.

Höyryveturi ja kaksi vaunua
ratapihalla odottaa.
Heinos-Uunon pirssi kiitää,
aseman pihaan parkkeeraa.
Olkihattupäinen herrasmies
seuranaan vaimo tai morsian kenties 
astuu autosta junaan puuskuttavaan.

Konttinen kaivaa savuahventa povesta, 
saapuu asemapäällikkö ovesta.
Seisoo tärkeänä - lähtömerkin antaa.
Tyhjä on jo asemasilta,
juna viheltää, liikkeelle nytkähtää.
Kaunis, niin kaunis on kesäinen ilta.

Kotalan sillan pielessä,
se kävi ensi kertaa mielessä.
Hän oli kaunis,
hän hymähti.
Sydän pomppas,
luulin, että pyöränkumi jymähti, 
minun piti sanoa jotakin, 
mutta minä vaan poljin, 
poljin vimmatusti.

Hän oli jo kaukana,
loska roiskui pyörien alta
kuoppaisesta tiestä.
Tunti jotenkin voimattomalta,
mutta oli minussa sentään vähäsen miestä. 
Sanoin, Hei,
vaikkei hän sitä enää kuullutkaan.

TUOVI ILKKA

Pienemmäksi

Lopun jälkeen on Jumalan alku,

Se on harvojen etu,
että puristetaan pienemmäksi.

Missä Jumala puhuikaan 
- myrskyssä vai tuulen hyminässä?

Jumalan lapsista toiset puhuvat, toiset kuuntelevat.
On niitäkin, jotka Hän on vaientanut voidakseen itse puhua.

Vuodata sydämesi murhe rukouksessa Herralle.
Enkelit laulavat ja liljat tuoksuvat Jumalan puutarhassa. 
Sinne kelpaavat kyyneleesi.

Kun pelkää Jumalaa, joka sanoo nimekseen Minä olen, 
ei tarvitse pelätä olemattomia.

Usko ei ole meidän ulottuvuutemme täältä ylös,
vaan Jumalan oleminen tänä päivänä tässä pimeydessä. 
Kristuksessa näemme kirkkauden.
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VESA POSTINEN

Virtain laivaranta - venesatama - rantapuisto
Virtain laivaranta lienee ainoa 

Virtain matkailunähtävyyksistä, 
jonka toimivuudesta ja viihtyisyy
destä kaikki asukkaat ovat yhtä 
mieltä.
Parhaiten Virtain laivaranta tunne
taan perinteikkään Runoilijan tien 
laivareitin Virrat-Tampere toisena 
päätesatamana, jonne yli 90-vuotias 
s/s Tarjanne säännöllisesti kesäisin 
liikennöi. Laivarannasta liikennöi 
myöskin risteilyalus m/s Wirtai. 
Lisäksi venesatama toimii Virtain 
Pursiseuran kotisatamana.

Laivaranta/ Rantapuisto / Vene
satama on kaupungin puutarhuri 
Esa Latomäen suunnittelema ja to
teuttama kokonaisuus, joka voitti 
Kunnallisliiton järjestämässä ympä
ristön parantamiskilpailussa kun
niakirjan v. 1987.

Vuodesta 1996 lähtien Virtain 
venesatamalle on myönnetty Sini- 
lippusataman oikeudet. Sinilipun 
satamalle myöntää Suomen Sini- 
lipputoimikunta, joka on Euroopan 
Ympäristökasvatussäätiön FEEE 
alainen järjestö. Yhteinen lipun- 
nostopäivä on kaikissa kampanjaan 
osallistuvissa maissa Euroopan ym
päristöpäivänä kesäkuun 5:nä päi
vänä. Sinilippuoikeudet myönne
tään anomuksesta vuodeksi kerral
laan. Virrat on Vilppulan ohella ai
noa sinilippusatama Näsijärven ve
sistössä.
Sinilipun käyttöoikeuden myöntä
minen edellyttää mm., että venesa
tama

- onviihtyisäjasulautuuhyvinpai- 
kalliseen ympäristöön

- tuloväyliä ja venepaikkoja huolle
taan säännöllisesti

- on järjestänyt jätehuoltonsa hyvin
- ottaa vastaan öljy-ja muuta ongel

majätettä
- ei laske jätevesiä maahan eikä ve

teen
- tarjoaa hyvät peruspalvelut
- jakaa tietoa ympäröivästä luon

nosta, ympäristönsuojelusta sekä 
ympäristöystävällisestä käyttäy
tymisestä

- satamassa on Sinilippukampan- 
jasta vastaava henkilö

- opastaa veneilijöitä vesiympäris
töä arvostavaan ja suojelevaan ve
neilytapaan.

Virtain Laivarannassa on vene
paikkoja 147 kpl, joista vierasveneil- 
le on varattu 21 kpl. Satamamaksu 
kaudella 1999 oli 20 mk, johon sisäl

tyy yöpyminen, wc (24h), suihku, 
makea vesi, septi-imu. Erillistä mak
sua vastaan on saatavilla sauna, 
takkahuone, pyykinpesumahdol
lisuus, yleisöpuhelimet sekä sini- 
lipputason mukainen polttoaine- ja 
jätehuolto. Lisäksi veneilijöitä var
ten on Virtain Yrityspalvelu hank
kinut polkupyöriä ilmaiseen käyt
töön. Venesatamassa on myöskin 
veneiden talvisäilytys- ja vene- 
telakka-alue.

Laivarannassa veneilijöitä palve
lee viihtyisä Rantaterassi, jossa on 
ruokailumahdollisuudet ja anniske
luoikeudet.

Ympäristöltään ja palveluiltaan 
Virtain Laivarantaa/Rantapuistoa 
voidaan pitää yhtenä Suomen viih- 
tyisimmistä ja korkeatasoisimmis- 
ta sisävesivenesatamista, jossa käy 
useita tuhansia vierailijoita kesän 
aikana.

Opettaja antoi tehtäväksi kirjoit
taa aineen jostain erikoistapauk
sesta viime ajoilta. Liisa kirjoitti: 
"Viime lauantaina minun iso- 
veljeni vaimolle syntyi pikkunen 
poika. Se on sitten pikkunen. Voi 
että se on pikkunen. Mutta eihän 
se ole ihmekään, kun ne on ollu 
vasta kolme kuukautta naimi
sissa. "
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MIRJAMI KOPARE ANNELI LAURILA

Meidän luokka

Meidän luokan kuvassa, on mulle kaikki kasvot tutut. 
Sitä katsellessa tulee mieleen monet hauskat jutut. 
Tytöt pienet essuinensa etupenkin täyttää.
Pojat, velikullat, jo niin miehekkäiltä näyttää.

Jakoi meille opettaja monta tiedon jyvää,
elämämme evääksi ohjetta niin hyvää.
Sadat päivät taapersimme yhdessä koulutiellä. 
Muistoissani usein kuljen, niinkuin silloin siellä.

Osa teistä mennyt on jo taakse tähtitarhain.
Mielestäni lähditte te aivan liian varhain.
Miksi? Miksi? Kukaan ei mun kysymykseen vastaa. 
Teitä aatellessa kyynel silmäkulman kastaa.

Meidän kohtalomme oli olla sota-ajan lapset.
Nyt jo meillä ompi harmaantuvat hapset.
Sota oli silloin meillä, Suomella murheen ajat, 
kaikki muuttui, myöskin valtakunnan rajat.

Kuvassa on myöskin monta karjalaista lasta.
Teidän suuren surunne ymmärrän nyt vasta.
Koko Suomen puolesta maksoitte suuret lunnaat, 
kaiken kun te menetitte, kodit, pellot, kunnaat.

Miten oikein jaksoitte te olla hymysuulla?
Oudot tavat, outo murre ympärillä kuulla.
Käytös oli hyvä teillä, iloinen niin mieli.
Kauniina soi koulussamme karjalainen kieli.

Unelma on mulla pieni, jospa saisin vielä kerran 
jouluvirren kanssanne laulaa kunniaksi Herran:
"Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon Poikansa. 
Siit' enkelitkin riemuiten, veisaavat hälle kiitoksen."

LAPSI
Sinä istut polvellani - 
Sinun suuret silmäsi 
katsovat minua - 
suoraan, rehellisesti, 
kysyvästi.

Rakastan Sinua lapsi - 
Tahdon antaa 
Sinulle kaikkeni.
Tahdon opettaa Sinulle 
vain suurta ja kaunista.

Tahtoisin opettaa 
Sinua elämään, 
mutta kuinka voin, 
kun en osaa aina 
itsekään elää - 
oikein ja kauniisti.

Kunpa osaisin asettua 
Sinun tasollesi, lapsi - 
Kunpa osaisi oppia 
Sinulta jotakin, 
kunpa en vaatisi 
Sinulta liikaa.

jumala, Sinä asetit 
lapsen esikuvaksi ihmiselle. 
Opeta minua olemaan niinkuin 
tämä lapsi.

!1 Ä
«Sr. gt -'4 •
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Ote pöytäkirjasta
LAURI YLINEN

Nuorisoseurahistoriaa Kotalasta

Viime vuoden Virtain Joulussa 
oli kirjoitus Kotalan Nuorisoseuran 
alkutaipaleelta ns. kuukausikokouk
sesta, joita pidettiin alkuaikoina ah
keraan. Kokousten tarkoitus oli, 
opetettaa keskustelutaitoa ja ko
koustekniikkaa. Aiheet olivat osasta 
hyvinkin filosofisia ja opettavaisia.

Tässä on pöytäkirja lokakuun 
kokouksesta siten kuin se on silloin 
kirjoitettu:

"Pöytäkirja tehty Uurasten kylän 
nuorisoseuran kuukausikokouk
sesta lokakuun 28. päivä 1901.

Keskusteltavaksi tuli mitä hyö
tyä on parjaamisesta, jonka alusti 
Herra Eemil Wesanen.

1. Valittiin puheenjohtajaksi 
Herra Kalle Kuusela ja sihteeriksi 
Hra Manu Korhonen.

Herra A Lätti pyysi puheenvuo
roa, puolusti sen hyvinkin tarpeelli
seksi, että eihän sitä voi käydä naa
purissakaan vieraana eikä sitä pu
hetta piisaa, jollei ota toista parjat- 
tavakseen.

H. Nikolai Mantilo pyysi puheen
vuoroa: vastusti H. Lättiä, että se ei 
ole aivan rehellistä työtä parjata 
lähimmäistään.

H.ra Lätti pyysi puheenvuoroa. 
Kannattaen yhäti entistä mielipidet
tään, että se on niin vallan mukavaa 
ja hauskaa ajanviettoa naapurissa ja 
sillä aikaa se kahvipannukin kerkii 
aivan juotavaksi valmistua.

Nikolai Mantilo pyysi puheen
vuoroa vastustaen taas edellistä 
puhujaa, että sillä ei voi mitään 
tienata, muuta kuin menee kylästä 
kylään parjaten lähimmäistään, tu
lee illalla tyhjin käsin kotiin.

Hra Lätti pyysi puheenvuoroa 
sanoen ei antavansa myöden ettei
kö parjaamisesta ole hyötyäkin.

Nikolai Mantilo pyysi puheen
vuoroa taas selittäen, että kun men
nään koko päivä kylästä kylään 
juoden kahvia vatsan täyteen ettei 
maistu ruokakaan enää illalla.

Hra Lätti pyysi puheenvuoroa,

että se on vaan rehellistä kun sillä
kin tavoin voi itsensä elättää.

Hra Heikki Korhonen pyysi pu
heenvuoroa vastustaen Hra Lättiä, 
että se ei onnistu aina yhtä hyvin, jos 
sattuu niin, että asiasta hillan perille 
ja joutuukin puhuja itse vastaamaan.

Hra Lätti pyysi puheenvuoroa: 
huomauttaen, että pitää sanoa: että 
se Lotta oli puhunut sitä Markelle ja 
se Marke sitten Pirjo-muorille ja 
sieltä minä olen sitä kuullut.

Nikolai Mantilo pyysi puheen
vuoroa: Sanoi puuttuvan siltä ihmi
seltä lähimmäisen rakkautta, joka 
toista parjaa, sillä onhan se kiellet
tyä puhua lähimmäisestään pahaa.

Onni Kuusela pyysi puheenvuo
roa: Olen myös sitä mieltä, että 
parjaaminen on mitä huonointa kes
kustelua, sillä siitä voi syttyä aino
astaan vihaa ja kaikenmoisia riitai
suuksia.

Hra Lätti pyysi puheenvuoroa 
sanoen ei antavan sen aihetta rii
taan, kun osaa vaan oikeen mene
tellä toimissaan.

Onni Kuusela pyysi puheenvuo
roa vastustaen edellistä, että kaikes
sa tapauksessa voipi riita syntyä 
pärjääjienkin kesken, kun toinen tie- 
tääkin paremmin toisen asiat kuin 
se joka on tullut hänelle niitä par
jaamaan.

Hra Lätti pyysi puheenvuoroa 
huomauttaen, että kaikki enemmistö 
on samaa mieltä asiassa kuin hän 
itsekin pyytäen myös äänestystä 
asiassa niin saadaan nähdä kenellä 
on voitto.

Hra Aaro Korhonen pyysi pu
heenvuoroa: Sanoi olevansa sitä 
mieltä, että koko parjaaminen jätet
täisiin pois sillä sehän on huono ta
pa, ja pyysi, että asiasta enempi 
keskusteltaisiin, ettei vielä otettais 
äänestettäväksi.

Hanna Korhonen pyysi myös, 
että asiasta keskusteltaisiin enem
män vielä.

Hra Lätti pyysi puheenvuoroa 
vieläkin vaan puoltaen, että parjaa
minen on muka hyvinkin tarpeellista.

Nikolai Mantilo pyysi puheen
vuoroa: Sanoi kovasti vihaavansa 
parjaamista eikä kärsivänsä sellaista 
ihmistä näkyvissäänkään, joka tois
ta parjaa.

Eemil VVesanen pyysi puheen
vuoroa, sanoi, että sellaisen ihmisen 
ei ole hyvä olla missään, joka toista 
parjaa, esim: jos palkollinen menee 
kylään ja ottaa siellä jutellakseen 
kaikkea pahaa ja sopimatonta hal- 
tiaväestään. Siellä kun tiedot ker
kiää kuleksimaan taas koho, niin 
onpa heti kysymyksessä milloin se 
on ollu ja milloin minä sinulle olen 
semmoista tehnyt.

Rva Maria Kuusela sanoi myös 
olevansa sitä mieltä, että jätettäisi 
pois koko parjaaminen. Puheenjoh
taja H.K. Kuusela huomautti, että 
mitä otettaisiin käytäntöön sen si
jasta, jos tuo parjaaminen jätettäis 
pois.

Hra Lätti pyysi puheenvuoroa, 
että parempi on ensin päättää tämä 
asia valmiiksi ja pyysi taas äänes
tystä asiassa.

Manu Korhonen pyysi puheen
vuoroa sanoen kylliksi asiata jo poh
ditun, että on parasta, että äänes- 
tettäis.
Puheenjotaja Hra Kuusela esitti nyt 
asian tulevan äänestettäväksi. Nyt 
jotka tahtovat, että parjaaminen on 
hyödyllinen asia pidettäväksi yllä, 
nostakoot käden ylös. Ja heti nousi
kin yksi äänestäjä eikä muuta ilmes
tynytkään tätä puoluetta. Nyt joka 
tahtoo vastustaa parjaamista, niin 
nostakoot käsi ylös. Heti nousi kaik
ki paitsi tämä yksi, joka puolusti 
edellistä puoluetta, ja siis se puoli 
voitti, joka tahtoi syöstä koko par
jaamisen syrjään. Hra Aleksi Lätti 
pyysi puheenvuoroa: Minä puoles
tani, koska huomasin olevani yksin 
vaan toisella puolen niin peruutan 
tähän asti väittämät mielipiteeni. 
Yllytän vaan kaikkia pysymään lu
jasti päätöksessään, että se on todel
la hyvä asia, että jätämme kaiken 
semmoisen pois keskuudestamme.

Päätös
Koska äänestyksessä on tultu 

asiasta selville, että enemmistö tah
too olla parjaamata lähimmäistään 
niin päätämme kaikki olla yksimie
lisesti käyttämätä tätä pahaa ja ru
maa tapaa ja myös yksimielisesti 
pysyä päätöksessämme.

VVirrat 1901"
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OLLI JOUTSENJÄRVI

Latvavesiltä entiseen emäkirkkoon
Kurjenkyläläiset retkellä Isossakyrössä

"Kun Isoostakyrööstä puhuta- 
han, niin historian dosentit nousoo 
seisomahan" (Ilmari Turja). Eikä 
suotta, sillä Isokyrö on ollut vielä 
1500-luvulla entisen Pohjan-Kyrön 
suurpitäjän keskuspaikka. Pitäjän 
rajankäyntiselityksen mukaan vuo
delta 1533 siihen on kuulunut lähes 
30 nykyistä kaupunkia tai kuntaa 
joko kokonaan tai osittain; se on siis 
kattanut melkein koko nykyisen 
suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan. 
Näiltä ajoilta on ilmeisesti peräisin 
sekin, että ennen vuotta 1840 suu
rin osa Kurjenkylästä on kuulunut 
entisen Ilmolan (Ilmajoki) pitäjän 
Seinäjoen kylään. Isonkyrön kir
kossa kerrotaan kurjenkyläläisillä 
olleen oma penkkinsä.

Kauan oli puhuttu kyläläisten 
kesken tutustumisretkestä "emä- 
kirkkoon", kunnes viime keväänä 
Kurjenkylän Rukoushuoneyhdistys 
päätti järjestää linja-automatkan 
Isoonkyröön kesän aikana. Otettiin 
yhteys seurakunnan kirkkoherra 
Silvolaan ja paikalliseen erittäin ak
tiivisesti toimivaan opasrenkaa- 
seen. Oppaiden puheenjohtajan 
Kaarina Knaapin asiantuntevaa 
apua käyttäen laadittiin yhden retki- 
päivän ohjelma, joka sitten tiukan 
aikataulun puitteissa oli erittäin kat
tava kooste historiaa ja nykypäivää.

Ykspetäjän bussi, jota Asko Ki
vinen ohjasi, oli elokuun toisena 
sunnuntaina aivan täynnä, kun 
Isoonkyröön lähdettiin. Vanhan kir
kon kiviaidan kupeella tuli oppaak
si Risto Knaapi toivottaen meidät 
tervetulleiksi ja selostaen päivän 
ohjelman. Sotaveteraani Risto Knaa
pin nimi oli monille tuttu aikaisem
mista yhteyksistä, sillä hän on ak
tiivivuosinaan hoitanut paljon yh
teisiä asioita, toiminut Koneviestin 
päätoimittajana ja viljellyt maata- 
lousharjoittelutilaa. Ennen juma
lanpalvelusta nautittiin Maa-ja Ko
titalousnaisten tarjoamat kahvit.

Kyrönjoen rannalle 1300-luvulla 
rakennettu harmaakivikirkko on 
historiallinen monumentti, jonka 
ympärille on vuosisatojen aikana 
kehittynyt omaleimainen maaseu- 
tukulttuuri. Historiallisessa maise
massa toimii elinvoimainen Isonky
rön kunta, josta löytyy matkailijalle 
yllättävän runsaasti esiteltävää.

Vanhassa kirkossa järjestetään 
vain muutamia jumalanpalveluksia 
kesän aikana. Olimme valinneet sel
laisen päivän. Samana sunnuntaina 
oli kirkonmäellä myös 1700-luvun 
markkinat. Niihin liittyen vanhan 
kirkon etupenkit oli varattu sen ajan 
asuihin sonnustautuneille eri yh
teiskuntaluokkia edustaville ihmi
sille. Ennen jumalanpalveluksen al
kua meidät esiteltiin koko kirkon- 
täyteiselle väelle.

Kirkon korkea ikä näkyy luon
nollisesti sen sisustuksessa. 1560-lu- 
vulta peräisin olevat Kyrön kirkko- 
ruhtinaan rovasti Jaakko Geetin 
omalla kustannuksellaan maalaut
tamat 114 seinämaalausta ovat

Virtolaiset veteraanit Napuen taistelun muistomerkillä. Henkilöt vasemmalta: 
Alli Heikkilä, Tarmo Rajamäki, Iisakki Kujala ja Reino Ruohomäki.
Kuva: Olli Joutsenjärvi

merkittävä nähtävyys. Kirkon 700 - 
vuotiseen historiaan mahtuu run
saasti tapahtumia ja tarinoita. Sen 
luona tapahtuneesta yhteenotosta 
alkoi nuijasota. Kirkon lähellä oleva 
Kontsansaari on ollut nuijapäälli- 
köiden mestauspaikka. - Kirkon lä
heisyydessä järjestetyt Heikin- ja 
Laurinpäivän markkinat keräsivät 
väkeä Turkua ja Tukholmaa myö
ten. Tänäkin päivänä vanha kirkko 
on merkittä vä turistikohde, j ota vaa
litaan kuin silmäterää. Ajankohtai
nen huolenaihe on kirkon säilymi
nen ilkivallalta ja tihutöiltä, mikä 
tuli esille kirkkoherra Silvolan saar
nassakin.

Kiertoajelun aikan tutustuimme 
Napuen taistelun muistomerkkiin. 
Suuri Pohjan sota päättyi viimei
seen kenttätaisteluun Napuella vuon
na 1714. Erittäin asiantuntevasta ja 
mielenkiintoisesta selostuksesta 
muistomerkillä jäi mieleen, että 2 
tuntia kestäneessä taistelussa kaa
tui 4500 miestä. Kaksinkertaista 
miesylivoimaa vastaan taistelleista 
suomalaisista kaatui 3000, kun ve-
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näläisiä laskettiin kaatuneen 1500. 
Liekö tuosta alkanut vihanpito, sillä 
Napuen taistelun jälkeen alkoi ison
vihan aika.

Etelä-Pohjanmaalla ei juuri ole 
herraskartanolta. Yhteen sellaiseen 
tutustuimme Orisbergissä. Sen his
toria alkaa vuodesta 1676, jolloin 
sinne perustettiin ruukkikartano.

Kartano on nykyisin yksityisomis
tuksessa ja aktiivi viljelystila. Sen 
kappelin huvilassa saimme kii
reettömästä nauttia herkullisen lou
naan. Kartano on ollut jopa itsenäi
nen seurakunta 1800-luvun alussa. 
Siltä ajalta on peräisin arkkitehti 
Engelin suunnittelema kirkko. Saim
me tutustua kappeliin ja paikan his

toriaan oppaan johdolla. Vielä kä
vimme hyvinhoidetussa asemies- 
museossa ja markkinoilla, joilla myy
jät esiintyivät 1700-luvun asuissa. 
Matka oli kaikkiaan asiasisällöltään 
ja nähtävyyksiensä vuoksi erittäin 
myönteinen kokemus, joten kotiin 
palattiin kiitollisina ja tyytyväisinä.

5l±Jc Sl±le

Näsijärven hymni
(Sävel: Kun meren aallot pauhaa...)

Kuru-laivan haaksirikkoa muisteleva kansanruno. 
Onnettomuudesta tuli kuluneeksi syyskuun alussa 70 vuotta.

En tiedä ihmissydän, mis' kuolo odottaa, 
mis' maisen elämänsä ijäksi jättää saa.
Me toisillemme useasti hyvästi sanomme 
ja pian palaavaksi illalla toisemme.

Mut' toivo usein pettää ja tuskaks raukeaa, 
lämmin käden puristus toisemme eroittaa.
Saa jättää isä paikkansa ja sulho armaansa 
ja äiti pienokaisen ijäksi kadottaa.

Suuri suru Suomen maata on äsken kohdannut 
ja eritoten Hämeenmaata on suru sortanut.
On myrsky äsken raivonnut ja laivan kaatanut 
ja toistasataa ihmistä kuolohon kutsunut.

Tampereen lähistöllä laineilla Näsijärven 
pieni "KURU"-laiva vajoaa aaltojen syvyyteen. 
Ei hirmumyrsky aallokossa edemmäs ehtinyt, 
on Siilinkarin luona matkansa päättänyt.

Aalloissa kamppaella saanut nainen avuton, 
nyt lapsi huutaa äitiään tuskista voimaton.
Siel' etsii sulho armastaan, miesi vaimoaan 
ja vanhus harmaahapsinen kaipaapi omiaan.

Aallot vaahtopäissä vierivät verkalleen, 
armotta saaliiksensa tuuppaavat väsyneen 
Ei auta toivo, rukous, ei mahti maallinen, 
Korkeimman käsi lepää raskaasti päällä sen.

Nyt soivat surukellot, kauvaksi kaikuvat 
surun murtamana päät alas painuvat.
Nyt läpi isänmaamme käy suru, valitus, 
korvissa ain kuuluu ainainen huokaus.

Niin muista ihmissydän et' kuolo odottaa, 
se voi sun kaataa missä vaan vaikk' onkin tyyni jo. 
Toivo, että Luoja sun purttas ohjatkoon 
ikuisen rauhan valkamaan, mis' aina rauha on.

Runon on lähettänyt Kaari Pelkola Seinäjoelta. Aina 
Raittinen (os. Moisio-Tyrkkö) on runon "kyhäillyt" 
Olga Saaren muistivihosta pikkujouluna 1932. 
Hymnin alkuperää ei ole pystytty osoittamaan.
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MERJA NIINIVEHMAS

"Niin pumppaa kuin elää"

Sydänyhdistys terveyden edistäjänä Virroilla

Yhdistyksen alkuajat

Virtain Seudun Sydäntautiyh- 
distys ry perustettiin 30 vuotta sit
ten, 16.6.1969, jolloin Tampereen 
Sydäntautipiiri kampanjoi voimak
kaasti sydän työn lisäämiseksi maa
kunnassa. Piirin sihteerinä ja puuha- 
miehenä oli toimittaja Viljami Pun- 
tanen. Yhdistyksen perustamisasia
kirjan allekirjoittivat yhdistyksen 
puolesta kunnanlääkäri Kalevi Salo
ranta, johtajatar Saara Saarelma ja 
johtaja Olli Joutsenjärvi.

Yhdistyksen hallitus

Perustajajäsenistä yhdistyksen 
hallituksessa toimivat yhtäjaksoi
sesti edelleen puheenjohtajana Ka
levi Saloranta ja yhdistyksen tileistä 
pitkään huolehtinut nykyinen va
rapuheenjohtaja Matti Maijala. Ny
kyisistä hallituksen jäsenistä pitkän 
työrupeaman ovat ehtineet tehdä 
myös sihteerinäkin lähes viisitoista 
vuotta ja kaikkiaan yli 20 vuotta 
aktiivisesti toiminut Kaija Nokelai
nen, taloudenhoitaja Armi Vuoristo 
ja sihteerinä melko tuore Merja Nii- 
nivehmas. Muut nykyiset hallituk
sen jäsenet ovat: Helena Hevonkos- 
ki, Auvo Juntunen, Ilkka Katajamä
ki, Eeva Rokio ja Tiina Tonteri.

Muita aiemmin pitkään hallituk
sessa mukana olleita ovat mm. Ulla- 
Stiina Jartti, Kauno Vuorenpää, Mart
ti ja Kirsti Työppönen, Pirkko Ki
vistö. Lisäksi hallituksessa ovat ol
leet mukan ainakin Kauko Haapa- 
mäki, Unto Peltomäki, Lyyli Helin, 
Olli Joutsenjärvi, Saara Saarelma, 
Lauri Järvinen, Viljo Soimajärvi ja 
Anneli Setälä.

Tilintarkastajina ovat alusta pi
täen uskollisesti toimineet Jorma 
Antila ja Pekka Ruohonen.

Virtain Seudun Sydänyhdistyk
sessä on nykyisin n. 250 jäsentä.

Kattojärjestöt ja yhdistyksen 
toiminta-ajatus

Kattojärjestö Suomen Sydäntau
tiliitto toimii aktiivisesti suomalai
sen sydän- ja verisuoniterveyden 
edistäjänä mm. kehittämällä toi
menpideohjelmia ja suosituksia sy
däntautien ehkäisyyn ja hoitoon. 
Sydänlehti ilmestyy kuusi kertaa 
vuodessa. Liitto julkaisee korkeata
soista terveyskasvatusaineistoa en
nalta ehkäisytoimintaan ja potilas- 
oppaita. Vireänä väliportaana toi
mii Pirkanmaan Sydänpiiri, jonka 
toimesta ovat syntyneet monet ter- 
veyskasvatusohjelmat, esimerkiksi 
"nelikymppisten miesten henkiin- 
jäämisohjelma". Tiedotus- ja koulu
tus ovat myös tärkeitä toiminta
muotoja liitto- ja piiritasolla.

Yhdistyksen toiminnan tarkoi
tuksena on ruohonjuuritasolla edis
tää virtolaisten sydän- ja verisuoni- 
terveyttä.

Perustamispöytäkirjasta voim
me lukea: "Viljami Puntanen täh
densi sydän tautej a ennakolta ehkäi
sevän valistustoiminnan merkitystä. 
Hyvin tärkeän osan toiminnassa 
muodostaa sydänvammaisten fyy
sinen ja sosiaalinen kuntouttami
nen."

Toiminnan perusidea on siis 
edelleen sama. Terveiden elämänta
pojen edistäminen painottuu sydän- 
työssä entistä enemmän. Sydänpo
tilaiden kuntoutustoiminta ja hoi
don kehittäminen muodostavat toi
sen tärkeän työalueen. Virkistystoi
minta yhdistää näitä osa-alueita - 
ilo pidentää ikää.

Niin pumppaa kuin elää

Sydämen seitsemän nautintoa: 
Terveellinen ruoka, painonhallinta, 
liikunta, rentoutuminen, savutto
muus, viiniä viisaasti ja ilo piden

tävät ikää ja lisäävät elämänlaatua. 
Sydänyhdistys tunnetaan liikojen 
rasvojen, suolanja kolesterolin "vas
tustajana", verenpaineesta ja sepel
valtimoistakin puhetta on riittänyt 
vuosikymmenten ajan.

Aikuisväestön tupakointi on kii
tettävästi vähentynyt ja kolesteroli- 
lukemat huimasti parantuneet. 
Pitkä matka silti on vielä edessä 
sydäntyötä ennen kuin yhdistys 
pääsee suuntautumaan kokonaan 
virkistystoiminnan puolelle. Uusim
pana huolen aiheena on nuorten, 
varsinkin tyttöjen lisääntyvä tupa
kointi. Yli puolet aikuisista on ter
veyden kannalta merkittävästi yli
painoisia. Verenpainepotilaita lie 
Virroillakin pitkälti toista tuhatta. 
Teelusikallinen vähemmän suolaa 
päivittäin säästäisi yhden verenpai- 
netabletin eli viiden markan säästö 
suolasta säästäisi 500 markkaa ve- 
renpaineisen pillerilaskusta. Perin
tötekijät kulkevat mukana lisäten sai
rastumisriskiä. Terveysihmiset va- 
roittelevat "mobosta". Tämä "mobo" 
on MBO (metabolinen oireyhtymä), 
jossa ihmisen aineenvaihdunta lais- 
kottelee ja vereen kertyy helposti lii
kaa rasvoja ja sokereita, ulospäin 
näkyy "omenavatsa".

Liikunnan lisääminen ja painon
hallinta ovat parasta omahoitoa. Lii
kunta on erinomainen keino sula
tella niin kertyneitä kiloja kuin hen
kisiä paineita ja sydänsuruja. Lii
kuntaan kulutettu aika maksaa it
sensä takaisin parantuneena työte
hona. Sydänväkikin etsii keinoja, 
joilla saisi kansan liikkumaan hen
kensä edestä.

Virtain Seudun Sydänyhdistyksen 
toiminta kohdistuu eri ikäryhmiin 
vauvasta vaariin

Esikouluikäiset lapset ovat ryh
missään käyttäneet "Ole ystävä
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sydämelle" -puuhakirjaa ja saaneet 
kotiin viemisiksi lapsille sopivia 
ruokaohjeita. Koulun terveyskasva
tusta yhdistys tukee mm. järjestä
mällä tupakoinnin aloittamisen eh
käisemistä edistäviä kampanjoita ja 
antamalla koulun käyttöön rasvan 
ja suolan oikeaa käyttöä ohjaavaa 
materiaalia. Nelikymppisten mies
ten henkiinjäämisohjelmaa on to
teutettu Virroilla jo neljän vuoden 
ajan yhteistyössä terveyskeskuksen 
kanssa. Sydänyhdistys on mielel
lään mukana perheille tai eri ikä
ryhmille suunnattujen ulkoiluta- 
pahtumien ja pienimuotoisten kä- 
velyretkien järjestelyissä.

Yhdistys jakaa vuosittain huo
mattavan määrän sydän-ja verisuo
nitautien ehkäisyyn ja omahoitoon 
tarkoitettuja lehtisiä, joista suuri 
osa kanavoidaan terveyskeskuksen 
kautta riskiryhmille. Yhdistys käyt
tää ohjelehtisiä myös sydänviikon 
tapahtumissa ja kolesterolimittaus- 
tilaisuuksien yhteydessä sekä muus
sa toiminnassaan. Huhtikuinen sy- 
dänviikko ja kolme neljä yleisötilai
suutta vuosittain ovat jo perinne 
Virroilla.

Sydänpotilaat saavat ajankoh
taista tietoa niin Sydänlehdestä kuin 
yhdistyksen sydänilloissakin. Jo 
kuudentoista vuoden ajan fysiote
rapeutti Anneli Luoma on ohjannut 
sydänjumppaa, joka sopii niin in
farktista toipuville kuin ohitusleika- 
tuillekin. Sydänpiirin ja yhdistyk
sen yhteistyöllä on Virroillakin teh
täväänsä koulutetut hoitaja- ja poti- 
lastukihenkilöt, joiden puoleen po
tilaat ja omaisetkin voivat kysy
myksineen rohkeasti ja luottamuk
sellisesti kääntyä.

Ystävänpäivän vietto on sydän- 
järjestöjen toiminnassa uusimpia 
tapoja. Virroilla sydänystävät haas
tetaan usein kävelylle tai vaikkapa 
kylpyläreissuun. Ystävänpäivää vie
tämme mielellään myös yhdessä 
muiden järjestöjen kanssa kuten 
viime vuosina esim. mielenterveys- 
yhdistyksen, SPR:n ystäväpalvelun 
ja kehitysvammaisten kanssa. Ker
ran pari vuodessa yhdistys järjestää 
bussimatkan. Vuosien varrella on ret- 
keilty teattereissa, eri kuntoutuslai
toksissa, vaikkapa Rauman pitsivii
koilla sekä kylpylä- tai muita uinti-

retkiä tehden. Sydänpiirin isommat 
tilaisuudet ovat myös kuuluneet 
matkaohjelmaan silloin tällöin.

Sydänyhdistys kerää toiminta
rahat jäsenmaksutuloista, arpajai
sista, adressien ja muiden sydän- 
tuotteiden myynnistä sekä vaali- 
keräyksistä. Joskus yhdistys on saa
nut myös lahjoituksia. Vuosien var
rella yhdistys on hankkinut terveys
keskuksen vuodeosastolle mm. sy- 
dänvalvontalaitteen. Sydänpotilaille 
lainataan kuntopyörää. Virtain Seu
dun Sydänyhdistyksellä on hyvä 
sydän. Juhlan kunniaksi 30-vuotias 
sydänyhdistys on jälleen päättänyt 
lahjoittaa 30.000 markan summan 
sydän terveyttä edistäviin tutkimus- 
ja hoitolaitteisiin.

"Niin pumppaa kuin elää. Kun ve
renpaine, veren kolesteroli ja paino ovat 
terveellisissä lukemissa, tupakoimat
tomuus ja liikunta ovat tapojasi eikä 
viina ole rasitteena, voit nauttia elä
mästä hyvällä sydämellä."

Sydänvalvontalaitteen luovutus Virtain terveyskeskukselle. Vasemmalta Hilkka Vieru, Kalevi Saloranta, 
Matti Maijala, Armi Vuoristo ja Merja Niinivehmas. Kuva: Irene Murtomäki
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Morbus virdoensis

Otsikko on melkeinpä siansak
saa tai ainakin lääkärinlatinaa ja va
paasti suomennettuna se voisi tar
koittaa virtolaisuutta ja sanasta sa
naan käännettynä virtolaisten sai
rautta.

Itsekin paljasjalkaisena virtalai
sena olen ilmeisen jäävi kirjoitta
maan virtolaisuudesta ja siihen liit
tyvistä erinomaisuuksista, joten pa
ras pitäytyä enemmänkin sairauk
sissa koska niistä tietämyksenikin 
saattaa olla syvempi. Sen verran voi
nee kuitenkin puhua virtolaisuu- 
destakin, että kotikaupunkimme si
jainti neljän maakunnan rajalla on 
johtanut siihen, että me virtolaiset 
olemme saaneet vaikutteita niin Sa
takunnasta, Etelä-Pohjanmaalta, 
Hämeestä kuin Keski-Suomestakin 
ja vieläpä muutama vuosisata sit
ten Savon korhoset toivat ripauk
sen "piällysmiesominaisuuksia" 
muutenkin erinomaiseen virtolai- 
suuteen. Näin erinomaisista 
rakennusaineista koottu virtolaisuus 
ei siis voi olla minkäänlainen sai
raus, vaan otsikko on ymmärrettävä 
sananmukaisesti käännettynä vir
tolaisten sairauksiksi.

Itse asiassa huomasin tätä kirjoi
tusta aloittaessani sen tosiasian, että 
olen toistaiseksi pitkäaikaisin Vir
roilla toiminut lääkäri. Sysimetsästä 
ja Heinäsestä lähtien muut ovat saa
neet tarpeekseen hieman yli 10 vuo
den palvelun jälkeen mutta itsellä
ni kokemusta virtolaisten sairasta
misesta ja sairauksista on kertynyt 
jo yli 30 vuoden ajalta, joten jonkin
lainen tietämys asiasta pitäisi olla.

Sairastavatko virtolaiset sitten 
erilailla kuin muut suomalaiset? 
Eivät varmaankaan, vaan meitä 
riivaavat samat vaivat ja viat kuin

muitakin kansalaisia. Kuolemme 
sydän- ja verisuonisairauksiin ja 
syöpään, mutta eläkkeelle sen si
jaan jäämme ennenaikaisesti selkä- 
vikojen ja työuupumuksen vuoksi. 
Työuupumus on ehkä hienovarai
sempi ilmaisu tietynlaiselle dep
ressiolle eli masennukselle, jota 
harva meistä tunnustaa sairasta
vansa, mutta joka todella tuntuu 
olevan yksi suurimpia sairauksiam- 
me meillä Virroilla kuten monessa 
muussakin kunnassa aivan eteläi
simmän Suomen ulkopuolelta. Vaik
ka meillä virtalaisilla on monta yl
peyden aihetta, kuten Martti Kitu
nen tai Toriseva-järvet, puhumatta
kaan kansallisesti ja kansainvälises
tikin tunnetuista urheilijoista, ku
ten Vesa Rantanen taikka Tuula 
Laaksalo, niin olemme kuitenkin 
kotoisin "vaan täältä Virroilta". En 
ole koskaan oikein päässyt selville 
johtuuko tämä ilmaisu aidosta hä- 
veliäisyydestä ja vaatimattomuu
desta vai onko se sittenkin ilmaus 
huonosta itsetunnosta, johonka 
meillä totisesti ei ole mitään aihet
ta. Lähinnä olen kuitenkin kallistu
nut jälkimmäiselle kannalle tutkit
tuani virtolaisten sielunelämää ja 
ajatuksenjuoksua. Parannuskeinoja 
tuollaiselle sairaudelle ei kyllä hel
polla löydy ainakaan kansainvälis
ten lääketehtaiden luetteloista.

Toinen vaikeasti parannettava 
sairaus, jota olen ollut havaitsevi
nani virtalaisessa ympäristössä on 
kateus. Toki kateus on kovin yleis
maailmallinen ilmiö, joka oikein 
käytettynä on suurimpia kehitystä 
ylläpitäviä voimia. Meillä se sen si
jaan tuntuu hyvin usein saavan täy
sin oman luonteensa, jota voisin ni
mittää negatiiviseksi kateudeksi. 
Naapurissamme Pohjanmaalla ka

teus saa naapurin toimimaan ja te
kemään asiat vielä paremmin kuin 
kadehdittu, mutta meillä taasen ha
lutaan heittää kapuloita naapurin 
rattaisiin, jotta hän ei menestyisi 
paremmin kuin me itse. Seurauk
sena on se, että me junnaamme pai
kallamme ja ajamme helposti toisin 
ajattelevat ja paremmin menestyvät 
pois. Tähänkään tautiin ei terveys
keskuksella ole tarjota oikein min
käänlaista rokotetta taikka rohtoa.

Em. sairauksia paljon helpom
min hoidettavia tauteja ovat ylipai
no ja liikkumattomuus, jotka ovat 
varsinaisia vitsauksia niin meille 
virtalaisille kuin muillekin suoma
laisille. Näiden tautien hoitohan on 
varsin halpaa: Syö vähemmän ja 
liiku enemmän. Ilmeisesti hoidon 
halpuus ja yksinkertaisuus tekevät
kin siitä niin uskomattoman, että 
vain harvat uskovat hoidon tehoon. 
Tietenkin näin joulun alla tuntuu 
enemmän kuin kiusalliselta antaa 
tällainen resepti joka ilman sivuvai
kutuksia parantaisi lähes joka kol
mannen virtolaisen terveydentilaa.

Loppuyhteenvetona voinen siis 
todeta, että lukuunottamatta virto
laisuutta, joka siis ei ole sairaus, 
podemme aivan samoja tauteja kuin 
muutkin suomalaiset. Jutun otsik
ko oli siis aivan turha.
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ANNI LEPPÄNEN

Mukana Suomi juoksee -tapahtumassa...
"Suomi juoksee" on tapahtuma, 

jossa juostaan yötä päivää Utsjoelta 
Helsinkiin noin sadan joukkueen 
voimin. Joukkueita tapahtumaan 
muodostavat eri juoksu- ja kaveri- 
porukoiden lisäksi erilaiset järjes
töt, yritykset yms. Yhdessä joukku
eessa on juoksijoita 12-15 henkilöä. 
Yleensä joukkueiden jäsenet kulke
vat matkailuautolla tai bussilla juok
sijoiden mukana. Osassa joukkueis
ta kuten SUL:n (Suomen urheilu
liitto), jossa minä juoksin, juostaan 
vain yksi osuus per henkilö, ja osal
listujat tulevat usein ohi juostavilta 
paikkakunnilta. Juostavat osuudet 
vaihtelevat neljästä aina 25 kilomet
riin asti.

Tapahtumalla on noin viiden
toista vuoden perinne, joka jatkuu 
edelleen. Vuosien varrella reitti Uts
joelta Helsinkiin on vaihdellut, jo
ten tapahtuma ei ole aina mennyt 
Virtain kautta. Olin itse ollut mu
kana Suomi juoksee -tapahtumassa 
kerran aikaisemminkin kesällä -97. 
Tällöin olin mukana Suomen Urhei
luliiton joukkueessa. Silloin juoksin 
Pippurin pihasta Törisevälle. Tapah
tumasta jäi minulle mukava muis
to. Sekä silloin että tänä vuonna 
minut pyysi mukaan tapahtumaan 
Pajumäen Erkki, joka oli järjestä
mässä tapahtumaa SUL:n puolesta. 
Luulen, että minut pyydettiin mu
kaan, koska juoksijoihin haluttiin 
myös vähän nuorempaa väkeä. Tä
mänvuotinen Suomi juoksee tuli 
Virroille seitsemäs päivä heinäkuu
ta, aamupäivällä. Samana iltana mi
nulla oli kilpailut Jyväskylässä. Oli 
melko lämmin päivä, muttei liian 
kuuma. Tällä kertaa lähtöpaikkana 
oli Virtain tori.

Saavuin torille noin varttia en
nen osuuteni alkua. Siellä olikin jo 
paljon väkeä ja uutta tuli koko ajan 
joka puolelta. En ollut vielä saanut 
omanjoukkueeni "tunnuspaitaa", ja 
alkoi olla jo kiire. Sain paidan lo
pulta muutamaa minuuttia ennen 
vaihtoa ja vaihdoin sen päälleni to
rin kulmalla. Sitten pitikin jo ryn
nätä vaihtopaikalle, sillä joukkuei

Viestiosuuden nro 96 johtojuoksijana välille Virrat/tori - Virrat/Toriseva lähti 
Pentti Ylä-Hallinen. Virtain viestiosuuksista vastaava Erkki Pajumäki valitsi 
johtojuoksijaksi tämän vuoden aikana 70 vuotta täyttävän Ylä-Hallisen, jonka 
seura Virtain Urheilijat täyttää myös tänä vuonna 70 vuotta. Urheilijain puolesta 
samalle osuudelle Pajumäki pestasi Virtain Urheilijoista Anni Leppäsen viemään 
Suomen Urheiluliiton viestiä. Leppänen sai kyseisen kunnian ansioistaan virtolai- 
sen kestävyysjuoksun tämän hetkisenä naispuolisena keulakuvana. Leppänen 
kuvassa Ylä-Hallisen vasemmalla puolella. Kuva: Erkki Pajumäki

den viestinviejien piti olla valmiiksi 
juoksujärjestyksessä, ennen kuin 
edelliset saapuvat. Minun juoksu- 
paikkani oli aivan johtojuoksijan 
takana.

Juoksijoiden saapuessa vaihto
paikalle olin vähän hermostunut, 
sillä en tiennyt, kuka viestiä minulle 
toisi. Hyvin vaihto kuitenkin meni, 
sain viestikapulan ja lähdimme juok
semaan Virtain keskustan halki koh
ti Torisevaa. Juoksuvauhti oli mu
kavan hiljaista, ja juoksijoilla oli 
hyvä yhteishenki. Fiilikseen vaikut
ti paljolti johtoauto, minkä perästä 
juoksijaletka tuli. Teimme mm. aal
toja ja lauloimme synttärionnitte
lut yhdelle juoksijoista - juoksun ai
kana. Muut juoksijat olivat kaikki 
minua vanhempia jaeri-ikäisiä, opis
kelijoista eläkeläisiin.

Aluksi matka tuntui taittuvan 
melko hitaasti, mutta yhtäkkiä

huomasin olevani lähellä Torisevan 
pysähdyspaikkaa, jossa vaihtomme 
tapahtuisi. Vaihtopaikalle saapues
samme minua jännitti, koska mi
nulla ei ollut aavistustakaan siitä, 
kuka olisi joukkueemme seuraava 
juoksija. Aluksi en nähnyt juoksijaa, 
mutta onneksi hän lopulta löysi mi
nut ja niin annoin hänelle kapulan. 
Osuuteni tämän vuoden Suomi juok
see -tapahtumasta oli nyt ohi. Mi
nulle jäi jälleen mukava kokemus 
sekä juoksemisesta että itse tapah
tumasta. Olen edelleen valmis tule
maan tapahtumaan mukaan ensi 
vuonna, jos vaan löytyy minulle so
piva osuus.

Joskus vanhempana olisi hienoa 
olla mukana juoksemassa koko ta
pahtuman ajan, mutta se vaatii pit
kää ja erilaista harjoittelua kuin nyt, 
sillä olen keskittynyt juoksemaan 
lyhyempiä matkoja.
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TANJA PAJUMÄKI

Sportti-leiri Virroilla

Kesäkuun alussa, koulujen jo lo
puttua, saattoi moni virtolainen ih
metellä sitä vilinää ja vilskettä, joka 
edelleen jatkui niin Rantatien kou
lun kuin yläasteen ja lukionkin ti
loissa. Vilinän aiheuttajat eivät kui
tenkaan olleet kesäopiskelijoita, 
vaan koulujen tilat olivat vallanneet 
Hämeen Liikunnan ja Urheilun 
Sportti-leirin osallistujat. Kyseinen 
leiri järjestettiin Virroilla jo toisena 
kesänä peräkkäin ja tänä vuonna se 
keräsi liikunnasta innostuneita lap
sia sadoittain Virroille ympäri Hä
mettä. Tieto leiristä oli kantautunut 
myös virtolaislasten korviin edel
lisvuotta paremmin ja heitä olikin 
leirillä ilahduttava määrä. Tähän jär
jestäjät olivat erittäin tyytyväisiä, 
sillä yksi leirin järjestämisen idea on 
lisätä leiripaikkakunnan lasten lii- 
kuntakokeilujen mahdollisuuksia. 
Tyytyväisyyttä herätti myös Virtain 
likuntapaikkojenhyvä sijoittelu, sil
lä majoituskouluilta pääsi helposti 
kävellen melkeinpä jokaiseen lii
kuntapaikkaan. Vain ratsastustal
leille täytyi järjestää kuljetus ja se
kin hoitui leirin vetäjien avustuk
sella hienosti. Järjestäjät kiittelivät 
leirin loputtua myös koulujen hen-

kilökunan myönteistä suhtautu
mista leiriin, sillä ilman heidän työ
panostaan ei leiri olisi onnistunut.

Sportti-leiri toimi Nuori Suomi 
ideologian mukaisesti ja tämän toi
minnan tarkoituksena on saada lap
set innostumaan liikunnasta ja löy
tämään erilaisten kokeilujen kautta 
se itselle sopiva liikuntamuoto. Tä
hän seikkaan olisi myös vanhem
pien hyvä kiinnittää huomiota ja 
ohjata lapsia kokeilemaan useam
paakin kuin vain yhtä tapaa harras
taa liikuntaa. Näin lapset saisivat 
itse valita sen tavan liikkua, mikä 
heille itselleen parhaiten sopii, ja 
tällä tavoin liikunnasta muodostui
si iloinen ja mukava asia. Kesän 
Sportti-leirillä erilaisiin liikunta- 
kokeiluihin tarjottiinkin lapsille erit
täin hyvä mahdollisuus. Tarjolla oli 
ringetteä, tennistä, salibandyä, rat
sastusta, yleisurheilua, koripalloa, 
pyörätuolikorista, rullaluistelua ja 
hiihtoa. Lisäksi leirin aikana pelail
tiin erilaisia liikunnallisia pelejä, 
suunnistettiin Rantapuistossa lii
kunnallisilla rasteilla ja tutustuttiin 
perinneleikkeihin. Osa leiriläisistä 
pääsi myös käymään Huvikum
mussa pumppaamassa resiinaa, ui

massa ja tutustumassa mm. seinä- 
kiipeilyyn.

Lajikirjo oli siis leiripäivien ai
kana erittäin laaja ja leiristä kokei
luineen jäi varmasti osallistujille hy
vä mieli. Liikkuminen isossa poru
kassa uusien ohjaajien ja lasten 
kanssa toi varmasti jokaiselle leiri
läiselle mukavan säväyksen heti 
kesäloman alkuun. Usein tällaiset 
leirit ovatkin merkittäviä pienen 
lapsen elämässä. Ne tuovat muka
naan uusia kavereita ja paljon uusia 
kokemuksia. Muutaman yön viettä
minen pois kotoa saattaa olla jo 
monelle uusi jännittävä juttu. Ja kun 
kyseessä oli liikuntaleiri, niin var
masti sen tarjonnasta jäi jokin kiva 
laji jokaisen lapsen mieleen, ja eh
käpä tämä on sitten se liikunta
muoto, jota lapsi harrastaa läpi ko
ko elämän. Ensi vuonna samainen 
leiri tullaan järjestämään taas jos
sain puolella Hämettä ja silloin oli
si toivottavaa, että virtolaiset läh
tisivät mukaan yhtä innokkaana 
joukkona. Totuttuun tapaan leiri- 
ohjelma on monipuolinen ja sen tar
jonnasta voisi sitten poimia ko
keiltavakseen vaikka jonkin uuden 
mielenkiintoisen lajin.
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JUKKA SALO, ERKKI PAJUMÄKI, PENTTI JOUTTIJÄRVI

Nuorten urheilutuloksia 1999
Haaparanta, Rami 
Haaparanta, Toni 
Heikkilä, Jussi 
Heikkilä, Jussi 
Heikkilä, Tiina 
Hämeensaari, Jarmo 
Jokipolvi, Sari 
Jussila, Heikki 
Kopra, Heidi 
Kopra, Mari 
Korjus, Vesa 
Koro, Kirsi 
Kärkkäinen, Vilma 
Leppämäki, Marko 
Leppänen, Anni 
Liski, Juho 
Liski, Sami 
Mallat, Maiju 
Mallat, Maiju

Mallat, Maiju 
Myllylä, Sanna 
Niemi, Petri 
Petäjä, Jukka 
Polku, Mika

Polku, Mika

Raivio, Jarkko 
Raivio, Pilvi 
Rantanen, Vesa 
Urrila, Kari 
Virkajärvi, Kaisu 
Virtain Urheilijat 
Virtain Veikot 
Vuoriluoma, Leena

Penkkipunnerrus nuoret 67,5 kg SM 4.
Voimanosto 60 kg SM1. ja penkkipunnerrus 60 kg SM5.
Maaottelu Suomi-Baltia N/M17 400n 3. ja 4x100 m viesti 2.
SM-hallik. M17 300 m 5. ja 300 m aj. 2., SM-17 M17 300 m 2., 300 m aj. 1. 
Kenttäratsastus ponit Apasche II2 palkintosijaa, SM 7.
Voimanosto nuoret alle 23-v. 90 kg SM 3.
SM-hallik. T14 800 m 21., 60 m 56. ja 300 m 29.
SM-17 M17 moukari 8.
SM-hallik. N17 300 m aj. 1., SM-17 N17 300 m aj. 5.
SM-hallik. T15 kävely 3000 m 3., SM-14-15 T15 3000 m 4.
SM-hallik. M19 seiväs 4., SM-19 M19 seiväs 7. ja kolmil. 10.
Kalevan kisat moukari 8.
SM-19 N19 joukkueseiväs 2. ja seiv. 3., Kalevan kisat seiv. 10.
Duathlon SM-joukkuehopea
SM-hallik. N17 300 m aj. 6. ja 300 m 31., SM-17 N17 800 m 19.
SM-hallik. M17 seiväs 5., SM-17 M17 seiväs 6.
SM-hallik. M22 seiväs 6., kalevan kisat seiväs 9.
Esteratsastus Pynykkä 7 palkintosijaa 
Kenttäratsastus Baikit 3 voittoa, Pynykkä kolme 2. sijaa,
Lofix 2 palkintosijaa
Kouluratsastus Pynykkä 1 palkintosija 
SM-19 N19 joukkueseiväs 2.
Penkkipunnerrus 52 kg SM 1.
Jousiammunta/taljajousi invalidien SM 1.
Ruotsi-Suomi -maaottelu korkeus 6., 
hallimaaott. Suomi-Ruotsi-Baltia korkeus 5.
SM-hallik. korkeus 1., Kalevan kisat korkeus 7.,
Universiadit korkeus 9.
Moottorikelkkaenduron SM 1.
SM-hallik. T15 pituus 23.
Hallimaaott. Suomi-Ruotsi-Baltia seiväs 1., SM-halli seiväs 2. 
Jokamiesluokka SM 1.
SM-14-15 T14 kävely 3000 m 9.
SM-hallik. T15 4x100 m viesti 26.
Nousu lentopallon supersarjaan 
SM-17 N17 moukari 8.

Jussi Heikkilästä on tämän vuoden ai
kana kehittynyt yksi Virtain Urheili
jain valttikorteista. Kuvassa Heikkilä 
ensimmäistä kertaa Suomen verryttely
asuun pukeutuneena Kristiinankau
pungissa 31.7.-1.8. käydyssä 17-vuoti- 
aiden Suomi-Baltia maaottelussa.

Yksi viime hallikaudella SM-kultaan yltänyt oli VirtUm N17 sar
jassa kilpaillut Heidi Kopra. Kuvassa Kopra 300 metrin aitajuoksun 
mestarina seuranaan silloinen valmentajansa Markku Mäkelä, joka 
juuri saamassa valmentajapalkintoaan kisajärjestäjien nokkamieheltä 
Tampereen Pyrinnön Harri Virtapohjalta

Virtain Urheilijain Vesa Rantanen (I), Sami Liski (II) ja Vesa Kor
jus (III) ottivat 22.7.99 pm-kisojen seiväshypyssä kolmoisvoiton. 
Näin VirtUm kunniakkaat seiväshyppyperinteet voimistuivat Kan
gasalan Kyötikkälässä vielä entisestään.

Kuvat: Erkki Pajumäki
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TERHI NURMI

Jäähalli - vihdoinkin
Virtolaisen jääkiekkoilun taival 

alkoi 60-luvulla Torisevantien paik
keille rakennetusta kaukalosta. Tie 
uuteen halliin on ollut pitkä ja pai
koitellen menestyksekäskin.

J ääkiekko kirjattiinVirtainU rhei- 
lijoiden lajivalikoimaan virallisesti 
7.12.1970, jolloin valittiin ensimmäi
nen jääkiekkojaosto. Lajin alkuajois
ta on moni asia kokenut rajun muu
toksen. Paitsi että varusteet ovat 
vuosi vuodelta parantuneet, ovat 
myös harrastusolosuhteet viime 
vuosien rankan uurastuksen j älkeen 
luotu vastaamaan tämän päivän 
vaatimuksia.

Kiekkoväen aikansa pyristeltyä 
tuulessa ja tuiskeessa luonnonjäillä 
käynnistyi hallihanke lopulta 90-lu- 
vun puolivälissä. Ajatus omasta jää
hallista herätti kaupunkilaisten kes
kuudessa voimakasta keskustelua 
sekä hankkeen puolesta että vas
taan. Talvella -97 hyvällä tuloksella 
järjestetty osakeanti kuitenkin osoit
ti, että halli koetaan nuorisotyö- 
muotona tarpeelliseksi ja kannatta
vaksi. Varsinaiset rakennustyöt aloi
tettiin seuraavana keväänä ja ah
kera talkooväki sai palkkansa, kun 
ensimmäiset piirrot peilikirkkaa
seen jäähän luisteltiin harrastejouk- 
kueiden turnauksessa 13.2.1999.

Vaikka jäähalli on vielä sosiaa- 
litilojensa osalta täysin keskeneräi
nen, palveli se jo viime kaudella täy
dellä teholla lajin harrastajia. Arki
päivät oli varattu koulutoimen käyt
töön, illat ja viikonloput jääkiekon 
harjoitteluun ja pelaamiseen niin

sarja-, harraste- kuin työpaikka- 
tasolla. Myös yleisöluistelulle sekä 
pikkuväen keskuudessa suositulle 
luistelukoululle, löytyi hallin jäältä 
oma viikottainen aikansa.

Hallin epävirallisia avajaisia vie
tettiin 28.2.1999 pääosin tampere
laisista kiekkosuuruuksista koostu
neen Kale Ali Starsin vieraillessa 
haastepelissä VirtU Hockey Teamin 
edustusjoukkuetta vastaan. Vaikka 
itse peli päättyi kotijoukkueen niuk
kaan tappioon, oli tunnelma 600- 
päisen yleisön j oukossa mieleenpai
nuva ja ainutlaatuinen.

Jää sulatettiin huhtikuun ensim
mäisenä päivänä ja toukokuun puo
lella hallissa vietettiin kauden päät
täjäisiä täytekakun kera. Tilaisuu
dessa palkittiin kaudella ansioitu

Ensimmäiset ottelut pelattiin helmikuun puolivälissä. Kuva: Minna Pajunen

neet pelaajat ja muut seura-aktiivit. 
Kesälaitumille kiekkokansaa ei kui
tenkaan täysin päästetty, sillä tal
koot hallin uiko- ja sisätöiden lop
puunsaattamiseksi jatkuivat läpi 
kesän. Jää halliin saatiin nyt jo syys
kuun alussa, jolloin harjoitukset ja 
pelit heti starttasivat.

Virtolainen kiekkoilu valmistuu 
tulevaan 30-vuotisjuhlaansa yrittä
mällä parhaansa tulevan kauden 
haasteissa. Tärkeintä ei kuitenkaan 
ole voitto, vaan aito innostus ja halu 
olla mukana kirjoittamassa kiekko- 
historiaa. Jokaisen panos niin peli
kentällä, katsomossa, toimitsija- 
kuin talkootöissä on uusien onnis
tumisen elämysten luomiselle yhtä 
tärkeä. Toivottavasti kaukalon lai
dalla tavataan!

Isännällä oli puuliiverin päädyssä katoksen alla komeita 
koivuhalkoja iso pino vartoomassa pienimistä. Eräänä 
iltana taloon poikkesi pari outoa miestä. Toinen sanoi: 
"Hyvää iltaa, hyvä isäntä, me olemme kauppamiehiä. 
Tartteeko isäntä komeita koivuhalkoja?"
Isäntä: "No, en varmaan tartte."
Aamulla oli pino poissa.

Naapuri tuli asialle taloon
Isäntä: ■ Kuules naapuri. Onko musta sun mielestäs väri? 
Naapuri: - No, onhan se väri.
Isäntä: - Onkos valakonen sitte väri?
- Onhan sekin väri. Mitä sää ny?
Isäntä: - Kuulikko, akka? Onhan meillä väritelevisio!

26



SUSANNA PÖYHÖNEN

Virtain ensimmäinen Karhu-uinti
Pidän uimisesta. Uimaurani al

koi Monninkylän maauimalan kloo
risissa vesissä. Kylämme kaikki ui- 
makoululaiset ahtautuivat Einon 
pakettivolkkariinja 10km:nmeluisa 
matka uimisen alakouluun alkoi.

Liukumiset ja sammakkopotkut 
maistuivat, samoin Mansikkalipsi, 
jota sai maauimalan kioskista, ihan 
niin kuin Virroillakin Kaarinan kip- 
salta Päärynälipsiä.

Kylminä päivinä leikimme sa
moja leikkejä nurmikentällä, kuin 
Virtain lapset tänä kesänä uima- 
koulussa. Vai väittääkö joku, ettei 
olisi pelännyt "mustaa miestä" juuri 
uimakoulussa.

Uimakoulua käytiin niin monta 
kesää, että uikkareihin sai vihdoin 
ommeltua sen halutuimman mer
kin, punaisen, muistattehan. Pro
mootio tapahtui komeasti Porvoon 
uimahallissa ja kotimatka Einon 
volkkarissa sujui iloisesti, keikkui- 
han päässä muovinen tammenleh- 
väseppele.

Pidän siis uimisesta, erityisesti 
matkauimisesta. Johtuneeko siitä, et
tä uimakoulussa sai korvattua muu
tamia korkeanpaikan benji-hyppy- 
jä uimalla pitkiä matkoja. Virroilla 
on vaikea harrastaa matkauintia: 
Talvella voi tietenkin kääntyillä 
Ähtärin Mesikämmenessä 30 kertaa 
saadakseen 1 km:n täyteen tai pu
lahtaa Alavuden uimahalliin, joka 
kuuluu olevan ihan mainio paikka. 
Kesällä on tietenkin mahtavaa pols
kutella kaikissa mahdollisissa vesis
töissä, mutta matkan arvioiminen 
on vaikeaa ja matkauintiin tarvitaan 
aina kaksi, eli se mahdollinen pelas
taja on saatava mukaan.

Siksipä innostuin niin etten ollut 
uikkareissani pysyä, kun Virtain 
peijaisviikkoon kuului yhtenä ta
pahtumana Karhu-uinti Torisevan 
rotko järvessä, siis siinä samaisessa, 
johon Inkeri hyppäsi jo ammoisina 
aikoina. Uinnilla olisi siis upeat ja 
historialliset puitteet. Matkaa olisi

reippaat 1300 m, lähtö Karhu-oop
peran rannalta ja maali Torisevan 
Kahvimajalla. Lisäksi osallistujat sai
sivat Marjaliisa Pitkärannan suun
nitteleman Karhunpeijaisdiplomin.

Päätin osallistua, jos saisin uima- 
kaverin. Uimataitoisia löytyi kyllä 
paljon, mutta minua valistettiin rot- 
kojärven kylmistä pyörteistä, Inke
rin utuisesta hahmosta ja aivan mah
dottomista suonenvedoista, jotka 
kuulemma vetävät uimarin p ohj aan 
kuin kiven, ennen kuin huomaa
kaan. Veteen en saanut ketään ystä
vistäni, mutta onneksi Leila J. lu
pautui pyyhkeen pitelijäksi.

Heinäkuun 11. päivänä 1999 
käynnistyivät vuosituhannen vii
meiset ja myös ensimmäiset Karhu- 
uinnit.

Aurinko paistoi. Alinen rotkojär- 
vi oli tyyni. Maisema oli kuin maa
lauksesta. Ilma ja vesi kuin linnun- 
maitoa. Vatsanpohjaa kutitti. Olisi
kohan siellä muita kuin minä. Olin 
ajatellut, että jos viisikin uimaria 
on laiturilla, se on paljon. Tulin pai
kalle ajoissa, mutta en suinkaan en
simmäisenä. Aimo Mäkisen hyvin 
järjestettyyn uintiin osallistui aina
kin 30 urheaa matkauimaria. Ikä

haarukka oli mahtava, nuorista po
jista aina harmaapäisiin asti. Enem
mistö uimareista oli kuitenkin meitä 
aikuisia naisia eli juuri niitä, joita 
näkee uimahalleissa uimassa mat
kaa.

Matka taittui joutuisasti. Järvel
lä meitä suojeli "lääkärivene" ja tien 
puoleinen ranta oli pilkutettu kan
nustavista pyyhkeen pitelijöistä ja 
muista iloisista katselijoista. Aloin 
vähitellen ymmärtää mitä käsite 
hyvä yleisö tarkoittaa, sillä uinti lai
turilta Kahvimajalle sujui joutui
sasti jylhässä maisemassa.

Torisevan vesi oli lämmintä mut
ta mustaa, ei tullut mieleenkään su
keltaa silmät auki. Voisin kuvitella 
millaisia ikutursaita järven syvyyk
sissä majailee.

Kaikki hauska loppuu aikanaan. 
Hiukan tasapainottomana, mutta 
yhtä kokemusta rikkaampana, köm
pi karhu-uimari vedestä rannalle. 
Yleisöä oli runsaasti ja tunnelma 
kesäisen leppoinen. Uintireissu päät
tyikin Kahvimajan pullakahviin ja 
unelmointiin Suomen ensimmäi
sestä katetusta luonnon maauima
lasta Torisevan rotkojärvestä.
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PEKKA VENÄLÄINEN

Karhu

Karhulla on aina ollut suoma
laisessa eräkulttuurissa merkittävä 
asema. Muinaiset metsämiehet pal
voivat karhua metsänjumalanaan ja 
nykypäiviin asti säilyneen metsän 
kuninkaan aseman karhu onkin 
saavuttanut voimallaan ja mahdil
laan. Eläintaruissa karhu kuvataan 
usein yksinkertaisena, mutta rehel
lisenä voimapesänä ja pahan ja jul
man pedon roolin saa tavallisesti 
susi.

Kaadon jälkeen peijaisissa kar
hun henkeä lepyteltiin ja lopuksi 
karhun kallo asetettiin oluella täy
tettynä hyvällä paikalla olevan pi- 
tämyspuun oksaan. Juhlat saattoi
vat syöminkeineen kestää useita 
päiviä. Karhusta saatiin lihojen ja 
taljan ohella arvokkaita taikakaluja. 
Taikakaluina metsästykseen osallis
tujille jaettiin muun muassa tora
hampaat, voimakkain taikakalu oli 
kuitenkin karhun siitinluu, joka kuu
lui aina otuksen kaatajalle.

Kunnioitus ja osittainen pelko 
karhua kohtaan heijastui moniin 
asiohin. Suomen kielessä on useita 
karhua tarkoittavia kiertoilmaisuja. 
Kalevalastakin löytyy lähes viisi
kymmentä erilaista välttelevää kar
hun arvonimeä.Välttelevät nimet 
olivat tarpeen, sillä karhu-sanaa ei 
uskallettu lausua, koska näin olisi 
voitu paikalle kutsua ja vihastuttaa 
itse metsän kuningas. Karhu-sanan 
sijaan käytettiin sanoja otso, kontio, 
kouko, mesikämmen tai metsän 
omena. Jo vanha tieto on, että karhu 
väistää ihmistä - ei kuitenkaan pelä
ten. Samoin tiedettiin, että karhu 
häpeää naisväkeä eikä mitenkään 
näitä ahdistele. Omalta osaltaan 
metsästyksen onnistumisesta vasta
sivat kunnolliset karhua pelkää
mättömät metsästyskoirat. Näitä 
Kitusellakin oli aina käytössään yksi 
tai useampia.

Kunnioitus karhua kohtaan osoi
tettiin peijaisjuhlien järjestämisenä.

Kuva: Suomenselän Sanomien kuva-arkisto

Heikki Korhonen kirjoittaa kirjas
saan Martti Kitunen, tämän ensim
mäisen karhunkaadon jälkeisistä 
peijaisjuhlista seuraavasti: Illalla 
pidettiin karhunpeijaiset. Päivän 
mittaan oli uutinen kierrellyt ja il
man muuta oli itsekullekin selvä 
asia, että mentäisiin karhunpeijai- 
siin. Emäntä luovutti auliisti Kris
tiinasta tuodun joulukahvipus- 
sinsa juhlajuomaksi keitettäväksi, 
ja isäntä kantoi jyväaitan parvel
ta lampaanmahapullon, joka oli 
täynnä kotitekoista makiata vii
naa.

Tällainen juhlinta metsästyksen 
yhteydessä tai sen jälkeen on ollut, 
ja on vieläkin, suomalaiselle met- 
sästäjäkunnalle vieras asia. Metsäs
tys Suomessa on pääosin ollut ta
vallisen kansan elinolojen paranta
mista, ilman saksalaistyylistä met- 
sästystorvien soittoa tai muuta met
sästyksen juhlistamista. Suomalai
nen metsämies on kulkenut riista- 
polkujaan pääosin muilta salaa. Sa
ma asia on ilmaistu Samuli Paula
harjun kirjassa Kiveliöiden kansaa 
seuraavasti: Ei mitään saantia, ei 
metsän eikä veden, saanut näytellä 
kylälle, ei hyville naapureillekaan. 
Vettäsjärvellä oli vanhan talon 
kala-aitan ovi käännetty kohti met

sää ja järveä niin, että sinne saat
toi hiipiä salaa kenenkään huo
maamatta, tuli pyyntöineen järvel
tä tai metsästä. Salailun perustee
na oli pelko siitä, että kateelliset voi
sivat noitua saalistajan pyydöt. 
Martti Kitusen aikana taikakalujen 
merkitys väheni, kuuluisan aseman 
on kuitenkin saanut Kitusen hää- 
lahjana saama karhunhammas, jo
ka suojeli kantajaansa metsällä ja 
muissakin toimissa.

Karhukannat ovat kasvussa tääl
lä Kitusen kotitanhuvillakin. Suo
messa on tuhatkunta karhua, joista 
Virroilla elelee puolisen kymmentä. 
Viime kesänä tehtiin parikymmen
tä näkö- ja jälkihavaintoa, joissa ai
nakin neljässä tapauksessa on kyse 
eri yksilöstä.

Nykyään karhun metsästys on 
tarkkaan säänneltyä toimintaa met- 
sästyslupineen, asemääräyksineen 
ja ampumakokeineen. Metsästys
aseet ovat muuttuneet tehokkaiksi 
ja toimintavarmoiksi. Vanhoista met
sästystavoista nykypäivänä kiellet
tyjä ovat haaskalta ja viljapellosta 
ampuminen sekä talvinen pesältä- 
pyynti. Metsämiesten keskuudessa 
karhun kaato kuitenkin arvostetaan 
edelleenkin korkealle ja metsän ku-
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kuninkaan tapaaminenkin vapaana 
luonnossa on sekin mieltä sykäh
dyttävä tapahtuma. Vaikka ihmis
ten kohtaamiset karhun kanssa tu
levat lisääntymään karhukannan 
kasvun myötä, keskinäinen kunni
oitus säilyttämällä mahdumme var
masti yhdessä asuttamaan näitä 
metsiä niin kuin hyvien naapurei
den kuuluukin.

Metsästäjien keskusjärjestön jul
kaisemassa oppaassa "10 hyvää oh
jetta jos kohtaat karhun" kerrotaan 
mm. seuraavaa: 1) Karhua ei saa

koskaan ruokkia. 2) Karhu kuulee 
ihmisen aiheuttamat äänet jo kau
kaa, pidä siis pientä ääntä kulkies
sasi. 3) Jos näet karhunpennun, on 
varmaa, että emo on lähistöllä, jo
ten poistu tulosuuntaasi. 4) Karhu 
vetäytyy talvipesään syys- marras
kuulla, älä päästä koiraasikaan pe
sälle. 5) Jos löydät karhun tappa
man hirvieläimen, poistu välittö
mästi paikalta tulosuuntaasi. 6) Kar
hut voivat helpon ravinnon toivossa 
käydä talojen ja mökkien pihoissa, 
joista ne tulee karkottaa kolistelulla

pois. 7) Karhu liikkuu yleensä iltai
sin ja aamuvarhaisella. 8) Pidä koi
rasi kytkettynä, sillä jos koira läh
tee karhua pakoon, se tulee luokse
si ja karhu saattaa seurata sitä. 9) Jos 
takajaloilleen noussut karhu karjuu 
tai ääntelee voimakkaasti, se on selvä 
varoitus, joten poistu paikalta rau
hallisesti hiljaa puhellen, älä huuda. 
10) Jos karhu käy kuitenkin kiinni, 
heittäydy maahan, suojaa käsilläsi 
pääsi ja niskasi ja ole liikkumatta eli 
tekeydy valekuolleeksi.

-T V V # /pr

AARNO OJA-KAUKOLA

Puukaasutinautot käyttöön 60 vuotta sitten, 
pilkkeitä talkoilla

Jo ennen talvisodan syttymistä 
määrättiin nestemäiset polttoaineet 
tiukkaan säännöstelyyn, olihan nii
den saanti täysin ulkomaisen tuon
nin varassa. Pelastukseksi tulivat 
hiili- ja pilkekäyttöiset kaasulait
teet, joita oli jo onnistuneesti kehi
telty. Saattoipa ohjaamossa olla sää
tölaite, jolla käyttö siirrettiin pilk
keistä bensiinille ja päinvastoin. 
Keksinnöistä oli suuri apu autotal
lista ulos ajettaessa, jolloin puukaa- 
suttimen sytytys ja käynnistys voi
tiin suorittaa vasta ulkosalla.

Pilkkeiden teollista valmistamis
ta oli sota-aikana lähes joka pitä
jässä. Miesvoimin koivupuut ensin 
kuorittiin ja sitten moniteräisellä 
sirkkelillä katkottiin levyiksi. Hal- 
kaisukoneen pilkkomina ne siirtyi
vät hihnakuljettimella kuivaamoon.

Autopilkkeiden kotivalmistus 
myyntiä varten vapautui huhtikuus
sa 1944, jolloin elinkeinotoiminnan 
säännöstelytoimikunta antoi siihen 
virallisen luvan. Valmistus oli teh
tävä käsityönä tai sirkkelillä ja kor
keintaan 75 hehtoa kuukaudessa. 
Käytettyjä koivuja ei kuitenkaan

saanut vähentää tilalle määrätystä 
puiden luovutuskiintiöstä.

Kesäkuussa 1944 toteutettiin laa
jamittainen joukkojen siirto Itä-Kar
jalasta Kannakselle, jossa oli alka
nut vihollisen suurhyökkäys. Sa
manaikaisesti jouduttiin Kannak
selle palannut siirtolaisväestö siir
tämään pois sodan jaloista. Pilkkei
den tarve oli tuolloin varsin suuri. 
Tilannetta pahensi vielä Perkjärvel- 
lä olleen autopilkkeiden suurvaras- 
ton menetys viholliselle. Kaaosmai
sesta tilanteesta selvittiin jälleen 
maan kattavan talkoo-organisaa- 
tion avulla. Kansanhuoltolautakun
nat saivat ministeriöltä valtuudet 
hankkia ja tarvittaessa pakko-ottaa 
yksityisistäkin varastoista kuivaa 
koivuhalkoa pilkkeiden valmistuk
seen. Pilkerynnäkkö onnistui yli 
odotusten, sillä ensimmäiset rauta
tievaunut olivat lähtövalmiina jo 
kahden vuorokauden kuluttua.

Huhti-toukokuussa 1944 Nuor
ten Talkoot järjesti kouluhallituk
sen luvalla kansakoululaisille pilke- 
kilpailun, jossa oli tavoitteena saa
da yksi hehto pilkettä oppilasta koh

ti. Samalla oppilaat saivat tästä ura
kasta kaksi pistettä hankkiessaan 
silloista nuorten talkoolaisten kun
niamerkkiä, talkoosahraa.

Aluksi kuorittiin halot ja sitten 
tulitikkuaskia mittana käyttäen sa
hattiin ne viiden sentin pätkiksi. 
Kirveellä pilkotut kuivat pilkkeet 
ladottiin yhden hehdon paperisäk- 
keihin, jotka painoivat 35 kiloa. 
Kosteampi tavara kuivattiin kou
lun saunassa tai lähimmän talon rii
hessä.

Koulujen välisen kilpailun voitti 
Muolaan Lehtokylän koulu, jossa 
pilkemäärä oli 4,4 hehtoa oppilasta 
kohti. Myös virtolaiskoulut osallis
tuivat kilpailuun valmistamalla 394 
hehtoa koivupilkettä. Koulut jaet
tiin oppilasmäärän perusteella kol
meen sarjaan, joiden voittajiksi tuli
vat Killinkosken, Ikkalan ja Piilin 
koulut. Virtain Aseveliyhdistys pal
kitsi parhaat koulut ja Osuuskaup
pa parhaat talkoolaiset. Henkilö
kohtaisessa kisassa näyttivät Här- 
köskylän tytöt mallia ikäisilleen po
jille. Pitäjän ylivoimaiseksi mesta
riksi nimettiin Kerttu Koro, jonka
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valmistamia pilkkeitä pussitettiin 
kahdeksan säkillistä.

Sodan päättyminen ei lopetta
nut nopeasti puukaasun käyttöä. 
Jatkuva valuuttapula oli esteenä 
polttonesteiden kuten muidenkin 
tuotteiden vapaammalle tuonnille. 
Vielä alkuvuodesta 1947 oli noin 
puolet käytössä olevista 30.000 ajo
neuvosta pilke- tai hiilikäyttöisiä. 
Kevään kuluessa autohiilen valmis
tus lopetettiin, koska arveltiin va
rastojen riittävän bensiinitilanteen 
parantumiseen asti. Kesällä kuor
ma-autot saivatkin bensiiniä jok
seenkin riittävästi, mutta henkilö
autoilla oli vielä polttoainerajoituk- 
set voimassa. Alkuvuodesta 1948 
poistettiin kaikki rajoitukset ja puu- 
kaasuttimet hävisivät liikenteestä.

"Hiili- ja puukaasuttimen käyt
tö syrjäyttää tulevaisuudessa var
masti bensiinin" vastasi asiaa kos
kevaan tiedusteluun erään suuren 
autoliikkeen johtaja keväällä 1944. 
Silloiset laitteet olivat teknisesti jo 
pitkälle kehitettyjä ja käyttö halpaa. 
Miltei ainoa ero bensiiniin nähden 
oli se, että työ oli likaista. Ennen 
sotaa meillä oli bensiinin hinta hal
vempaa kuin missään muualla, 
tuottajamaita lukuunottamatta. Nyt 
olemme hintatason toisessa ääri
päässä. Olisikohan mahdollista pa
luu häkäpönttökantaan ja tankkaus 
omasta metsästä?

Häkäpönttö pilkkeitä täyteen. Autotikuilla pilkkeiden sytytys ilmanotto- 
aukosta imurin vetäessä ilmaa järjestelmän läpi. Pilkkeiden hiillostuessa 
syntynyt herkästi palava häkäkaasu johdettiin lauhduttajaan jäähtymään. 
Hienosuodattimessa pölystä ja kosteudesta puhdistunut kaasu johdettiin 
moottorikäyttöön.

Virtain kansakoulujen pilkekilpailut 1944

I sarja, yli 75 oppilasta II sarja, alle 75 oppilasta III sarja, sup. koulut

1. Killinkoski 70 hl
2. Jäähdysp. 13,5
3. Koro 8

1. Ikkala 52 hl
2. Siekkinen 42
3. Toisvesi 41

1. Piili 20 hl
2. Härkönen 18
3. Koski 15,5

Henkilökohtaiset tulokset

1. Kerttu Koro Härkönen 8 hl 4. Marja Korppi-T. Siekkinen 3 hl
2. Pentti Partanen Toisvesi 4,5 5. Irja Heinola Härkönen 3
3. Elvi Anttila Toisvesi 3,5 6. Matti Salminen Härkönen 3
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Marttisen uusi nuorisohotelli valmistui syksyllä

Syksyllä 1999 valmistui Nuoriso
keskus Marttisen pihapiirin lähei
syyteen uusi nuorisohotelli. Martti
sen entisen pappilan kulttuurihisto
riallisesti arvokkaaseen ympäris
töön kauniisti sopivat, puuverhoillut 
puna-valkoiset majoitusrakennuk

set sijaitsevat omassa rauhassaan 
Toisveden äärellä, linnunlaulun ja 
suurten kuusien keskellä. Luonto
polulle ja rantaan pääsee suoraan 
terassin portailta.

Kolmessa rakennuksessa on ti
laa yhteensä 97 henkilölle, lisävuo-

teet käyttöönottaen isommallekin 
joukolle. Kaksi rakennuksista on 
samanlaisia ja niihin mahtuu 33 hen
kilöä. Kolmannessa rakennuksessa 
on 31 vuodepaikkaa.

Nuorten tarpeisiin tehty

Nuorishotelli on tehty nimen
omaan nuorten tarpeisiin. Suunnit
telussa on huomioitu niin yksityi
syyden tarve kuin ryhmähengen 
parantaminenkin. Kaikissa huo
neissa on oma wc ja suihku sekä 
vuodepaikka 2-5 henkilölle. Jokai
sessa majoitusrakennuksessa on 
oleskeluaula, jossa voi keskustella 
kavereiden kanssa, keittää iltateetä 
tai katsella televisiota. Kolme eril
listä rakennusta takaa rauhaisan 
olon eri ryhmille.

Uusi nuorisohotelli otettiin käyt
töön syyskuun alussa, jolloin en
simmäinen leirikouluryhmä pääsi 
majoittumaan uusiin majoitustiloi
hin. - Siistiä, totesivat Mellunmäen 
koulun oppilaat ja olisivat viihty
neet Virroilla toisenkin viikon, mi
käli siihen olisi ollut mahdollisuus.

Hauhuussa oli eräässä talossa 
sodan jälkeen kolme sonnia: 
isosonni, pikkusonni ja renki
poika lisaksonni. Kerran isäntä 
palasi kirkolta ja sanoi koti
väelleen: "Parin viikon päästä 
meillä on sitte neljäs sonni." 
Väki: "Noh?" Isäntä: "Mää 
tilasin raktorin ja sen nimi on 
Verkutsonni!"

Hämäläinen ja savolainen olivat 
sorsastamassa. Oli kauan jo 
kyttäilty. Sitten jokin vesilintu 
lenteli lähettyvillä. Hämäläinen 
rupesi pikkuhiljaa tähtäilemään. 
Savolainen huomasi sen ja huusi: 
"Elä tokkiinsa laakase! Sehän on 
kaakana!" Hämäläinen laski 
haulikkonsa ja kysäisi: "Onkos 
kaakana sitte rauhotettu?"
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"Arvaamattoman paljon kaikkea hyvää ja hyödyllistä"

Martat toimineet Virroilla 70 vuotta
tOö
MARTAT

Yksi vahvimmista suomalaisista 
naisjärjestöistä, Marttaliitto juhli 
satavuotista taivaltaan vuonna 1999. 
Juhlivan valtakunnallisen järjestön 
jäsenmäärä on 67 000. Samana vuon
na tuli kuluneeksi 70 vuotta Virtain 
Marttayhdistyksen toiminnan käyn
nistämisestä.

Marttaliikken idean äidin Lucina 
Hagmanin ajatukset Suomen nai
sen asemasta lienevät askarrutta
neet Jäähdyskylän naisten mieliä, 
kun he 19. päivänä helmikuuta 
vuonna 1929 Jäähdyspohjan nuo
risoseuran talolla pitivät Virtain 
Marttayhdistyksen perustavan ko
kouksen. Järjestön tavoitteena oli 
korostaa naisen merkitystä kodissa 
sen sivistyksen ja hengen vaalijana; 
toimia kotien ja perheiden hyvin
voinnin edistämiseksi. Pöytäkirjojen 
mukaan kokouksessa oli mukana 35 
osallistujaa. Yhdistyksen ensimmäi
senä puheenjohtajana toimi lasten
kodin johtajatar Tutta Reinikainen.

Vuosien saatossa on yhdistyk
sen jäsenmäärä kivunnut lähelle 
sataa, välillä sen ylikin. Vankkuma
ton jäsenjoukko on ollut yhdistyk
selleen uskollinen. Tämänhetkinen 
jäsenmäärä on 87.

Laaja ja monitahoinen
toimintakenttä

Marttojen työmuodot ovat muut
tuneet ja muuttaneet muotoaan ja 
järjestystään ajan tarpeiden ja haas
teiden mukaan. Toimintakenttä on 
laaja ja monitahoinen. Yhdistyksellä 
on ollut palkattuja neuvojia ohjaa
massa käsityö-, puutarha- ja koti
talouskursseja, lisäksi on pidetty 
erilaisia luento- ja havaintoesityk
siä. Virkistystä ovat tuoneet monet 
vuosittaiset retket, juhlat ja vierai
lut. Varoja toimintaan on kerätty 
mm. myyjäisillä ja kirpputoreilla.

Ydintoimintana koko yhdistyk
sen toiminnan ajan ovat olleet

marttaillat, joihin on kokoonnuttu 
keskustelemaan sekä kuulemaan 
luentoja ja alustuksia ajankohtaisis
ta aiheista.

Martat ovat tehneet ansiokasta 
työtä myös vanhan käsityötaidon ja 
perinteen tallettajina. Vanhoja työ
tapoja on tuotu esille havaintoesi
tyksissä ja näyttelyissä. Marttail- 
loissa on aina myös laulettu. Arvok
kaan lisän Marttojen toimintaan toi 
Marttakuoron perustaminen vuon
na 1965. Kuoro toimiMarttakuorona 
vuoteen 1978 saakka, jonka jälkeen 
se jatkoi Virtain Naiskuorona.

Erityisen merkittävä aktiviteetti 
Marttayhdistyksellä oli hoitaa vuo
sina 1995-97 Karhu-oopperan har
joitusten ja näytösten tarjoilut yh
dessä eräiden muiden yhdistysten 
kanssa.

Vuonna 1993 kymmenen Marttaa suoritti Marttaliiton Taitoavaimen. Virtain 
avainmartat takarivistä vasemmalta Esteri Saarinen, Lyyli Lehmusto, Liisa Luo- 
des, Taimi Sihvonen, Salme Sokka ja Anna-Maija Vähäkangas. Eturivissä vasem
malta Saara Järvinen, Aune Kalliolinna, Aino Haka ja Liisa Syvälä.
Kuva: Liisa Syvälä

Arvaamattoman paljon hyvää 
ja hyödyllistä

Virtain Marttojen tärkeä yhteis
työkumppani on ollut seurakunta. 
Seurakunta tarjoaa kokoontumis
paikan Martoille ja vastavuoroises
ti Martat antavat työapuaan tilai
suuksien järjestelyissä. Martat ovat 
myös valmistaneet ja lahjoittaneet 
kirkkotekstiilejä seurakunnalle. Mar
tat ovat muistaneet myös apua ja 
tukea tarvitsevia lähimmäisiään se
kä yhteisöjä erilaisin lahjoituksin.

Jo Virtain Marttojen 20-vuotis- 
juhlassa on todettu: "Mitä kaikkea 
Marttayhdistys on tänä aikana vir
talaisille tarjonnut monipuolisine 
kursseineen, neuvoineen ja viihtyi- 
sine hetkineen, ei ole lyhyesti sa
nottu, sillä siihen sisältyy arvaa
mattoman paljon kaikkea hyvää ja
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hyödyllistä." Miten paljon tätä hy
vää sisältyykään Marttojen seitse- 
määnkymmeneen toimintavuoteen 
kotien ja kotiseudun parhaaksi!

Martta - nainen ajassa

Valtakunnallisen Marttaj ärj eston 
juhlavuoden tunnuslause on "Mart
ta - nainen ajassa". Tämä on osu
va kuvaus myös Virtain Martoille. 
Vuosien saatossa ovat Martat opis
kelleet mm. uusimmat kotitalou
teen liittyvät asiat heti tuoreeltaan; 
Marttailloissa on opiskeltu niin ko
neellista pyykinpesua kuin voileipä- 
kakkujen tekoakin. Yhdistys hankki 
pyykinpesukoneenkin, jota sai 
vuokrata käyttöönsä aikana, jolloin 
pyykkikone ei ollut joka kodin vä
line. Tällöin elettiin vuotta 1944.

Juhlivan yhdistyksen uusin toi
mintamuoto on pikkukokkikerho, 
jossa aloitti syksyllä 10 innokasta 
tyttöä. Kerhoiltojen aikana valmis
tetaan ateriakokonaisuus, joka tie
tenkin myös syödään kerhokerran 
päätteeksi. -Pikkukokit ovat innok
kaita oppimaan ruoan valmistusta 
ja siihen liittyviä asioita, toteaa yh
distyksen puheenjohtaja Liisa Sy
välä. - Pikkukokkien kerho on myös 
linkki tulevaisuuteen. Kenties näistä 
pikkukokeista varttuu tulevaisuu

Kokkikerholaisia ohjaajineen syksyllä 1999. Kuva: Liisa Syvälä

den Marttoja; kodin, kotiseudun ja 
koko yhteiskunnan kehittämisestä 
kiinnostuneita aikansa naisia.

Ohjelmalliset juhlapidot 
syyskuussa

Virtain Martat juhlivat 70-vuo- 
tista toimintaansa ohjelmallisten 
juhlapitojen merkeissä syyskuussa. 
Juhla aloitettiin jumalanpalveluk

sella, jonka jälkeen juhla jatkui seu
rakuntatalolla. Marttojen perintei
sellä taidollaan valmistamien ruoka
lajien lomassa kuultiin niin puhet
ta, laulua kuin runoakin. Juhlapu
heen piti Marttaliiton osastopääl
likkö Pirjo Kytövuori. Yhteistyö
kumppanit ja Marttojen ystävät toi
vat tervehdyksensä juhlivalle yh
distykselle.

Joulupukki ja tontut

Joulupukki meni jakamaan lahjoja lapsille 
tonttujen kanssa. Lapset hyppäsivät riemusta, 
kun he näkivät joulupukin tonttujen ja porojen 
kanssa pihalla. Joulupukki ja tontut menivät 
sisälle ja lapset tarjosivat joulupuuroa.

Krista Perämäki ja 
Marjut Ylä-Ilomäki
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Talven taidetta Toisvedeltä. 
Kuva: Pentti Kiiski
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"Toisveden aallokko lyö... 
Kuva: Pentti Kiiski

Näkymä Uurasten rannasta. 
Kuva: Jorma korhonen

Talven kahleet taittuvat Haukka- 
nevalta.
Kuva: Pentti Kiiski
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MAIJA-LIISA JOUTSENJÄRVI

Kädentaitoa ja toimintaa 
Virtain käsityökeskuksessa

Virtain käsityökeskus vietti vii
me vuonna toimintansa 25-vuotis- 
juhlaa. Vuonna 1972 tarmokkaat 
puuhanaiset Laimi Rasi ja palvelu
talon johtaja Saara Saarelma mat
kustivat Tampereelle tapaamaan 
Hämeen-Satakunnan kotiteollisuus- 
yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirk
ko Pajusta. He kertoivat toiveistaan 
saada Virroille oma neuvonta-ase
ma. Seuraavana vuonna Virrat sai 
kotiteollisuuden neuvonta-aseman 
neljäntenä kuntana Pirkanmaalla. 
Tampereen lisäksi neuvonta-asemia 
oli toiminnassa myös Längelmäellä 
ja Orivedellä. Virtain kunnanhalli
tus myönsi aluksi 3000 mk avus
tuksen neuvonta-aseman hoitajan 
palkkaukseen. Toiminta alkoi jous
tavasti Ammattikasvatushallituk
sen järjestämillä kankaankudonnan 
kursseilla, jotka herättivät suurta 
kiinnostusta.

Kotiteollisuusyhdistys valitsi 
Virtain neuvonta-asemalle oman 
neuvottelukunnan, jonka ensim
mäiseksi puheenjohtajaksi kutsut
tiin rouva Laimi Rasi.

Virtain neuvonta-asema, nykyi
nen Virtain käsityökeskus, toimii 
tällä hetkellä kuudennessa paikas
sa. Entisen huonekaluliike Haapa
sen vuokratilojen jälkeen väliin ovat 
mahtuneet vanha seurakuntatalo, 
Osuuspankin entinen toimitila, Tois
veden talo sekä kaupungin omistuk
sessa ollut ns. Sointulan kiinteistö.

Käsityökeskuksella on ollut 
kymmenet kangaspuut kutojien 
käytössä. Uskollisia käsityöntaitajia 
ja -harrastajia on riittänyt vuodesta 
toiseen. Perinteisten mattojen, pop
panoiden ja pellavien lisäksi on esi
telty uusia materiaaleja ja kudottu 
uusia malleja.

Käsityökeskuksen toimintaan 
olennaisena osana kesäisin on kuu
lunut myyntipiste Perinnekylässä,

alkaen vaatimattomasta Perinne- 
aitasta tämän päivän riihessä sijait
sevaan tasokkaaseen käsi- ja taide- 
teollisuusmyymälään. Vuosien ai
kana käsityökeskus on työllistänyt 
useita kotikutojia, ja virtolaiset kä- 
dentaitajat ovat voineet tuoda tuot
teitaan myytäviksi.

Virtain kotiteollisuusneuvonta- 
asema sai kunniamaininnan valta
kunnallisessa vuoden 1990 neuvon- 
ta-asemakilpailussa. Kiitosta tuli 
erityisesti toiminnan monipuoli
suudesta. Perusteluissa nähtiin tär
keänä elinkeinotoiminnan, matkai
lun ja myyntiin tarkoitettujen tilaus
töiden osuus. Kiitoksen ansaitsi sil
loin erityisesti neuvonta-aseman 
hoitaja Tarja Kähkönen.

Virtain omat nimikkotuotteet 
Virtain ryijy, -rasat, -rieska sekä 
-kansallispuvut ovat kuuluneet 
käsityökeskuksen ohjelmaan alusta 
alkaen. Uusittua hopeista Virtain

Paavo Mäntynen ja Kristiina Tervala valmistamiensa juhlatuotteiden vierellä,

korua on saatavana keskuksen 
myymälästä.

Käsityökeskus on saanut useita 
suuria tilaustöitä, kuten esim. Vir
tain kirkkoon kirjalaudan liinat, 
tilaajana Virtain maa- ja kotitalous
naiset. Kulttuurilautakunta tilasi 
puoliryijyt. Työvoimatoimisto ma
tot ja ryijyt, Virtain seurakunta ryi
jyt ja Nokia -yhtiöt poppanaliinat. 
Vuonna 1992 Virtain kaupunki teet
ti kuntatekstiilin "Virtain Virrat", 
joka on valtuustosalin seinällä. 
Tekstiilin suunnitteli tekstiilitaiteili
ja Jukka Vesterinen ja työn valmisti 
tekstiilisuunnittelija Aila Osmo- 
vaara-Niemi.

Virtain käsityökeskuksen toi
minta on edelleenkin monipuolista, 
aktiivista ja entistä haasteellisem- 
paa uusituissa, tarkoituksenmukai
semmissa tiloissa kaupungin omis
tamassa entisessä Vihriälän kiin
teistössä.
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Vuonna 1993 Virtain kaupunki 
valitsi käsityön yhdeksi taiteen pe- 
rusopetusmuodoksi käsityökes
kuksen toteuttamana. Käsityökoulu 
Näpsän opetukseen kuuluvat teks
tiili-, keramiikka-, puu- ja metalli
työt, kudonta sekä erityistekniikat.

Virtain käsityökeskus suunnit
teluni ja valmistutti juhlavuotensa 
kunniaksi uusia tuotteita. Tekstiili
taiteilija Marja Rautiainen suunnit- 
teli neulemalliston "Virtain Väike", 
josta on saatavilla villapaita, villa

Kuvat: Irene MurtomäkiVirtain väikkeet" esi.
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takki, liivi, pipo ja kaulaliina erilai
sissa väriyhdistelmissä. Keraamik
ko Kristiina Tervala suunnitteli ke
ramiikka-astiaston, jonka malli on 
mukaeltu kampakeraamiselta ajal
ta. Astiastoon on saatavana seppä 
Paavo Mäntysen takomat jalat. Uu
si tuote on myös Paavo Mäntysen 
takoma paperiveitsi, jonka malli on 
peräisin myöhemmältä rautakau
delta olevasta keihäänkärjestä.

Virtain käsityökeskuksen hoita
jana janeuvojana työskentelee Han

nele Lähde-Setälä ja hänen ammat
titaitonsa ja ideansa ovat kaikkien 
käsityön ystävien ja kutojien käytet
tävissä.

Käsityökeskus tarjoaa uuden
laista toimintaa käsityökutsujen 
merkeissä. Kuka tahansa meistä voi 
ryhtyä emännäksi ja kutsua ystävi
ään ja tuttaviaan kotiinsa. Ohjaajan 
opastuksella valmistetaan jotain 
pientä illan aikana ja halukkaat voi
vat ostaa myös tarvikepaketteja.

Käsityökeskuksen kanta-asia- 
kaskortilla asiakas voi saada lisä- 
bonusta ja erikoistarjouksia. Poik
kea tutustumaan, samalla voit esit
tää myös omia toivomuksiasi.

Pirkanmaan käsi- ja taideteolli
suusyhdistys yhdessä Virtain käsi
työkeskuksen kanssa pyrkii jatkos
sakin edistämään virtolaista käsi
työperinnettä, luomaan uuttaja ke
hittämään toimintaansa siten että 
myynnissä olisi edelleenkin laa
dukkaita tuotteita, ja että yhä use
ammat voisivat löytää tekemisen ja 
onnistumisen iloa.

Toivottavasti käsityötä j a käden- 
taitoja arvostetaan myös uudella 
vuosituhannella.

Joulu

Oli kerran joulupukki ja hänellä oli pitkä parta. 
Kerran pajassa hänen partansa litistyi mankeliin ja 
siitä lähtien joulupukeilla on ollut vähän lyhyempiä 
partoja..

Mika Mäenpää

Olipa kerran jouluaatto ja lapset odottivat joulu
pukkia. Lasten nimet olivat Liisa ja Olli. Juuri silloin 
joulupukki saapui. Hän antoi Liisalle pehmeän 
paketin ja Ollille hän antoi kovan paketin.
Sitten pukki lähti.

Jenni Juvakka

Joulupukki ja noitarumpu

Olipa kerran joulupukki, joka sai nuhan ja oli vain 
pari päivää jouluaattoon. Joulupukki sanoi: Tehkää 
ahkerasti lahjoja! Sitten hän lähti katsomaan 
puupajaa. Hän sanoi: Tehkää ahkerasti puuhevosia! 
Sitten hän meni katsomaan karkkipajaa. Hän sanoi: 
Tehkää ahkerasti karkkeja! Sitten hän meni 
kirjapajaan. Tehkää ahkerasti kirjoja! Sitten hän 
lähti kotiin. Seuraavana aamuna hän oli terve. Hän 
sanoi muorille: Olen terve. Muori sanoi: Hyvä, nyt 
voit mennä jakamaan lahjoja.

Lassi Kottari Enni Nuora ja Sanni Rautiainen
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Taiteen perusopetus alkoi maas
samme 1992 lakiin perustuvana toi
mintana. Käsityön taiteen perus
opetus on yksi taiteen perusopetuk
sen muodoista, joista säädetään vuo
den 1999 alussa voimaan tulleissa 
koululaeissa. Laissa määritellään tai
teen perusopetuksen käsite, tavoit
teet ja sisältöjen määräytyminen. 
Perusopetuksessa noudatetaan kun
takohtaisia opetussuunnitelmia, jot
ka laaditaan opetushallituksen an
tamien perusteiden pohjalta.

Taiteen perusopetuksen tehtä
vänä on tukea ja laajentaa taidekas
vatusta. Itse opetus on tavoitteellis
ta ja vuosittain etenevää. Käsityön 
taiteen perusopetuksessa oppilas 
käy itse läpi käsityön eri vaiheet. 
Opettaja toimii ohjaajana, joka tar
joaa oppilaille ammattitaitonsa ja 
opastaa oppilaita itse määrittele
mään ongelmakohtia sekä etsimään 
niihin ratkaisuja. Materiaaleina käy
tetään mitä erilaisimpia aineita la
sista puuhun ja villasta saveen. Kä
sityön opetuksessa käden taitojen 
kehittäminen on toiminnallista tai
dekasvatusta. Esineiden valmista
minen vain tuotteen vuoksi ei ole 
tavoite. Käsityötuote on nähtävä 
suunnittelu ja valmistusprosessina. 
Tuotteen valmistusprosessi auttaa 
ymmärtämään tuotteen suhdetta 
tekijäänsä sekä ympäröivään maail
maan. Käsityön taiteen perusope
tuksen tärkeä tehtävä on myös po
sitiivisen asenteen luominen käsi
työtä kohtaan.

Käsityökasvatukseen sisältyy ar
vojen ja asenteiden välittyminen. 
Oppilas oppii arvostamaan omaa 
työtään, hänen itseluottamuksensa 
kehittyy ja minäkuva rakentuu. Kä
sityön taiteen perusopetus pyrkii 
pitämään yllä ja kehittämään suo
malaista esine- ja ympäristökulttuu- 
ria ja opettaa ymmärtämään ja ar

vostamaan kulttuurien erilaisuutta 
sekä kehittämään oppilaista laatu- 
tietoisia ja valikoivia kuluttajia. Ope
tuksen antamilla perusvalmiuksilla 
oppilas voi jatkaa omaehtoista työs
kentelyä ja elämysten kokemista 
käsityön ja muiden taiteen alojen 
parissa. Saatua oppia voi myös hyö
dyntää jatkokoulutuksessa tai työ
tehtävissä.

SIRKKA KOREASALO 
Näpsä-käsityökoulun opettaja

Käsityön taiteen perusopetus al
koi Virroilla 1993 Virtain Käsityö- 
koulun nimellä. Vuonna 1997 nimi 
muuttui NÄPSÄ-käsityökouluksi. 
Opetus tapahtuu Virtain Käsityö
keskuksen organisoimana ja toimin
taa pyöritetään yhdessä Virtain kau
pungin kanssa.

Opetusta annetaan monelta kä
sityön eri alalta. Olen ensimmäisiä 
Virtain Käsityökoulun oppilaita ja SIMO-VEIKKO KOREASALO

Vasemmalta: Anni Leppänen, Simo-Veikko Koreasalo, Annamari Murtolahti, 
Mari Kaleva, Saana Helin ja Marjukka Laitinen. Kuva: Kaija Nurmela

kokemukseni käsityökoulusta on 
positiivinen. Käsin tekemällä ja 
tutustumalla eri materiaaleihin sai 
hyvän käsityksen erilaisten materi
aalien ominaisuuksista. Mieleenpai
nuvana muistona käsityökoulusta 
on kynttilöiden valaminen. Kyntti
löitä kastettaessa parahviinimas- 
saan työnsin myös käteni altaaseen 
ja sain todeta miltä tuntuu, kun kynt- 
tilämassa kovettuu ihon pintaan ja 
samalla ymmärsin miten kynttilät 
muodostuvat. Myös kankaanpai
nanta ja villan huovuttaminen oli 
mielenkiintoista ja mukavaa. Erilais
ten työtapojen oppimisesta on ollut 
hyötyä niin yläasteen tekstiilitöissä 
kuin nykyisessä opiskelussakin. 
Opiskelen Tyrvään käsi- ja taidete
ollisessa oppilaitoksessa vaatetus- 
artesaani-linjalla toista vuotta. Käsi
työtaidon oppimisesta on hyötyä. 
Nykyään suunnittelen ja valmistan 
omat vaatteeni ja näin saan toteut
taa itseäni.
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MARKETTA SADRI

Pensionaattielämää
Jäähdyspohjassa

Vuosisadan vaihteessa vesien 
äärellä oli isoja huviloita, joihin otet
tiin kesävieraita. Näitä huviloita kut
suttiin pensionaateiksi. Vanhoissa 
romaaneissa pensionaatti on ku
vattu salamyhkäisenä ja romantti
sena paikkana. Pensionaatti kuulos
taa nostalgiselta, mutta nykyään 
puhutaan myös bed and breakfast 
-majoituksesta.

Virtain pensionaatissa on sekä 
nostalgiaa että romantiikkaa, sillä 
rakennuksella ja koko alueella on 
menneisyys. Talo rakennettiin 1939- 
40, ja se edustaa funkistyyliä, jota 
myöhemmin on kuitenkin muu
tettu, varsinkin ikkunoissa.

Alunperin rakennus toimi hen
kisesti sairastuneiden hoitolana, 
myöhemmin tavallisena vanhain
kotina. Tammikuussa 1979 kaunis 
päärakennus tuhoutui tulipalossa ja 
27 vanhusta menehtyi liekkeihin. 
Heistä moni oli asunut Virroilla ko
ko ikänsä, muokannut täällä maita 
ja synnyttänyt kymmenkunta uutta 
virtolaista, joten heidän muistoaan 
tulisi kunnioittaa. Palosta on muis
tuttamassa graniittipaasi, jota van
hat vaahterapuut suojaavat.

Jäähdyspohjan kumpuileva 
maasto, Torisevan ja muiden vesis
töjen läheisyys luovat oivan sijain
nin pensionaatille. Taivas kaartaa 
laveasti, ja ilmaa on hyvä hengittää. 
Rakennusta on ehkä joskus pidetty 
hieman kolkon oloisena, mutta nyt 
se on kodikas. Huoneet on pyritty 
sisustamaan eri-ilmeisiksi, jotta asia
kas voi valita itselleen mieleisen.

Pensionaatissa on runsaasti tai- 
dettamm. ThyraMajalahdennaivis- 
tishenkisiä maalauksia. Hän on 
ikuistanut muistoja nuoruusajoil- 
taan V irtain Niemikylän perukoilta. 
Taidetta on myös valokuvina, sillä 
Jäähdyspohjassa syntyneen I. K. 
Inhan syntymästä tulee ensivuonna 
135 ja kuolemasta 70 vuotta.

Pensionaatissa voi 
ystävystyä. Tytti ja 
Seituna.
Kuvat:
Marketta Sadri

Elämä pensionaatissa on melko 
rauhallista, vieraita on poikennut 
toistaiseksi aika harvakseen. Yövie
raille tuntuu kuitenkin uni maistu
van, ja aamiainen nautitaan vasta 
kymmenen tienoilla. Ystävyyssuh
teitakin on solmittu. 11-vuotias Tytti 
ja 89-vuotias Seituna tekivät sinun- 
kaupat ja menivät yhdessä uimaan. 
Ja kun Seituna oli hieman uhka
rohkea, riensi Tytti hänen avukseen. 
Myöhemmin vaihdettiin osoitteita 
ja luvattiin mennä Helsingissä yh
dessä jäätelölle.

Alkukesästä pensionaatin lähel
lä liikkui myös pieni karhu, mutta

Sisääntulon funkis- s. 
fyyZw

se ei ole näyttäytynyt kuin kerran. 
Mutta sammakot kyllä suuntaavat 
kulkunsa ruuan perässä rakennuk
sen reunustalle, joten...

Paksun sammalpeiton alla 
lepäilee sammakko rupinen 
kyljen vieressä loikoilee ystävä 
- rupinen sekin.
Myös jossain luolan hämärissä 
kuorsaa karhu hymysuin. 
Jäähdyspohjassa viihtyvät nekin.

Pensionaatin kahvila on avoinna 
tapaninpäivänä klo 12-16.
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TARMO YLI-RAJALA

"Silmä säihkyy, into ruusut poskille luo"

Kirjaston vaiheista
Vuonna 1922 valitsi valtuusto 

toimikunnan, jonka tehtäväksi tuli 
valmistella kunnallisen kirjaston pe
rustamista. Toimikunta kokousti kir
konkylän kansakoululla 10.1.1923 
ja päätti ehdottaa hyväksyttäviksi 
tulevan kirjaston säännöt. Asiaa 
esittämään valtuutettiin Isak Teräk
sinen.

Ensimmäinen johtokunnan ko
kous pidettiin 27. tammikuuta. Mu
kana olivat opettaja Lilli Sievänen, 
vaatturi Johan Periviltä, opettaja 
Jalmari Pakkala sekä puuseppä Mik
ko Kallinen. Puheenjohtajana toimi 
Mikko Kallinen, varallaan Heikki 
Korhonen. Kantakirjaston hoitajak
si valittiin Jalmari Pakkala, jonka 
vuosipalkaksi sovittiin 800 mark
kaa. Kirjallisuuteen varattiin 8500 
mk, kalusteisiin 1600 mk ja rahtei- 
hin 200 mk.

Useissa kokouksissa johtokunta 
valmisteli käytännön toimintaa. Ti
lattiin kirjahyllyt Mikko Kalliselta, - 
samat joista jokunen on vielä ny
kyisessä kirjastossa. Laina-ajaksi kir
joille hyväksyttiin neljä viikkoa ja 
kerralla lamattavien kirjojen määrä 
rajoitettiin kahteen lainaajaa koh
den.

Jo keväällä 1922 oli valtion kir
jastotoimikunta myöntänyt alka
valle kirjastolle ylimääräisenä avus
tuksena 1000 mk. Kun kirjaston pe
rustaminen oli jostakin syystä vii
västynyt, saatiin heti alkajaisiksi 
jobinpostia valtion taholta: vuoden 
1923 anomus hylättiin syystä, ettei 
kirjasto vielä edellisen vuoden ai
kana ehtinyt toimia. Lisäksi ano
muksen perusteena oli ollut ainoas
taan talousarvio eikä kustannuksia 
osoittavia kuitteja.

Alkuun silti päästiin. Tarvikkeita 
tilattiin Kansanvalistusseuralta, lai- 
nausohjeita tarkennettiin ja lopulli
seksi kirjaston avajaispäiväksi mää
rättiin 16. syyskuuta.

Kirjaston perustamispuuhat ei
vät herättäneet ihmeempää huo

miota virtolaisissa. Ennen avajaisia 
oli Virtain Sanomissa asiasta pari 
mainintaa. Niissä heijastuu suhtau
tuminen kirjastoon valistavana ja 
myönteisenä vapaa-ajanvieton mah
dollisuutena. Ajan henkeä ja tyyliä 
edustaa Virtain Sanomissa jo helmi
kuussa 1923 julkaistu artikkeli "Kir
jallisuus ja nuoret", mottonaan "hyvä 
kirja on paras seura":

....Nuoruusaika on selittämätöntä 
taika-aikaa. Silloin silmä säihkyy, into 
ruusut poskille luoja se ikävän ja kaihon 
rintahan tuo...."

Tätä intoa ja silmien säihkettä on 
kyllä tarvittu alkuaikoina seuraavi- 
nakin vuosikymmeninä. Tosin ilmai
sut ovat aikojen kuluessa latistuneet 
puisevammiksi.

Kirjojen hankinta tapahtui aluksi 
Kansanvalistusseuran kautta. Myös 
lahjoituksia otettiin vastaan, mutta 
toiminnan vakiinnuttua alettiin asi
oida Sieväsen kirjakaupassa. Ensim
mäinen maininta tästä näkyy kui
tenkin vasta 9.8.1939 pidetyn ko
kouksen pöytäkirjasta.

"Kirjoja päätettiin hankkia Sieväsen 
kirjakaupasta vähintään entisillä eh
doilla. Käyttövarat jaetaan niin, että 
puoleksi tietokirjallisuuteen ja puoli kau
nokirjallisuuteen. Tilaus toimitetaan 
kahdessa erässä, joten sillä järjestelyllä 
saadaan etu, että uusin joulukirjalli- 
suus voidaan siten saada nopeimmin 
käytettäväksi".

Kirjeenvaihdosta kautta 1920-lu- 
vun voisi päätellä, että valtionavun 
saaminen ja hakeminen on tuotta
nut johtokunnalle melkoista pään
vaivaa ja ettei byrokratian peikko 
vielä tuolloin ollut pahemmin tar
rautunut persoonalliseen esitysta
paan.

Ensimmäinen merkintä kirjasto- 
neuvojan vierailusta Virroille on 
vuodelta 1928. Johtokunnassa hän 
selvitti silloista kirjastolakia ja käsit
teli muitakin ajankohtaisia asioita. 
Olga Risulan lisäksi mukana olivat

Johan Periviita, Heikki Korhonen, 
Lilli Sievänen ja Jalmari Pakkala. 
Seuraavan kerran Risula vieraili 
Virroilla v. 1930. Edellä mainittujen 
lisäksi mukana oli myös kansan
edustaja Hilma Koivulahti-Lehto. 
Tarkastaja oli käynyt kyläkunnissa 
tutustumassa piirikirjastoihin. Hä
nen suosituksestaan tilattiin Kirjas
tolehti ja päätettiin vastaisuudessa 
lähettää piirikirjastoihin kantakir
jaston kirjallisuusluettelot. Tarkas
taja tähdensi myös omien tilojen 
merkitystä kantakirjastolle, - mm. 
lukusali olisi näin mahdollista saa
da asiakkaiden käyttöön.

Alkuinnostuksen jälkeen johto
kunnan kokoukset alkoivat käydä 
harvemmiksi. Uusia jäseniä saatiin: 
Santeri Puukkoniemi, Hilma Koivu
lahti-Lehto ja Oskari Leimu. Vuo
desta 1926 lähtien pyrittiin kylä- 
kuntiinjärjestämään lainausasemia, 
joille valittiin hoitajat ja omat johto
kunnat. Kirjat kuljetettiin lainaus- 
asemille hevospelillä ja niitä vaih
dettiin 4-6 kuukauden väliajoin. 
Hankinnoista päättivät johtokun
nan puheenjohtaja ja kirjastonhoi
taja yhdessä.

Varsinaisesta kirjastotyöstä on 
1920-luvulta säilynyt kovin vähän 
tietoja. Lainaustilastot ovat kadon
neet tietymättömiin ja johtokunnan 
pöytäkirjat ovat suppeita. Ensim
mäiset tilastotiedot ovat peräisin 
vuodelta 1929, jolloin kirjaston 
käyttäjiä oli 182, kirjallisuutta 1222 
teosta sekä lainauksia 2608.

Kirjaston hallinto 1920- ja 1930- 
luvuilla oli melko selkiintymätöntä 
ja sitä leimasi vieläkin vapaaehtoi
sen työn luonne. Yhteydet kirjasto
jen tarkastajaan pysyivät yllä kir
jeitse. Kirjaston merkitys moraalin- 
vartijana ja kasvattajana saattoi put
kahtaa huvittavasti esiin jopa kirjo
jen valinnassa. Kohtalokas oli mm. 
"Kotiviinien valmistus " teoksen han
kinta. Tarkastaja paheksui moista 
menettelyä ja kehoitti poistamaan
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kirjan kokoelmista. Jyväskylässä
15.10.1933 päivätyssä kirjeessä hän 
ilmoittaakin oheistavansa ehdotel
man kirjastoon soveltuvista kirjois
ta avuksi hankinnoista vastaavalle. 
Samaisen kirjeen takasivulle on kir
joitettu huomautus:

"Virtain kantakirjastossa on viime 
vuoden aikana tapahtunut niin vakavia 
virheitä että kaikista kirjoista ei ole an
nettu valtionapuakaan. Johtokuntaa 
kehoitetaan poistamaan mm. kotiviinien 
valmistamista opettava kirja ja huoleh
timaan valppaasti täst'edes tehtäviä 
ostoja, koska kirjastonhoitajan arvoste
lukykyyn ei voida luottaa. Kirjojen va
linta kuuluukin johtokunnalle".

Samantapaista palautetta oli 
saatu aikaisemminkin. Kokkolassa
7.11.1933 virkamatkalla päivätyssä 
kirjeessä tarkastaja kirjoittaa:

"Olen virkamatkalla täällä ja vähää 
ennen lähtöäni olin tilaisuudessa ta
paamaan kansanedustaja Koivulahti- 
Lehtoa, jolloin meillä oli puhe siitä 
Virtain kirjastolle ostetusta suomalais- 
ruotsalaisesta sanakirjasta jonka hinta 
on 650 mk. Hän ei ollut kuullut sem
moista kirjaa johtokunnan valinneen ja 
oli samaa mieltä kuin minäkin, että jos 
kantakirjastonhoitaja on johtokunnan 
tietämättä valinnut ja hankkinut kir
jastoon omaa torvettansa varten sellai
sen kirjan, voisi johtokunta antaa hä
nelle tilaisuuden lunastaa sen itselleen 
kokonaan. Kirjahan on tieteellisten kir
jastojen kirjoja eikä kansankirjastojen..."

Miten kävi sanakirjan, siitä ei ole 
tietoa. Mutta kotiviinien valmistus- 
opas on vielä tänään kirjaston va
rastossa.

Vuoden 1939 aikana johtokunta 
kokoontui vain kerran. 1940-luvulla 
tahti jatkui samanlaisena. Talous
arviotakin puitiin vain pari kertaa, 
muut asiat koskivat työrutiineja: 
poistoja, lainausasemien tarpeita, 
palkkausta. 1950-luvulla johtokunta 
kokoontui jo 19 kertaa. Tähän vai
kutti ehkä sekin, että pitkän päivä
työn kirjastonkin parissa Pakkala 
esitti eroanomuksensa v. 1954 ja 
avoimeksi julistettuun virkaan va
littiin kahdesta tarjokkaasta Arvo 
Palanne 23.9.1954.

Muita merkittäviä asioita 1950- 
luvulla olivat kirjastoauton hankin
taan liittyvät pohdinnat sekä kirjas
ton historiikkiä valmistelevan toi

mikunnan valinta: Pekka Nieminen, 
Tarmo Salmi ja Arvo Palanne. Jos
tain syystä historiikki jäi kuitenkin 
tekemättä.

1962 vamistui uusi kirjastolaki 
joka muutti vaatimuksia melkoi
sesti. Valtionapu tuli varmemmalle 
pohjalle ja valtionhallinnon kontrolli 
tiukkeni vielä entisestäänkin. Kir
jastojen nimitykset muuttuivat si
ten, että kantakirjaston sijaan alet
tiin käyttää käsitettä pääkirjasto. 
Piirikirjastoista ja lainausasemista 
tehtiin sivukirjastoja. Viimeksi mai
nittujen alku juontaa vuoteen 1927, 
jolloin Liedenpohja, Toisvesi ja 
Uurainen saivat oman kirjastonsa. 
Myöhemmin määrä lisääntyi Kil- 
linkoskelle (1929), Lahden- ja Ikka- 
lankyliin 1930, jolloin Uuraisten 
lainausasema siirrettiin Mantiloon. 
Äijänneva sai kirjastonsa v. 1932.

Aluksi kirkonkylän kantakirjas
to toimi kansakoulun eteisessä, mi
kä ratkaisu ei tyydyttänyt kirjasto- 
neuvojaa. Hän tähdensikin omien 
tilojen saamista jo syksyllä 1930 ja 
painokkaammin asiaa puitiin loka
kuussa 1934. Lukusali tuli ajankoh
taiseksi, koska kirjastoon alettiin ti
lata myös lehtiä. Ensimmäisiä niistä 
oli Suomen Kuvalehti, Kotiliesi ja 
Moottorilehti. Luettelointia kehitet
tiin niin, että tekijän lisäksi alettiin 
käyttää myös kirjan nimen mukais
ta kortistoa. Alkutalvesta 1935 put
kahti huoneistoasia jälleen esille:

"Kun on ollut jonkin verran sitä 
mieltä, että kirjastolle vuokrattaisiin 
erikoiset huoneet vanhasta apteek
kirakennuksesta, mutta mikäli tiedetään, 
tulevat mainitut huoneet korjauksen 
alaisiksi, joten niiden vuokraaminen siir
tyy ensi vuoteen..."

Taidatkos sen paremmin sanoa! 
Ympäripyöreätä näytti aiheen kä
sittely olevan. Keskusteltiin myös 
kirjaston sijoittamisesta kunnan
taloon ja asiasta lähetettiin kirjelmä 
valtuustolle. Vuonna 1938 tarkas
taja jälleen suositteli, että johtokunta 
toimisi siihen suuntaan, että voitaisiin 
kirjastoa väljempiin tiloihin sijoittaa.

Tähän asti olivat tarkastaj an huo
mautukset olleet hienovaraisia toi
vomuksia. Sota-aikana, v. 1943 saa
tiin jo jyrkemmän sävyinen ilmoi
tus, että kirjaston paikaksi ei enää 
hyväksytä koulun eteistä. Niinpä

kirjasto päätettiinkin sijoittaa ala
koulun entiseen luokkahuoneeseen, 
joka oli jäänyt käyttöä vaille. Tästä 
huolimatta vielä 1948 tarkastaja esit
ti voimakkaasti sen ehdotuksen, että 
kantakirjastolle saataisiin oma huone 
johon voitaisiin järjestää lukusali.

Seitsemän vuotta junnattiin eteen
päin. Vuonna 1955 johtokunta to
tesi, että ellei omaa huoneistoa vih
doin saada, on kirjaston toiminta 
lopussa. Silti jatkettiin entiseen ta
paan. Aukioloaikoja lisättiin kol
meen päivään viikossa. Kesäkuussa 
1956 johtokunta kävi tutustumassa 
uuden keskuskoulun yhteyteen ra
kennettavan kirjastohuoneiston pii
rustuksiin ja totesi ne tarpeita vas
taaviksi. Mutta jo seuraavana vuon
na johtajaopettaja Paavo Kyläkoski 
ilmoitti, että koulu tarvitseen myös 
kirjastolle aiotun tilan.

Kirjastoauton aloitettua toimin
tansa v. 1973 lopussa lakkautettiin 
sivukirjastot Killinkoskea lukuun
ottamatta. Kirjasto toimii vielä ny
kyäänkin Killinkosken koululla, 
jonka metallityöluokasta remon
toitiin kirjastolle tilat v. 1979.

Pääkirjaston tilat olivat jatkuvas
ti esillä koko 1960-luvun ajan. Mo
nenlaisia vaihtoehtoja tutkittiin, 
mutta tulosta ei syntynyt. Loka
kuussa 1969 saatiin aikaan kehittä
mistä koskeva ohjelma, jonka tär
keimpänä kohtana oli uuden, ajan
mukaisen kirjastorakennuksen saa
minen.

"Se rakennus, jossa kirjasto nykyi
sin toimii, on hyvin vanha. Se on pal
vellut eri tarkoituksia: postitoimistona, 
kansanhuollon käytössä, kansakoiduna 
ja nyt viimeiset 10 vuotta kirjastona. 
Rakennuksessa ei ole tehty vuosikym
meniin perusteellista korjausta, minkä 
vuoksi se on kylmä ja vetoinen eikä ole 
ulkonäöltäänkään erikoisen puoleensa
vetävä. Paloturvallisuuskin on kyseen
alainen, sähköjohtimet vanhoja ja kui
vettuneita, savuhormit ikäloppuja ja 
rapistuneita. Sisätilat eivät vastaa enää 
kirjaston vaatimuksia..."

Pääkirjastonhuonetilat olivat nyt 
jatkuvasti esillä. Syksyllä 1970 kun
nanhallitus tiedusteli kirjastolauta
kunnan käsityksiä tilantarpeesta tar
koituksenaan, että asia otetaan huo
mioon uuden virastotalon rakenta
misen yhteydessä. Tammikuussa
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1972 arveltiin, että aikataulu siirtyy 
liian pitkälle tulevaisuuteen, joten 
päädyttiin jälleen esittämään uuden 
kirjastotalon rakentamista. Vuonna
1973 hyväksyttiin jälleen keskus- 
koulun yhteyteen rakennettavan kir- 
jastohuoneiston tilaohjelma, mutta 
tämäkin suunnitelma jäi toteutu
matta. Asia tuli esille seuraavan ker
ran 15.10.1974, jolloin pitkien jah

kailujen jälkeen päätettiin, että kir
jasto saa uudet tilat kauppalan- 
virastolta vapautuvista tiloista.

Muutto nykyisiin tiloihin mer
kitsi huomattavaa parannusta, lisä
tilaakin saatiin 140 neliömetriä. Siitä 
huolimatta lääninhallitus antoi kir
jastolle luvan toimia näissä tiloissa 
vain vuoteen 1980 asti.

Noista ajoista lähtien uuden kir
jaston suunnitelma siirtyi vuosi 
vuodelta eteenpäin sekä valtion että 
kaupungin investointiohjelmissa. 
1980-luvulta lähtien asiaa on puitu 
ja aiheesta kirjoiteltu niin paljon, et
teivät niiden kuvaamiseen Virtain 
Joulun sivut riittäisi.

ESKO RÄNTILÄ & TARMO YLI-RAJALA

Kirjaston käyttäjien odotus palkitaan

Kirjaston tiloista on Virroilla riit
tänyt keskustelua aina 1920-luvulta 
asti. Vuodesta 1975 lähtien pääkir
jasto on toiminut yli sata vuotta sit
ten valmistuneessa puutalossa, joka 
nyt siis saa jälleen siirtyä toisiin tar
koituksiin. Uuteen rakennukseen 
tulee hyötypinta-alaa 1300 m2, jos
ta Pirkanmaan ammattikoulun 
osuus on 500 m2. AMK:n osuus liit
tyy avoimesti pääkirjaston tiloihin 
ja siihen sisältyy kahteen osaan ero
tettavissa oleva luentosali (Torise- 
va-sali) sekä kaksi pienempää ope
tus- ja neuvottelutilaa sekä työhuo
netta, käytettävissä esim. opiskeli
joiden ja koululaisten kirjaston
käytön opetukseen tai iltatilaisuuk
siin.

Pääkirjaston huonetiloista mai
nittakoon sisäänkäynnin vieressä si
jaitsevat lehtisali ja tutkijainhuone, 
jotka ovat erotettavissa muusta kir
jaston tilasta esim. ilta- ja viikonlop- 
pukäyttöön. Lastenosaston jakaa 
eri-ikäisille tarkoitettuihin tiloihin 
satunurkkaus, joka voidaan sulkea 
omaksi pikku huoneeksi satutun
nin ajaksi. Huone on varustettu kol
mikerroksisella kaarevalla koroke- 
penkillä.

Varsinainen kirjastosali on lä
hinnä ympyrän muotoinen. Sen si
säkatto kohoaa säteittäisesti porras
tettuna kohti keskipisteen valoku- 
polia, jonka alla sijaitsee katoksella 
varustettu lainaus-, palautus-ja neu
vontapiste.

Ulkoseinät on tehty teräpilari- 
ja liimapalkkirungon ympärille 375 
mm. paksusta Siporex-harkosta, jo
ka on ulkopuolelta pinnoitettu kui- 
tulaastilla ja värillisellä ohutrap- 
pauslaastilla. Vesikatot ovat muovi
tettua konesaumapeltiä. Rakennus 
on liitetty kaukolämpöverkkoon ja 
lämmitys tapahtuu lattiaan upo
tetun putkiston välityksellä. Ilman
vaihdossa on huomioitu energiaa 
säästävä lämmön talteenotto.

HAVAINNEPIIRROS

Uusi kirjastotalo valmistuu jou
lukuun alkuun 1999. Kalusteiden 
asennuksen ja muuton takia pääkir
jasto on suljettuna koko joulukuun 
ajan. Todennäköisesti myös auton 
reittejä sekä Killinkosken kirjaston 
toimintaa joudutaan perumaan atk- 
järjestelmän takia, - syys-Siwiän -99 
tiedot eivät siis tältä osin pidä paik
kaansa.

Mutta sitten tammikuussa 2000 
tervetuloa uuteen pääkirjastoomme.
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TARMO YLI-RAJALA, PENTTI JOUTTIJÄRVI

Kirjallisuutta
Aikaisemmin on kirjallisuusluetteloita ollut Virtain Joulussa vuosilta -85, -87, -88, -90, -91, -94 ja 97

Hankapeukalo: Koron kirkkoveneen.... 1992
Hiltunen, K., Tamminen Pertti: Kevyt psto 17 1997
Hopotihoi, hirnahdus soi 1996
Härköskylän Sanomat 1992
Jouttijärvi, Pentti: Virtain VPK 60 vuotta 1998
Jouttijärvi, Pentti: Paik. lähivk. Längelmäellä 1999
Kallio, Mirjami: Elämän monet kasvot 1997
Kankaanpää, Matti: Oman talon historia 1995
Kankaanpää, Matti: Wanaeus-suku 1995
Kankaanpää, Matti: Koillis-Satakunnan Sähkö 1996 
Kankaanpää, Matti: Metsästysseuran vuosisata... 1997 
Kankaanpää, Matti: Ala-Härkösen suku I (2. p) 1998 
Kankaanpää, Matti: Juntusen suku, I osa 1998
Kankaanpää, Matti: Virtain Osuuspankki... 1998
Kankaanpää, Matti: (toim.kun.) Sukututkimus... 1999 
Kettunen, Valma: Runoja 1992
Kinnunen, Juhani: Sähköä Virroille 1993
Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 1992
Kivistö, Leena: Napatanssija löysi rakkauden 1998
Koivurinteen päiväkodin kaksi vuosikymmentä 1995
Koskimies, Pirkko: Pupu Tupuna - opi soitt. 1995
Kuusniemi, Kari: Toisveden Metsästysseura.. 1995
Latoniemi, Jussi: Erämaa lähelläsi 1998
Lehtosaari, Seppo: Sulkavan sukua 1997
Mitä missä milloin Virrat 1996 1996
Mitä missä milloin Virrat 1997 1997
Mitä missä milloin Virrat 1998 1998
Monoskylän kyläkirja II 1999
Mäki, Anna-Liisa: Näytelmien käsikirjoituksia
- Junttilan talossa 1990
- Junassa on tunnelmaa 1990
- Amerikkaan 1992
Niin vaari kuokkii kun muori ruokkii 1999
Nojonen, Uolevi: Vilkku ja punaisen auton... 1992
Nojonen, Uolevi: Yksinäisen suden malli 1994
Näsijärven vesistön veneilykirja 1996
Peltola, Jarmo: Näsijärveltä maailmanmarkkin. 1994
Pitkäranta, Marjaliisa: (Kuvitus) Merirosvo Svarttis
- ja hirmuinen Hilja 1997
- ja kadonnut kartta 1998
- Etelämerellä 1999
Pitkäranta, Marjaliisa: Ai ai veitikkaa 1998
Pitkäranta, Marjaliisa: Lapsuusaika aurinkoinen 1998

Pitkäranta, Marjaliisa: Loruaapinen 1999
Pitkäranta, Marjaliisa: Lasten oma metsäkirja 1999
Pänkälä, Martti: Arvalla armeijaan 1990
Räsänen, Jorma: Vanha Koro 1998
Räsänen, Jorma: Vanha Koro sukuk:n henk.luet. 1998 
Saavalainen, Teuvo: Elämän ja kuoleman keh. 1996
Saloranta, Mia: Soininkylän kulttuuriympäristö 1997 
Sanojen suhteita 1991
Sotaranta, M.: Kurun, Ruoveden ja Virtain yhteist. 1993 
Suomenselän linnusto, Virtain osuus P. Sulkava 1999
Valanto, Juhani: Matka menneisyyteen. Tarjanne 1998 
Virrat 1918 1996
Virrat 1918, täydennysosa 1997
Virtain Naiskuoro 15 vuotta 1993
Virtain yhteiskoulu 1945-1975 1995
Virtolaiset sotiemme veteraanit, liiteosa 1993
Voi elämän kevät: Nuorten elämäntilanne... 1996
Vuorenpää, Kauno: Virtain liiketyöntekijät... 1998
Yli-Rajala, Tarmo: Kissin viikset 1996

Tampereen yliopiston TUTKIVI-sarja
1. Jaakko Kajaste: Soitteita ja sanoituksia 1993
2. Pertti Ylä-Tulijoen sävellyksiä harmonikalle 1994
3. Nieminen, Jaana: Kansallisesta jakaut. 1994
4. Maijala, Matti: Puheita perinteestä ja laul. 1994
5. Veera Pähnapuu - Seutukaisten kansanlauluja 1995
6. Jaakko Kajaste: Soitteita ja sanoituksia 2 1995
7. Kotiseututietoa 1995
8. Ripsaluoma, Marjatta: Elämää näyttämöllä 1995
9. Kansantanssi tutkimuskohteena 1996

10. Kalman Horväth - sävellyksiä ja tunnelmia 1996
11. Virtain viemisiä ja Euroopan tuliaisia 1996
15. Hymystä hämäryyteen 1997
16. Käppi, Jyrki: Puutalojen Virrat 1998
17. Käppi, Jyrki: Inka. 100 vuotta nauhateoll. 1998
18. Soininkylä 1998
19. Taapernemes hämäröimäs 1999
20. Niemi, Jarkko: Songs of Yesisey Nenets... 1999

Tampereen yliopiston Virtain tutkimuksia
1. Äijänneva. Suomen ainoa suonaapuristo. 1987

13. Musiikkimaailmoja ja äänimaisemia. 1995
15. Yearbook of IASPM Nordic Soundscapes 1999

Kotiseutu Virrat. Virtain Joulun 1958-1998 hakemisto on valmistumassa. Toimitustyön on vapaa-ajallaan tehnyt 
YM Tarmo Yli-Rajala. Ennakkotilauksia voi tehdä kirjastoon, ne eivät ole sitovia, koska monistuskustannukset 
eivät vielä ole selvillä. Luettelo sisältää tekijän mukaan aakkostetun luettelon artikkeleista, runoista, kaskuista, 
novelleista jne. sekä yli 1500 niihin viittaavaa asiasanaa. Useista asiapitoisista artikkeleista on myös lyhyt sisältöä 
kuvaava referaatti.
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Virroilta
MTV 3:n uutisankkuri pitää kotijOuluista

Suomalaiset - myös virtolaiset - ovat todenneet, että MTV 3:n uutisten lukijalla - uutisankkuril
la - Keijo Leppäsellä on vakuuttavan asiallinen ja ammattitaitoinen ote työhönsä, miellyttävä ääni 
sekä silmissä ystävällinen pilke.

Keijo Leppänen on lähtöisin Virtain Kurjenkylästä. Hän kirjoitti täällä ylioppilaaksi, palveli 
toimittajana eri tiedotusvälineissä ja valmistui valtiotieteiden maisteriksi. Hänellä on perhe, jo
hon kuuluu vaimo ja kaksi poikaa.

Virtain Joulu pyysi häneltä haastattelua, j ohon hän ystävällisesti suostui j a kertoi yhteydenottomme 
lämmittäneen entisen virtolaisen mieltä.

Miten uutistenlukij a valmistautuu 
omaan esiintymisvuoroonsa?

Uutisten lukeminen on uutisten
lukijan työpäivän viimeinen rypis
tys, sinänsä pieni vaikkakin näkyvä 
osa. Työpäivä alkaa päivän lehtien 
ja tietotoimistojen selaamisella. Ru
tiiniin kuuluvat myös epäviralliset 
keskustelut päivän tapahtumista 
uutisten keskuspöydässä, jota ank
kurien lisäksi miehittävät uutispääl- 
liköt, ohjaajat ja kuvaussihteerit. 
Oma aikansa menee meikkauksessa 
- mitä rumempi mies, sitä enemmän 
pakkelia tarvitaan. Viimeiset kaksi 
tuntia ennen illan päälähetyksiä 
uutishuoneessa on ihan oikea kiire. 
Ankkurit muokkaavat tekstejään, 
muut tekevät omia hommiaan. Esiin
tymistä edeltävä valmistautuminen 
jää usein siilien, että katsotaan pei
liin, viimeistellään kravatin solmu 
ja rykäistään ääni selkeäksi.

Kuvaisitteko tilannetta MTV3:n 
uutishuoneessa 15 minuuttia 
ennen lähetystä?

Ankkurit viimeistelevät sanotta
vaansa. Suuri osa 10-15 juonto- tai 
sähketekstistä on jo valmiina, mutta 
pari on kesken ja yksi vielä koko
naan tulematta. Edessä olevaa suo
raa osuutta valmistellaan niin ikään, 
ääni- ja kuvayhteyksiä testataan. 
Uutispäällikkö seuraa silmä kova
na, että sovitut jutut ehtivät val
miiksi, ohjaajat valitsevat kameroita 
ja kuvakulmia, kuvaussihteerit var
mistelevat, että haastateltavien ni
met ja vieraskielisten haastattelujen 
käännökset ehtivät nekin lähetyk

seen. Huoneessa on 
kiire, mutta kaikki tie
tävät, että hosumalla 
tilanne ei parane.
Tohina j atkuu viimei
selle minuutille, mut
ta kun uutisten tun
nus soi, kaikki on 
juuri niin rauhallista 
kuin ruudusta näkyy.

Miten syntyy 
uutisten 
loppukevennys?

Itse kevennysai- 
heet syntyvät niin 
kuin suuri osa uutis
aiheistakin: joku on 
nähnyt jossain jotain 
mielestään mielen
kiintoista ja soittaa 
toimitukseen. Itse asi
assa näitä soittoja tu
lee aika paljon. Ke-ven- 
nyksen perusideahan 
on keventää ja tuottaa hyvää mieltä, ei 
välttämättä naurattaa katsojaa kuoli
aaksi. Kevennystä seuraava sanailu 
on usein spontaania, harvoin etukä
teen sovittua. Sekä itse kevennyksen 
tekeminen että sen juontaminen ja 
kommentoiminen ovat vaikea tai
teenlaji. Ei vähiten siksi, että juuri ke
vennys on ollut yleisön suuren mie
lenkiinnon kohteena koko MTV3:n 
uutisten ajan.

Mitä työssänne on sellaista, mikä 
säilyy joulusta jouluun?

Minulla on ollut ilo olla tähän 
saakka kaikki joulut kotona. Näin

ollen kokemukseni uutistoimituk
sen jouluista perustuvat toisen kä
den tietoihin. Pääsääntöisesti joulut 
ovat tavallista viikonloppua rau
hallisempia. Lähetykset sisältävät 
joululiikennettä, hartauksia ja kan
sainvälisiä välähdyksiä ja ankkuri 
tekee oman työnsä ykkösvetimissä. 
Maailma muuttuu nykyään niin 
kovaa vauhtia, että pääkanavien 
uutistoimitukset eivät uskalla sul
kea oviaan enää edes pyhiksi. 
MTV3:ssa tähän siirryttiin tasan 
kymmenen vuotta sitten Romanian 
myllerrysten osuttua juuri joulun- 
aikaan.
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maailmalle
Virrat esillä sellon sävelin

Sibelius-Akatemian sellonsoiton lehtori Hannu Kiiski muistaa tämän tästä kotiseutunsa musii
kin ystäviä konsereteilla.

Hänen toistuvat vierailunsa Virtain kalaisilla vesillä kertovat hänen kotiseutu-uskollisuudestaan.

Mitä virtolaisuus sinulle oikein 
merkitsee?

Koska olen elänyt ensimmäiset 
20 vuottani Virroilla, ovat juureni 
syvällä täkäläisessä maaperässä. Tä
tä juurtuneisuuttani vahvistaamyös 
tietoisuus äitini suvun pitkästä vir
talaisesta historiasta ja karjalaisen 
isäni varaukseton ihastuminen ja 
kotiutuminen tähän maisemaan 
1940-luvulla muutaman resuisen 
evakkovuoden jälkeen.

Olen kodin ilmapiirissä saanut 
mielestäni terveen kotiseututietoi
suuden ja ehkä kotiseutuylpeyden- 
kin. Tämä ylpeys ei toivoakseni ole 
rehvastelevaa sorttia vaan pikem
minkin hiljaista kiitollisuutta osak
seni tulleesta lahjasta, kauniista 
kotiseudusta. Se on mielestäni koh
dennettua isänmaanrakkautta.

Virtain syrjäinen sijainti ns. kor
keakulttuurin keskuksiin nähden 
saattaa tuntua esteeltä esimerkiksi 
musiikiopintoja ajatellen. Näin eri
tyisesti 1960- ja 1970-luvulla. Kun 
olen asiaa jälkeenpäin miettinyt, 
olen ymmärtänyt, ettei se mikään 
este ollut. Ensisijainen kiitos kuu
luu tietysti vanhemmilleni, jotka te
kivät pitkät soittotuntimatkat mah
dollisiksi. Mutta oli siinä muutakin; 
mahdollisuus päästä maan parhaa
seen oppiin kaukana kotoa loi mer
killisellä tavalla kiehtovan jännit
teen. "Pystymetsästä" tulleena en
simmäisen polven muusikonalkuna 
sain kokea välähdyksiä pääkaupun
gin musiikkielämästä. Tuo musii
kin lumovoima ei ole vieläkään mi
nusta otettaan hellittänyt. Näiden 
kahden maailman vastakohtaisuus 
itse asiassa vahvisti kutsumustani 
tälle alalle.

Se seikka, että Helsingissä piti 
käydä Virroilta saakka - liikenne-

Hannu Kiiski tyttärineen.

yhteydethän eivät silloin olleet yhtä 
juohevia kuin nyt - lisäsi mielestäni 
soitonopiskelun arvokkuutta muu
tenkin kuin taloudellisesti. Ei sinne 
asti viitsinyt lähteä huonosti val
mistautuneena. Toisaalta uskon, et
tä asia noteerattiin myös toisessa 
päässä. Kunniakkaalla professorilla 
ei ollut kanttia pitää huonoj a tunteja 
tosissaan olevalle maalaispojalle.

Miten virtolaisuus näkyy tai 
kuuluu elämässäsi ja työssäsi 
nykyään?

Voin sanoa hyvällä omallatun
nolla, että virtolaisuuttani en ole ai
nakaan "kätkenyt vakan alle". Tus
kin olen pitänyt viime vuosina yh
tään konserttia, jossa ei olisi käynyt 
ilmi, missä juureni ovat. Joko ohjel- 
matekstissä tai juonnossa keksin 
milloin minkäkin aasinsillan ker
toakseni olevani Virroilta. Virtalai

Kuva: Laina Hietanen

sen Kauko Ilkan musiikki, joka on 
soinut kotimaan lisäksi eri puolilla 
Eurooppaa, on ollut tässä suureksi 
avuksi. Vihtiläisiä tosin harmittaa, 
kun esittelen itseni Nummelassa 
asuvaksi virtolaiseksi. Asun missä 
hyvänsä, olen virtalainen! Ei elettyä 
elämää voi pyyhkiä pois.

Vaimoni ihmettelee, miksi virta
laisia tuntuu tulevan vastaan kaik
kialla Suomessa. Selitys lienee se, 
että esiteltyäni syntyperäni muualla 
asuvat virtolaiset lähestyvät minua 
yhteisen taustamme rohkaisemina. 
Tällä tavoin olen saanut monta uut
ta tuttavaa eri puolilta Suomea ja 
jopa ulkomailta. Kaiken kaikkiaan 
virtolaisuus ja virtolaisen syntype
rän esillä pito on tuonut paljon hy
vää elämääni. Tietoisuus omasta 
taustasta, suvusta ja synnyinseu
dusta, on mahtava voima ja tuki 
elämän erilaisissa vaiheissa.
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SUVI LINJAMAA, VIRTAIN LUKIO

Joulun odotusta
Satoi räntää ja kengät olivat mä

rät. Myös kintaat olivat aivan vettä 
tippuvat ja sormia paleli. Ne olivat 
kastuneet päivällä lumilinnaa teh
dessä, mutta tuskin siitäkään oli enää 
mitään jäljellä. Jonni katseli var
paisiinsa ja potki mennessään pientä 
jääkokkaretta. Ylihuomenna olisi 
joulujuhla ja tämän päivän näy- 
telmäharjoitukset olivat menneet 
aivan penkin alle. Ja vielä pitäisi 
löytyä jotakin joulumieltä!

Jääkokkare osui jonkun vastaan
tulevaan jalkaan. Mieluummin hän 
olisi juossut karkuun, kuin mennyt 
pyytämään anteeksi. Kauhukseen 
hän huomasi vastaatulijan olevan 
naapurin täti, jonka kanssa Jonni oli 
aikaisemmin joutunut selvittele
mään tekemisiään.
"Anteeksi, ei ollut tarkoitus. En huo
mannut katsoa eteeni."
"No eihän tuo nyt mitään, mutta 
varo ettei vastaavaa tapahdu toiste. 
Se olisi voinut lentää vaikka jonkun 
kasvoihin."
" Joo. Mun täytyy mennä nyt. Äiti 
odottaa jo kotona. Hei, hei!”
" Hei vaan."

Jonni kiihdytti vauhtiaan, mutta 
pian täytyi hiljentää, koska hänen 
edessään käveli vanha mies kävely- 
keppiin nojaten ja pitkin tietä niin, 
ettei hänen ohitseen olisi päässyt 
liukastumatta. Vasta omaan pihaan 
kääntyessä hän sai kävellä niin kuin 
halusi. Housun lahkeetkin olivat jo 
aivan märät. Hänen mieleensä hiipi 
ajatus lämpimästä kaakaosta ja kui
vista sukista niin, että hän päätti 
juosta pihan poikki. Oli vähällä, et
tei hän vielä lentänyt selälleen pi
hassa.

Ovi oli lukossa. Jonni kaivoi avai
men repustaan ja riisui märät vaat
teensa eteiseen.
"Eikö ketään ole kotona?"
Kukaan ei vastannut. Äiti oli var
maan lähtenyt käymään jossakin ja 
keittiössä vallitsi kaaos. Pitkin pöy
tiä oli piparipeltejä ja joulukakkuja. 
Jonni haki keittiöjakkaran, kiipesi

hakemaan kaakaopurkin ja laittoi 
maitoon sekoitetun kaakaon mik
roon. Kuuma kaakao lämmitti. Ik
kunalaudalle oli ilmestynyt lisää j ou- 
lukortteja. Oli tonttuja, enkeleitä, 
Jeesus-lapsi, talvisia maisemia ja 
kynttilöitä. Kaikilta sellaisiltakin, 
joita Jonni ei ollut koskaan nähnyt
kään. Ai niin, tänään koko perhe 
menisi kirkkoon joulukonserttiin, 
niin kuin joka joulu. Jonni meni te
kemään läksyjään, joita ei tosin pal
jon ollut, koska loma alkaisi pian. 
Aine piti kirjoittaa joulusta. Päässä 
ei liikkunut muuta kuin palaneita 
pipareita, kiukkuisia naapurintätejä 
ja räntäsadetta. Miksi joulua oikeas
taan vietettiin? Se oli kuultu jo aina
kin sata kertaa: Jeesus syntyi jou
luna joskus kauan sitten. Mutta mi
ten siihen liittyivät tontut, talvi- 
maisemat ja joulutortut?

Ulko-ovi avattiin.
"Jonni, tule heti viemään vaatteesi 
kuivauskaappiin!”
"Okei, tuun tuun."
Äiti riisui Jaanalta haalaria päältä ja 
katsoi vihaisen näköisenä Jonnin 
märkiä vaatteita.
"Joo joo. Seuraavalla kerralla pistän 
sanomattakin ne kuivumaan, mutta 
kun mua paleli niin, että menin heti 
vaihtaan kuivat vaatteet ja se vaan 
jotenkin unohtu."
"Onko sun huone siistinä, kun se on 
seuraavana vuorossa joulusiivouk- 
sessa?"
" On se muuten, mutta pöytää ei voi 
nyt just siivota kun läksyt on siellä 
levällään ja muitakin tavaroita." 
"Siivoat sitten ennen kuin lähdetään 
illalla sinne kirkkoon, että pääsen 
aamulla heti aloittamaan siellä. Huo
menna pitäisi vielä tehdä porkkana- 
laatikkoa ja torttuja."
"Selvä."

Tätäkö se joulu oli? Yhtä siivoa
mista, leipomista ja kaupassa käy
mistä. Kiirettä. Kukaan ei muista
nut mikä se joulu oikeastaan oli. 
Ensin hössötettiin aattoon asti hiki 
päässä ja sitten pari päivää vietettiin 
joulua ja sitten unohdettiin koko 
joulu.

Jonni muisti repussaan olevan 
salaisuuden. Koulussa oli käsityö- 
tunnilla tehty huopanalle ja sen Jon
ni oli päättänyt antaa Jaanalle jou
lulahjaksi. Isälle ja äidille hänellä 
oli koulun puutyökerhossa tehty 
oveen laitettava nimikyltti. Sen hän 
oli jo paketoinut viime viikolla. Jaa
nan lahjan hän paketoi enkelipa- 
perilla, koska Jaana oli aika lailla 
enkelin näköinen.

Jouluainetta kirjoittaessa Jonni 
mietti, minkälainen joulu naapurin 
yksinäisellä tädillä ja sillä vanhalla 
sedällä olisi? Hänen kotiinsa tulisi 
joulupukki, joka toisi paljon lahjoja 
ja olisi mukavaa, mutta kuka antai
si lahjoja näille ihmisille? Leipoi- 
vatko ja siivosivatko he jouluksi? 
Jonni sai läksynsä tehtyä ja paket
tinsa paketoitua. Jonnin ovelta kuu
lui koputus ja Jonnille tuli kiire lait
taa paketit piiloon.
"Tule syömään!", kuului kuiskaus 
ovelta. "Mutta ole hiljaa, ettei Jaana 
herää. Hän väsyi kaupungilla ja on 
parempi, kun nukkuu nyt, että jak
saa sitten olla konsertissa." 
"Ehtisitkö laittaa nuo piparit tuosta 
purkkiin, kun minulla olisi vähän 
muuta tekemistä?"
"Kyllä mä voin."
Samassa ulko-ovi avattiin ja isä tuli 
kotiin.
"Nyt tämä joulu teetti vielä yhden 
homman lisää, kun sain pomoltani 
joululahjan ja minunkin täytyy nyt 
varmaan antaa hänelle jotakin. Eikä 
ole niin helppo keksiä mitään. Mi
tään suklaarasiaa en aio antaa, vaik
ka mikä olisi."
"No ei siitä nyt mitään stressiä kan
nata ottaa. Kai sitä nyt jotakin kek
sii."
Jonni meni huoneeseensa ja siivosi 
pöytänsä. Sitten hän uppoutui kir
jaan, jonka hän oli lainannut kirjas
tosta. Äiti tuli tunnin kuluttua ho
puttamaan lähtöä konserttiin. 
"Mene laittamaan päällesi uudet 
farkkusi ja kauluspaita sekä vaihda 
puhtaat sukat ja kampaa hiuksesi." 
"Mä just päivällä vaihdoin puhtaat
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sukat märkien tilalle."
"No ei sitten tarvitse!"

Vihdoin perhe sai itsensä lähtö- 
kuntoon. Kirkossa oli jo paljon ih
misiä ja Jonni joutui istumaan ison 
miehen taakse, niin ettei hän näh
nyt mitään. Konsertissa esiintyi or
kesteri ja kuoro, ja ne esittivät yh
dessä ja erikseen joululauluja. Ai
kaisempina vuosina Jonni oli joskus 
nukahtanutkin kesken konsertin, 
mutta nyt ei nukuttanut. Mielessä 
pyöri vieläkin joulun kummallisuus.

Kuoro aloitti laulun, jota Jonni ei 
ollut aikaisemmin kuullut. Siinä 
laulettiin, että Jeesus annettiin lah
jaksi kaikille ihmisille. Ei kiire ollut
kaan joulun tarkoitus, vaan se lahja! 
Vaikka hän oli kuullut jo monta 
kertaa, miksi joulua vietettiin, ja oli 
itsekin mukana lukemassa joulu- 
evankeliumia koulun joulujuhlassa, 
vasta nyt alkoi koko jutussa olla 
jotain järkeä. Ei kaikkien ihmisten 
tarvitsisi saada mitään tavaroita lah- 
jaksi, jos vain tietäisivät, että Jeesus

oli annettu lahjaksi. Mutta ehkä 
heistäkin tuntuisi mukavalta saada 
edes niitä torttuja, jos he eivät itse 
leiponeet. Täytyisi pyytää äidiltä 
lupa viedä naapurin tädille niitä ja 
kysyä samalla, tietäisikö äiti, missä 
vanha kävelykeppiin nojaava mies 
asuisi.

Jonni havahtui kuoron laula
maan "Hiljaa, hiljaa, joulunkellot 
kajahtaa" -lauluun. Siinäkin laulet
tiin "Jeesus tullut on".

KAUNO VUORENPÄÄ

Kun joulupukin parta paloi

Eräs lapsuusajan muistoistani 
liittyy jouluun, jolloin vielä asuim
me Pohjois-Pirkkalassa, jonka Epi- 
lässä olen syntynyt. Nyt tämä alue 
kuuluu Tampereen kaupunkiin. Sii
hen aikaan, johon muistelmani liit
tyy, asuimme Raholan Metsäky- 
lässä.

Kodissamme oli tapana viettää 
ensimmäisenä adventtisunnuntaina 
pikkujoulua. Vaikka perheemme

kuului köyhälistöön, niin aina van
hemmiltamme riitti rahaa jonkin 
pikkujoululahjan ostoon. Jotain näis
tä yli 70 vuotta sitten saamistamme 
lahjoista on edelleen tallella.

Pikkujoulun aikoihin leikin vel
jeni Pentin kanssa joulupukkia. Mi
nulla oli kasvoillani pumpulista 
tehty joulupukin parta. Kynttilä 
kuului leikkiimme. Miten lienee 
kynttilässä palanut tuli tarttunut 
partaani ja se leimahti liekkeihin. 
Pelon vallassa yritimme saada tulen 
sammumaan ja keittiössä puuhail
lut äitikin riensi kauhunhuutomme 
kutsumana apuun.

Saatiinhan se tuli sammumaan, 
mutta sitä ennen tuli kasvoihini pa
lovammoja ja silmäripsetkin paloi
vat. Isä oli töissä, minä itkin äitiin 
tarrautuneena. V aikka veljenikin oli 
vielä alle kymmenvuotias, oli hä
nen lähdettävä hakemaan Tampe
reella Kauppatorin (Keskustori) luo

na olevasta apteekista kalkkilinia- 
menttia, joka siihen aikaan taisi olla 
paras lääke palovammoihin.

Juosten meni veljeni noin parin 
kilometrin päässä kodistamme ole
valle linja-autopysäkille. Siitä linja- 
autossa kymmenen kilometrin pääs
sä olevaan apteekkiin ja kiireesti ta
kaisin autossa pysäkille ja juosten 
kotiin. Lääke auttoi lievittäen kipua. 
Äitini myöhemmin muistellessa ta
pahtumaa, hän kertoi minun eniten 
surreen ja itkeneen silmäripsieni ja 
kulmakarvojenipalamista. "Kasvaa
ko minulle vielä uudet silmäripset", 
sitä äidiltäni kyselin.

Ovathan ne ripset ja kulmakar
vat uudelleen kasvaneet, mutta 
muistot tapahtumasta ovat jääneet 
ikuisesti mieleeni. Siihen päättyi 
joulupukkileikkimme ja myöhem
min olen osannut varoa menemästä 
partoineni liian lähelle avotulta.
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UNTO KUUSENAHO

Jalaksien kipinöitä
Eletään syksyä 1946. Sodan jät

tämät jäljet ovat kaikkialla näky
vissä, eikä niitä pysty unohtamaan. 
Kaikesta on puute. On pyrittävä jat
kamaan elämää niin sanotusti nol
lilta. Maata rasittavat valtavan suu
ret sotakorvaukset, kaiken tavaran- 
saannin etuoikeuksilla.

Raamatun mukaista joulun sa
nomaa ei silloin kaikissa asumuk
sissa yleisesti juhlittu. Sodasta va
pautuneilla syrjäseudun ihmisillä 
ei ollut mitään mahdollisuutta juh
limiseen: oli tultava toimeen niillä 
Kansanhuollon pienillä korttian
noksilla, joita ikä ja työn raskaus 
säätelivät. Harvat, varakkaammat 
talolliset saattoivat kattaa joulu- 
pöytänsä lähes puutteettomasti, 
mutta heitä oli vain parempien vil- 
jelysalueitten läheisyydessä. Maa
seudulla elettiin aika paljon luon
taistalouden turvin. Kaikki ihmis
ravinnoksi kelpaava tuote otettiin 
talteen, sellainenkin jota tämänpäi
vän ihminen ei kumartuisi maasta 
ottamaan.

Vanhemmissa asumuksissa oli 
kirkkoperinne säilynyt sukupolvil
ta toisille. Syytinkikirjassa oli mää
rätty hevonen kuskeineen kuulu
vaksi vaarin kirkkokyydiksi ja mei
dän taloudessa yksinomaan minun 
tehtäväni oli käyttää vaari joulukir
kossa.

Muistini mukaan joulu 46 oli 
sillä seudulla vähäluminen, niin että 
joissain kohdin reenjalaksien alla 
näytti olevan tähtisade pimeällä 
tiellä. Kulkua se ei haitannut, sillä 
meidän hevonen kuului ajan par
haitten joukkoon.

Tapansa mukaan vaari istui reen- 
perässä oikealla puolella rekipeit- 
teen alla, pitkäkarvainen lakki pääs
sä ja samasta karvasta tehdyt kin
taat kädessä. Puolimatkassa minua 
alkoi palella niissä armeijan luovut
tamissa loppuunkuluneissa sotilas- 
vaatteissa. Laskeuduin reenperään 
lämpimikseni kävelemään - muuta 
lämmönlähdettä ei ollut käyttää.

Jouluruoka kai antoi täyteliään tun
teen, ja minulta pääsi remakka ta
kapuolen ääni. Se taisi olla huolima
ton teko pimeään äänettömyyteen. 
Vaari ei ymmärtänyt mistä ääni 
tuli, vaan sanoi: "No perhana, kyllä
pä se nyt otti kovasti kiveen. Mei- 
naakos lumikeli loppua kokonaan?" 
Puhumisen tarvetta ei meillä sillä 
kertaa tuntunut olevan kovin pal
jon, jotain sanoin lumesta.

Minua jäi vaivaamaan vaarin 
sanoma lievä voimasana "perhana". 
Perimätietojen mukaan hän ei ollut 
käyttänyt voimasanoja parhaassa 
nuoruuden miehuudessakaan, vaan 
oli ylimielisesti sanonut: "Ei tämän- 
kokosen miehen tartte kiroilla, kyl
lä ne muutenkin uskovat." Ja niin 
Jussi-vaari eli elämänsä loppuun as
ti Lars Leevi Lestadiuksen ohjeen 
mukaan, jota hän tarjosi malliksi ja 
opiksi sukunsa jatkajille, siinä kui
tenkaan onnistumatta.

Kirkkopihan hämärässä hääris- 
keli hevosiensa ympärillä muuta
mia pomppatakkiin pukeutuneita 
miehiä, ehkä etäämmältä tulleita 
joulusaarnan kuulijoita. Vaari sanoi 
heillä olevan syytinkikirjassa mää
rätty kirkkokyyti. Tälläkään kertaa 
vaari ei mennyt kirkon pääovesta 
sisälle vaan tottumuksilleen uskol
lisena sakastin kautta, missä hän 
viipyi papin puheilla hetken aikaa. 
Kirkossa oikeanpuoleisen penkkiri
vin toinen penkki alttarin takaa oli 
hänen paikkansa, eikä hän koskaan 
luovuttanut sitä muiden istumapai
kaksi.

Kirkko oli hämärä ja kylmä. Puu
lämmitteiset rautakamiinat huokui
vat lämpöä vain pieneen ympäris
töön, pääasiassa alttarin läheisyy
teen. Sähköä ei sillä seudulla ollut. 
Eri puolilla kirkkosalia oli sota-aj al
ta jääneitä valotuijuja, joiden valos
sa ei mitenkään tahtonut erottaa 
virsikirjan tekstiä. Monelle ulko
muistista veisaaminen oli välttämä
töntä, ja sanat saattoivat harhailla 
kirjan teksteistä.

Minulle oli tullut tavaksi nousta 
lehterille, jossa tiesin olevan vähän 
lämpimämpää ja samalla olin urku
rin "apupoikana" polkemassa lisä- 
ilmaa kanttorin urkukoneeseen. Sil
loiset jumalanpalvelukset kestivät 
aika pitkään, tapa jota noudatettiin 
säännönmukaisesti.

Suntio lisäsi toistamiseen puita 
rautakamiinoihin, mutta lumi ei su
lanut lattialta. Kylmyys vavisutti 
takapenkin istujia, vaikka he olivat
kin paksusti pukeutuneita hevos
miehiä. Jalkoja paleli ja niitä kopis
teltiin toisiinsa virren aikana, mutta 
saarnan ja rukouksien ajaksi hiljen
nyttiin. Vaari ei hievahtanutkaan 
penkissään. Joitakin virsiä yritti seu
rata huonolla möreällä äänellä, mut
ta kokemuksesta tiesi varoa, ettei 
huono ääni saa kuulua kauemmaksi 
kirkkosaliin.

Kun joulukirkon sanoma alkoi 
olla lopuillaan, lähti kolehtihaavi 
kiertämään. Se osui ensin vaarin 
penkkiriviin ja sai pohjarahan. Haa
vi kulki käytävän molemmin puolin 
ja päätyi sakastiin, missä todennä
köisesti uhrilahja laskettiin papin 
läsnäollessa. Lehterillä ei kolehtia 
kerätty eikä siellä monta sanan
kuulijaa ollutkaan.

Hämärä ei ollut valjennut päi
väksi, kun kirkkokansa alkoi pur
kautua kirkosta ulos. Vaari ei ollut 
ulostulevassa väkijoukossa. Oli taas
kin tavoilleen uskollinen: tuli sakas
tin kautta väkijoukkoon, tunnusteli 
kaukaisempia tuttuja ja lähetti siu- 
nausterveisiä heille, joiden tiesi ole
van oman uskonsa mukaisia.

Käänsin hevosen lähelle tien 
lumireunaa, että vaarin olisi hyvä 
nousta rekeen vasemmalta puolen, 
jossa tie oli jo lumesta tamppain- 
tunut. Se ei nytkään käynyt, vaan 
hän kahlasi rekeen lumiselta puo
lelta tietä. Vanhemmalla kirkko- 
väellä oli tapana jättää tutut kyläläi
set Herran haltuun olkapään hei-
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lutuksella ja siinä samalla arvioitiin, 
onko näkeminen viimeinen kerta 
täällä maanpäällä.

Hämärä ei ollut vieläkään val
jennut päiväksi, kun sama tulo- 
matkan kirskuna ja kipinöinti alkoi

kuulua reenjalaksien alta. Hetken 
kuluttua pää alas nytkähtäneenä 
vaari vaipui rekipeiton alle omaan 
hiljaisuuteen, eikä hän kertonut 
matkan aikana synninkuormasta 
niin kuin ennen. Vasta lähellä kotia

hän sanoi papin joulusaarnaa erin
omaisen hyväksi. Saiko vaari joulun 
sanasta niin suurta elämisen voi
maa, että vaipui hetkeksi ajatuk
siinsa? Siihen en koskaan saanut 
vastausta.

Janniina Valli

Joulukertomus

Olipa kerran tonttu nimeltä Sauhu. Hän istui omalla 
kotipenkillään ja murjotti siksi kun ei ollut nähnyt 
joulupukkia. Sitten joulupukki tuli takaisin ja sauhu 
oli taas iloinen tonttu.

Santra Kivimäki

Olipa kerran tyttö, jonka nimi oli Sanna ja joka asui 
jäänavalla. Hän kirjoitti joulupukille. Hän halusi 
lahjaksi nuken ja pehmoleluponin. Sanna odotti ja 
odotti ja odotti ja sitten joulupukki tuli. Hän antoi 
Sannalle nuken ja pehmoleluponin. Sitten joulupukin 
piti lähteä.

Henna Vaali

Kuu loisti taivaalla ja kaikki nukkuivat. Juuri silloin 
jotain punaista vilahti ikkunan luona. Se oli tonttu ja 
sen tontun nimi oli Santeri. Santeri oli tarkkaile
massa onko juuri siinä talossa kilttejä lapsia.
Siellä oli kilttejä lapsia.

Riikka Sikiö

Joulupukki tuli meidän mummolaan. Hänelle tuli 
kiire, kun hän tuli liian myöhään. Minä sain 
Vinski-nimisen ukkelin ja paljon muutakin. Minun 
pikkuveli sai sellaisen höpsön mopon. Hän sai ihanan 
pehmolelun, jonka nimi on Elli.

Hannu Kangasluoma

Oli kerran tonttu, jonka nimi oli Satu. Satu kertoi 
tarinoita muille tontuille, mutta kun tuli joulu 
kaikilla oli niin kiire, ettei kukaan kerinnyt kuuntele
maan satuja. Satu meni kertomaan huolensa joulupu
kille. Joulupukki nyökkäsi ja sanoi: Mene katsomaan 
tilauskirjasta. Satu meni ja huomasi erään tytön 
toiveen. Siinä luki kirja. Satu ajatteli tehdä kirjan. 
Joulupukki piti Sadun kirjasta ja tyttö saikin kirjansa.

Roosa Pöyhönen

Oli kerran Korvatunturilla joulupukki, jolla oli 
paljon tonttuja. Mutta yksi oli murjottava tonttu ja 
sen nimi oli Murjo. Joulupukki oli hyvin huolissaan 
Murjosta. Kaikki tontut yrittivät ilahduttaa Murjoa, 
mutta eivät saaneet häntä ilahtumaan. Sitten joulu
pukki keksi - annetaan hänelle lahja. Niin he antoivat. 
Murjo oli hyvin iloinen ja he elivät onnellisina 
elämänsä loppuun asti. Tietysti he elävät vieläkin.

Lotta Haapaniemi
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LAURI KIVISTÖ

Joulunaikaan Marttisen pappilan mäellä

Isäni Manu Kivistö, syntynyt 
1876, toimi ensin pehtoorina Martti
sen pappilassa rovasti Carlstedtin 
aikana. Rovasti Paavo Paunun tul
tua Virtain kirkkoherraksi isäni ja 
äitini Amalia vuokrasivat omiin ni
miinsä pappilan pellot. Ostivat kar
jan ja työkaluja. Kirkkoherralle isä
ni maksoi maataloudesta saadusta 
tuotosta hyvän vuokran. Vuokra
sopimukseen kuului toimittaa pap
pilaan 10 1 maitoa päivässä, 2 kg 
voita viikossa, 10 hl ruista, 10 hl kau
raa ja 5 hl ohraa vuodessa. 100 mot
tia halkoja valmiiksi pienittynä ja 
liiteriin vietynä kuului myös asiaan. 
Tottakai lumityöt, kesällä pihapii
rin kunnossapito, sian teurastus, 
kirkkoherran hevosen hoitaminen, 
kyyditsemiset ja paljon muuta kuu
luivat vuokraan.

Manu ja Amalia Kivistön perhe, 
johon kuului kolme tytärtä ja kol
me poikaa: Anni, Elsa, Hilja, Urho, 
Heikki ja minä Lauri nuorimmai
sena, sai asua pappilanmäen pu
naisessa talossa, väentuvassa.

Mitään hankaluuksia ei koskaan 
ollut rovasti Paunun kanssa, hän oli 
hyvätahtoinen mies ja arvosti väen- 
tuvan ihmisiä. Sinunkaupatkin hän 
oli tehnyt isäni ja äitini kanssa, tie
tenkin meidän lasten piti aina pu
hutella rovastiksi ja ruustinnaksi. 
Meidät oli kotona komennettu kun
nioittamaan pappilan herrasväkeä, 
ei saanut pihalla metelöidä eikä as
tua askeltakaan pappilaan ilman 
asiaa.

Paavo ja Hilja Paunulla oli tytär 
Lea ja kolme poikaa, Olavi, Ensio ja 
Sakari, joka oli pari vuotta minua 
vanhempi. Sakarin kanssa kavee
rattiin, hän oli oikein hyvä keksi
mään kolttosia. Sakari Paunu ei pa
lannut koskaan sotarintamalta eikä 
kukaan tiedä hänen kohtalostaan. 
Ruustinna odotti poikaansa palaa
vaksi aina kuolemaansa asti.

Joulunaika oli pappilanmäellä 
kiireistä aikaa. Odotettu joululoma

alkoi minulle, joka kävin Herrasen 
koulua, opettajana Lilli Sievänen. 
Minun tehtäväni oli lähteä isä-Ma- 
nun kanssa metsään etsimään kaksi 
sopivaa joukuusta. Pappilan isoon 
saliin, keskelle lattiaa, piti olla mel
kein kolmemetrinen kuusi, meille 
väentupaan riitti vähän lyhyempi. 
Rovasti hyväksyi aina ensin kuu- 
sensa ennenkuin se laitettiin jal
kaan. Joka vuosi se oli hänen mie
lestään "hyvä ja tähän paikkaan so
piva.”

Aatto-aamuna oli paljon muita
kin töitä esim. saunan lämmitys 
(nykyisin sauna toimii kappelina). 
Isä laittoi olkia saunan lauteille ja 
sitoi ne kiinni olkipannoilla. Miehet 
ajoivat heti aamusta karjalle heiniä 
että riittäisivät koko pyhien ajaksi. 
Navetassa oli 15 lehmää ja tallissa 4 
hevosta. Karjalle oli tapana huutaa 
jouluaattona että "Hyvää Joulua 
tännekin!".

Joulusaunaan meni ensiksi ro
vastin perhe ja sillävälin meidän 
perhe koristeli kuusen joka laitet
tiin keskelle tuvan lattiaa. Eihän 
niitä koristeita paljon ollut, omate
koisia olivat, mutta kyllä kuusi kau
niilta näytti. Itse valetut kynttilät 
sidottiin narulla kuuseen kiinni ja 
niitä poltettiin säästeliäästi. Iltapäi
vällä rovasti tuli käymään meillä 
väentuvassa ja toivotti Kivistönper- 
heelle hyvää joulua ja sanoi, että 
sauna on vapaana. Sopivat myös 
isän kanssa seuraavan aamun jou
lukirkkoon lähdöstä. Kirkko alkoi 
klo 6. Saunomisen jälkeen istuttiin 
joulupöytään, jonka Amalia-äiti ja 
siskot olivat kattaneet. Oli siinä ot
tamista! Paljon oli naisväellä tou
hua ollut, mutta tapana oli siihen
kin aikaan, että runsas oli joulu- 
pöydän oltava. Ruoka pidettiin pöy
dällä läpi yön. Isä-Manu luki jou
luevankeliumin ja siunasi ruoan.

Illalla koitti odotettu hetki, jou
lupukin tulo! Kyllähän sen pukin 
aina tunsi, mutta ei sillä väliä. Pa

ketteja oli aina kaksi, äidin ompe
lema alusvaatekerta, iso pullaukko, 
omena ja karamelli. Pitihän ennen 
nukkumaan menoa sovittaa pääl
leen uusia alusvaatteita. Monesti tu
li mieleen, että mistähän äiti on sen 
ajan työnsä lomaan saanut, että on 
kerennyt vielä ompelemaan alus
vaatteita lapsilleen. Näin vaan oli.

Jouluaamuna herättiin aikaisin 
ruokkimaan karjaa ja valmistele
maan hevosia ja rekiä kirkkoon läh
töä varten. Urho-veli valjasti rovas
tin hevosen ja ajoi sen rekineen pap
pilan paraatirapun eteen. Rovasti it
se halusi ohjata hevostaan kirkko- 
matkalla. Isällä oli tapana mennä 
edeltäpäin äidin kanssa kirkon pie
nelle portille rovastia ja ruustinnaa 
vastaanottamaan kun he saapuivat 
reellään. Isä auttoi heidät vällyistä ja 
vei hevosen viereiseen hevostalliin, 
johon mahtui neljä hevosta reki
neen. Pappilasta oli kolme hevosta 
ja Sipilästä yksi. Pappilassa valjas
tettiin vielä kolmas hevonen, niin 
kaikki halukkaat pääsivät joulu
kirkkoon Urho-veljen ohjastaessa 
hevosta.

Jouluaamuna kirkko oli kaunis. 
Kynttilät paloivat valaisten kauniin 
kirkon. Joulukirkossa pidettiin kak
si saamaa ja ne tuntuivat lapsesta 
pitkiltä. Taisin nukkuakin välillä. 
Odotin kovasti kirkonmenojen lop
pumista, sillä oli tapana, että koti
matkalla ajettiin hevosilla kilpaa. 
Rovastin hevonen oli kova mene
mään ja muutenkin rovastilla oli 
tapana ohittaa kaikki hevoset, jot
ka tulivat eteen kotimatkalla Mart
tisen pappilaan. Kyllä isän hevoset 
aina hävisivät kilvassa.

Puoleltapäivin joulupäivänä pap
pilan puolelta tuli palvelija kerto
maan, että joulupöytä on katettuna 
pappilan ruokasalissa ja meidän 
perhe kutsuttiin mukaan. Kaikkia 
jännitti, että kuinkahan osataan ol
la herrasväen ruokapöydässä. Isä ja 
äiti antoivat ohjeita, puhua ei paljon
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saanut ainakaan ääneen. Onneksi 
minulle palvelijatytöt laittoivat 
ruoan valmiiksi lautaselle. Ruustin
na sanoi, että vapaasti pitää olla, ei 
mitään jännittämistä. Viimeiseksi 
juotiin kahvit ja olipa siinä kahvi
pöydässä ottamista! Kaikki meni 
taas hyvin minultakin, koska palve- 
lijatyttö laittoi taas kaikki ottamiset 
valmiiksi lautaselleni. Siitä vaan 
syömään herkkuja.

Sitten alkoi vapaa juttelu aikuis
ten kesken. Rovasti jutteli isän 
kanssa ja kuulin heidän puhuvan

kirkkomatkan kilpa-ajosta. Rovasti 
kehaisi hevostaan ja nauroi, että ai
na toiset hevoset jäävät taakse.

Ruustinnaja äiti juttelivat joulun 
kiireistä. Pappilan Sakarin kanssa 
kiipesin vinttisalin isoon aulaan leik
kimään. Aika kului leikkiessä ja 
joulupäivän hämärtyessä menimme 
pihan poikki kotiimme, Marttisen 
pappilan väentupaan.

Tapaninpäivä oli laskettelupäi- 
vä. Saunakalliolta laskettiin jyrk
kää mäkeä alas aina Vuolteenjäälle

asti. Meno oh hurjaa, mutta onneksi 
ei koskaan mitään pahempaa sattu
nut.

Näin kului joulunaika Marttisen 
pappilan mäellä hyvässä yhteishen- 
gessä pappilan herrasväen ja väen- 
tupalaisten kesken.

Paljon on aikaa kulunut näistä 
lapsuuden ajoista. Hyvät muistot 
ovat jäljellä.

-\lz. Jz. 2slz. TfC TyT TyV Vy? /b

Joulukertomus

Olipa kerran iso talo, joka oli punainen. Siinä talossa 
asui surullinen Lilli-tonttu, joka oli kadottanut oman 
koiransa. Koira oli tytölle kovin tärkeä. Kerran, kun 
Lilli oli pihalla, pinkaisi koira juoksuun. Lilli yritti 
huudella koiraa, mutta se ei kuullut.
Koira oli Lillille tärkeä, koska se oli saatu joulu
pukilta. Joulupukki oli Lillin setä.. Kerran hän oli 
setänsä kanssa kävelyllä ja setä näki koiran. Koira 
lähti juoksemaan Lilliä kohti ja Lilli huusi: "Sinä 
tulit takaisin. Ihanaa, kun on koira."

Jaana Kaakkomäki

Olipa kerran poika, jonka nimi oli 
Valtteri. Hän odotti joulupukkia 
kovasti. Mutta juuri silloin hän 
kuuli melua. Hän ryntäsi ulos. 
Hän katseli ympärilleen, mutta ei 
nähnyt mitään. Hän meni sisään 
ja mietti, mikä se oli. Savupiipus
ta kuului ääniä. Valtteri meni 
takan luo. Sieltä kuului: Onko 
täällä kilttejä lapsia? Kyllä, sanoi 
Valtteri. Sitten pukki tuli savupii
pusta. Sen pituinen se.

Ville Majaranta

51



PAULA ALA-HÄRKÖNEN

"Tulis joulu, että sais yölläkin syörä"
Sananparsi "Tulis joulu, että sais 

yölläkin syörä" muistuttaa vanhasta 
uskomuksesta, jonka mukaan jou
luna kesken loppunut ruoka ennus
ti talon köyhtymistä. Yleisenä ta
pana olikin, että ainakin osa joulu- 
ruoista jätettiin yöksi pöydälle. 
Tuvat olivat entisaikaan viileitä, 
niinpä hyvän suolan saanut kinkku 
tai muu lihapala säilyi joulunpyhät 
ruokapöydällä, josta talonväki pää
si herkkuja maistelemaan aina pik- 
kunälän yllättäessä.

Vanhoistalapsuudenjouluruois- 
ta olivat kansalaisopiston perinne- 
ruokapiireihin osallistuneiden mie
liin jääneet erityisesti riisipuuro ja 
rusinasoppa sekä lipeäkala joko val- 
kokastikkeen kera tarjottuna tai 
lipeäkalakeittona. Lipeäkalakeitto 
olija on monelle virtalaiselle suurta 
herkkua. Tärkeää oli myös lipeä- 
kalan tuoksu, joka liitettiin jouluun.

Joulupöydästä löytyi entisaikaan 
monia muita nykyaikanakin tuttuja 
ruokalajeja. Tarjolla saattoi olla pe
runa- ja lanttulaatikkoa, myöhem
min porkkana- ja maksalaatikkoa. 
Laatikoiden kanssa tarjottiin joulu- 
soosia. Vatsa täyttyi myös rosollista, 
syltystä, makkarasta, lihasta ja juus
toista. Juomana oli sahtia.

Jouluruokien valmistelut aloitet
tiin jo varhain syksyllä, jolloin teu
rastuksen yhteydessä varattiin sian-, 
lampaan- tai naudanreisi tai jokin 
isompi sianlihanpala. Vuosisadan 
alkuaikoina kinkku ei vielä kuulu
nut monenkaan talon joulupöytään, 
vaan jouluaterialle valmistettiin uu
nissa paistettu sianlihanpala tai 
karjalanpaistia muistuttava liha
ruoka.

Varilimput leivottiin hyvissä 
ajoin ennen joulua ja säilytettiin 
viljalaarissa, josta ne sitten tuotiin 
joulupöytään. Ohrarieska ja vehnä- 
nisu leivottiin vasta joulunaluspäi- 
vinä. Lasten suosikkeja olivat veh- 
nästaikinastaleivotutnisu-ukot, joi
ta näkyi myös koristamassa jou

lukuusen oksia. Sieltä nisu-ukkoja 
salavihkaa siirtyi myös talon nuo
remman väen suihin.

Seuraavat ohjeet löytyvät yhdes
sä Aila Sipilän kanssa toimittamas
tani virtalaisesta perinneruokakir- 
jasta "Niin vaari kuokkii kun muori 
ruokkii".

Sillisalaatti
(Ruusa Nojosen 1800-luvun lopun 
reseptivihosta)

425 gr moiliaisia eli porkkanoita 
525 gr perunoita 
425 gr punajuurikoita 
225 gr paistettua lihaa

1 silli
muutama suolainen silakka 
eli muikkuja

1 kurkku 
1 sipuli

Myöhemmin on perinteisestä silli
salaatista jätetty suolakala pois ja 
ruoka sai nimekseen rosolli. Rosoi
hin on nykyisin tapana lisätä suola
kurkkua tai omenaa.

Lipeäkalakeitto
(Ohje Mirjami Koivunen)
Kypsästä kalasta voi tehdä keittoa. 
Voita sulatetaan kattilan pohjalle, 
lisätään sopivasti vehnäjauhoja, jot
ka kiehautetaan. Sen jälkeen lisä
tään maitoa vähitellen koko ajan 
sekoittaen, että tulee löysä keitos ja 
vehnäjauhot kypsyvät. Sitten lisä
tään keitettyjä paloiteltu kalaja vie
lä kiehautetaan. Viimeksi lisätään 
suolaa ja maustepippuria. Toinen 
tapa syödä kalaa, on tehdä sakeam
pi maitokastike, joka annostellaan 
ruokailijan lautaselle keitetyn ka
lan päälle.

Joulusoosi
Jouluna perunalaatikon kanssa tar
jottiin joulusoosia. Tuoreesta sian
lihasta leikataan paksuhkoja siivuja, 
jotka ruskistettiin kevyesti, samoin 
sipuli. Lisätään vesi, suola ja maus
tepippurit. Soosin annetaan kypsyä 
pienellä lämmöllä puuhellan reu

nalla koko päivän, joka yleensä oli 
aattopäivä, ja näin soosi valmistui 
aattoillan aterialle.
Jotkut valmistivat tämän ruoan uu
nissa. Pitkä kypsymisaika teki soo- 
sista tosiaankin maukkaan. Uunissa 
valmistettaessa liha leikataan pala
siksi ja laitetaan reunalliselle uuni- 
pannulle ruskistumaan. Lisätään 
suola, pippuri sekä sipuli (jos halu
taan käyttää), samoin vesi. Kypsy
misen aikana valellaan pannulla ole
valla liemellä ja liha kypsennetään 
miedossa lämmössä hautuen.

Joulusahti
(Ilta Ala-Pohjan
muisteluiden mukaan)

Joulusahti valmistettiin kotona teh
dyistä maltaista pitkässä, puisessa 
kuurnassa. Oli ihanaa katsella kun 
sahti tippui saaviin. Äiti sen teki, ja 
apureita oli ympärillä. Takassa pa
loi tuli, suuri varipata höyrysi luo
den joulun aidon läheisyyden. 
Unohtumaton näkymä.
Kuumaan asetettiin puhtaita, kuu
malla vedellä huuhdottuja rukiin- 
olkia ristiin päällekkäin. Mäski kaa
dettiin olkien päälle ja sen jälkeen 
keitetty vierre, joka tippui verkal
leen alla olevaan puhtaaseen saa
viin. Sahti maustettiin humalalla. 
Saavit puhdistettiin katajalla ja kuu
malla vedellä eli katajoitiin.
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PENTTI JOUTTIJÄRVI

Muistomerkkejä ja muita monumentteja
Rilli Jättiläinen -patsas Inkan tehdasalueella
Patsaan on suunnitellut Marjaliisa Pitkäranta ja sen on 
yhdestä puusta veistänyt sonkajärveläinen Einari Heiska
nen. Patsas on paljastettu Killinkoski-päivien yhteydessä 
27.6.1998. Patsaan jalustana on kuusi puuhiomon liip- 
pikiveä ja niiden päällä on jättiläisen lisäksi majava, 
saukko ja koskenhaltija. Reunuskivet ovat entisen sa
han jäännöksiä. Korkeutta patsaalla on kaikkiaan kol
misen metriä, pystytys on tehty Killinkosken kylä
yhdistyksen talkootyönä.

Tapiolan kiertoliittymän monumentti
Vuonna 1996järj estetyn suunnittelukilpailun voitti Ma
ri Heinonen. Pystytys on suoritettu kaupungin omana 
työnä toukokuussa 1997. Monumentti koostuu kolmes
ta eri kokoisesta, mutta keskenään samanlaisesta beto
nista valetusta kolmiosta, joiden pisimmät sivut ovat 
aaltomaisia. Suurin kolmio on viisi metriä korkea. Suun
nittelijan mukaan monumentti olisi sininen ja kuvaisi 
muodollaan ja värillään Virtain vesiä. Kaupungilla on 
värityksen suhteen jotain muutakin suunnitteilla.

Kivinen norsu
Esko Koiviston ideana ja Olli Mannisen maalaamana 
kivi sai norsun muodon kesällä 1998. Kivinorsu löytyy 
Järvi-Suomen tieltä 100 metriä Killinkoskelle päin.

Länsi-Suomen läänin keskipistemonumentti
Vaskiveden keskustaan Vaskitorille 15.8.1998 pysty
tetty veistos on kylän koulun pihasta kaadetun vanhan 
lehmuksen runko-osa. Ideoijana ja pystyttäjänä on ollut 
Vaskiveden kyläyhdistys.

Holmanperän väliaikaishauta-alue
Vainajia on jouduttu hautaamaan joskus väliaikaisesti 
kuljettamiselle sopivaa keliä odottamaan. Tällainen väli-

aikaishauta-alue on ollut Peräseinäjoen ja Virtain rajal
la Holmanperän Kettukankaalla. Tämä on saattanut 
koskea Kurjenkylänkin asukkaita, sillä kylä kuului ai
koinaan Isonkyrön seurakuntaan ja myöhemmin Ilma
jokeen kuten Peräseinäjokikin. Hauta-alue on voinut 
olla käytössä 1700-luvun puolivälissä, jolloin Kurjenky- 
lässä oli neljä taloa ja nelisenkymmentä asukasta, kui
tenkin ennen kuin Peräseinäjoelle valmistui oma kirkko 
1784. Muistomerkki on pystytetty Peräseinäjoki-Seu
ran toimesta 1994, tekijöinä Antti Kanto ja Arvo Javanai
nen. Etupuolella on teksti: "Kulkija hiljenny. Tuulessa 
soi sukupolvien surun ja toivon kuiskaus". Takasivulla 
lukee:'"Wanhat wäliaikaishaudat. Ps. 103:15-18". Muis
tomerkin sivuilla ovat tekstit: "Per aspera ed astra" 
("Kärsimysten kautta tähtiin" eli vapaasti suomen
nettuna "Vaikeuksien kautta voittoon") sekä "Anno 
lukis 5994", tekij än mielestä tähän vanhaan ajanlaskuun 
sisältyy oma salaisuutensa.

Ryssän honka
Koronkylän ja Vaskiveden rajamailla Patalaan mene
vän tien varrella oleva puu, jossa on merkintä 1808 eli 
liittyy Suomen sodan aikaiseen piilopirttielämään ja 
ehkä piilopaikasta käytyyn taistoon.

Carl Neun patsas Killinkoskella Inkan pihalla
Nauhatehtaan tekninen johtaja Carl Neu eli vuosina 
1867-1944. Hänen johdollaan alkoi nauhatehtaan todel
linen kasvu.

Muualle siunattujen muistopaikat kirkon luona (1995) 
ja uudella hautausmaalla (1996)
Idean alullepanijana voidaan pitää Antti Lehmusta, 
suunnittelusta ovat vastanneet Tarmo Kivelän johdolla 
Satu Tasmo ja Eila Raski, pystyttäjänä on ollut Pentti 
Perämäki Virtain Kiinteistöpalvelusta.

Killi Jättiläinen -patsas 
Kuva: Virtain Valokuvausliike

Tapiolan kiertoliittymän monumentti 
Kuva: Pentti Jouttijärvi
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Kivinen norsu Kuva: Pentti Jouttijärvi Carl Neun patsas Kuva: Pertti Tamminen

Väliaikaishauta-alue 
Kuva: Pentti Jouttijärvi

Länsi-Suomen keskipiste 
Kuva: Pentti Jouttijärvi

Ryssän honka Kuva: Pertti Tamminen

Muualle siunattujen muistopaikat Kuvat Pentti Jouttijärvi
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LAURI LAPPI

Korhoskylän liikkuva kivi
Liikkuva kivi. Siihen aikaan, kun meillä ei 
vielä tunnettu koulunkäyneitä lääkäreitä 
hoitivat puoskarit ja noidat parantajan 
tehtävää. Ei ollut myöskään noidilla eri
koisia instrumentteja, oli vain ns. kipu- 
kivi, jonka ääressä noita odotteli potilas
ta saapuvaksi. Niin oli Virtaillakin asiat 
ennenvanhaan. Kuvassa nähdään kivi, 
jonka keskeen on kaiverrettu reikä. Siihen 
noiduttiin kaikki taudit. Kivi on sittem
min ollut Korhosen talon kivijalassa, 
mutta se on niin taudin runtelema ja 
noiduttu, ettei se pahus pysynyt paikoil
laan kuten muut kivet, vaan kääntyili 
sinne ja tänne. Nyt kivi on talon pihalla, 
mutta kääntyilee se siinäkin.

Sarjassamme "Kummallisia ki
viä" esittelemme tällä kerralla ns. 
kipukiven Virtain Kotalasta. Ohei
nen kuva ja kivestä kertova kuva
teksti on julkaistu Suomen Kuva
lehdessä n:o 44, 4.11.1930. Lehti
kuvaajalle kiveä esittelevät Eero 
ja Manu Korhonen. (Eero vasem
malla).

Kymmenkunta vuotta sitten siir
rettiin Uuden-Korhosen pihapiirissä 
vuosikymmeniä maannut kivi ra
kennustöiden takia sivuun. Nyt ke
sällä 1998 se taas tuotiin pihaan van
halle paikalleen.

Samoihin aikoihin eräs Aisapuu- 
lehden ahkera avustaja toi edellä 
kerrotusta mitään tietämättä kivestä

kertovan vanhan lehtileikkeen Ai- 
sapuun "toimitukseen". Näin oli 
kauan unohduksissa ollut taikakivi 
kahdella taholla "herännyt henkiin".

Sopivan tilaisuuden tullen (Sat
tui muuten olemaan 4.11. eli sama 
päivä kuin Suomen Kuvalehden n: o 
44/1939 ilmestymispäivä.) AP:n toi
mittaja vei lehtileikkeen Virtain en
tiselle tiemestarille Kari Korhoselle, 
joka oitis tunnisti kuvasta isänsä 
Eeron ja setänsä Manun ja ryhtyi 
ottamaan selvää, mitä kipukivelle 
kuului nyt ja mitä tietoja siitä vielä 
oli tallella.

Paljon ei tietoja löytynyt, mutta 
löytyi senverran, että Annikki -serkku 
muisti kuulleensa kerrottavan, että 
kun kipuja ja vaivoja poistettiin, oli 
ne pantava pussiin ja pussia sitten 
hierottiin kivessä olevassa reijässä. 
Minkä verran konstista oli apua, ei 
ole tiedossa. Mutta mikäpä estäisi 
kokeilemasta vaikka heti.

Siitä asiasta, miksi kivi ei pysy
nyt Korhosen talon kivijalassa, on 
Kari Korhosella selkeä käsitys: rou
tiva maa.

Maanrakennusalan ammattimie
hen lausuntoa on vaikea kumota, 
mutta AP:n -toimittajan mielestä se
litys on liian helppo. Asiassa on 
paljon mystisiä piirteitä ja selittä
mättömiä yhteensattumia.

PENTTI JOUTTIJÄRVI

Merkkivuosia ja tapahtumia vuoden varrelta

• 100 vuotta
- Virtain Kirkonkylän Nuorisoseura, nykyään toimii vain seuran alaosasto Kalevan Nuoret
- Rajaniemen pytinki

• 90 vuotta Virtain Hevosystäväin Seura, aikaisemmin Virtain Oriyhdistys
• 80 vuotta
- Vaskiveden Nuorisoseura, perustettu 9.2.1919
- Patalanmajan Nuorisoseura
- Tampereen Työväen Uimarien juhlauinti Virroilta Tampereelle

• 70 vuotta
- Urheiluseuratoiminta, 8.9.-29 perustettiin Virtain Vihuri, -52 alkaen Virtain Urheilijat
- Virtain Marttayhdistys (Suomen Martta-järjestö 100 vuotta)

• 60 vuotta elokuvia Virtain Pirtillä (vuosipäivä oli 27.12.1998)
• 50 vuotta

- Virtain Mieskuoro, perustettu 29.3.1949
- Vaskiveden Hevosystäväin seura
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• 40 vuotta
- Myllyniemen tanssilava
- Virtain kansalaisopisto (Kansalaisopistoliike 100 vuotta)

• 30 vuotta
- Palvelutalo Ainala, tänä vuonna aloitetaan sotaveteraanien päiväkuntoutustoiminta
- Soili Lampinen kemikalikauppiaana
- Liedenpohjan kylämuseo
- Virtain Seudun Sydänyhdistys
- SF-Caravan Pirkanmaa vietti vuosijuhliaan Virroilla
- Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) toimintaa Virroilla
- Virtain Näkövammaiset

• 25 vuotta
- Koivurinteen, Nallelan ja Killinkosken päiväkodeissa alkaa 25. toimintavuosi
- Virtain Keskustanaiset
- Virtain Eläkkeensaajien Yhdistys ry.
- Vakuutusyhtiö Sampo Oyj:n Virtain konttori, aloittanut toimintansa 12.3.1973
- Virtain Valokopio (vuosipäivä oli joulukuussa 1998)
- Virtain Kuntoutus (vuosipäivä oli lokakuussa 1998)

• 20 vuotta
- Vanhainkodin 27 uhria vaatinut tulipalo oli 23. tammikuuta 1979, muistomerkki vuodelta 1989
- Vaskiveden kyläyhdistys ry (aik. Vaskiveden kylätoimikunta), Virtain vanhin, perustettu 24.4.1979
- Äijänneva-Rantakunta -kylätoimikunta, perustettu 4.9.1979
- Rajalahden talomuseo, harjannostajaiset 18.5.1979

• 15 vuotta
- Kirsti Koro -kortti
- Virtain Mielenterveysyhdistys (vuosipäivä marraskuussa 1998)

• 10 vuotta
- Virtain Ratsastustalli
- Kiinteistöhuolto Oksanen & Pekkanen

Merkkitapahtumia
• Viime vuoden lopulla valmistui Palmrothin eli Hamken Oy:n laukkutuotantolaitos.
• Virrat fanfaariksi valittiin Henry Frilundin säveltämä Tuulen henki -niminen sävellys.
• Pirkanmaan ammattikorkeakoulu vakinaistaminen luvataan elokuun alusta 2000 lukien.
• Jaana Ylä-Monosesta tuli kaikkien aikojen kuudes kansanedustaja Virroilta.
• Lapuan hiippakunnan piispa Jorma Laulaja piti piispantarkastuksen 16.-18. huhtikuuta.
• Pirkanmaan leijonaväki kokoontui Virroille 17. huhtikuuta piirikokoukseen.
• Jäät lähtivät Toisvedestä 21. huhtikuuta.
• Koulut saivat uudet nimet. Rantatien koulu, Mäkitien koulu, Virtain Yläaste ja Virtain lukio.

Kyläkuntien ala-asteet ovat nyt esim. Herrasen koulu jne.
• Virrat-Kuru -maantiestä tuli kantatie.
• Rakentaminen: Jäähalli (rakentaminen aloitettu jo viime vuonna), kirjasto, Virtain Portin kerrostalo, Nuoriso

keskus Marttisen majoitustilat, Linjatien vuokrakerrostalo, Purulanlehdon rivitalo, Kurjenkylän kylätalo.
• Pohjois-Pirkanmaa ja Virrat siinä mukana, pääsi EU:n tavoite 2-alueeksi.
• Vaskivesi siirtyi kirkkoveneaikaan hankkimalla oman veneen.
• Virtain Seuran toimintaa: Marja-Liisa Pitkärannan tekemät kotiseutuaiheiset postikortit ja Juuret kotiseudulla 

-seminaari, jossa esitelmöi prof. Juha Pentikäinen.
• Musiikkielämyksiä: Petri Lintusen urkukonsertti, Harri Mölsän kirkkonäytelmä "Peltoniemen Hintrikan elämä", 

Amerikkalaisen Anderson University Choralen vierailu, sellisti Hannu Kiiskin ja tyttärien sekä Yrjö Sariolan 
konsertti, Viikko-soikoon - tapahtumat, Viihdettä Valtatien 66 varrella (Pentti Hietanen ym:t), Rajaniemi 100 
vöotta -juhlakonsertti ja useita oppilas- ja kuorokonsertteja.

• Taideleiri Soininkylässä.
• Ensimmäiset uudistetut Karhunpeijaispäivät.
• Ensimmäiset tradenomit valmistuivat Virroilla.
• Virrat liittyy Tampereella sijaitsevaan hälytyskeskukseen 1. joulukuuta.
• Palkitsemisia: Pro maaseutu -palkinto Osuuskunta Pohjois-Pirkaninaan Työkarhuille. Metsävisan voitti Anna 

Saarinen. Vuoden 1998 Pro Metsä -palkinnon sai Raimo Ahokas. 4H-nuorista stipendin ovat saaneet Satu 
Kopare, Mikko Mäenpää ja Riikka Petäinen. Osuuspankkien järjestämän kansainvälisen kuvaamataitokilpailun 
Suomen osakilpailun kolmas oli virtalainen Mirja Ilkka.
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Tervetuloa adventin ja joulunajan tilaisuuksiin:
Jumalanpalvelukset sunnuntaisin klo 10 Virtain kirkossa

1. ad ven ttis unnun taina
klo 10 Perhekirkko Virtain kirkossa
klo 11 adventtihartaus ja -lounas Killinkosken kirkossa

Itsenäisyyspäivä 6.12.
klo 9 seppeleenlasku Killinkosken hautausmaalla 
klo 10 Virtain kirkossa ja seppeleenlasku sankarihaudalla 

Jouluaaton hartaudet 24.12.
klo 15.30 Killinkosken kirkossa 
klo 16 perhehartaus Virtain kirkossa 
klo 17.30 hartaushetki uuden hautausmaan kappelissa 
klo 17 Liedenpohjan kirkossa 

Jouluaamun jumalanpalvelukset 25.12. 
klo 7 Virtain kirkossa
klo 9 Liedenpohjan ja Killinkosken kirkoissa

Tapaninpäivänä 26.12.
klo 10 Virtain kirkossa
klo 13 Kurjenkylän rukoushuoneella

Uudenvuodenaattona 31.12.
klo 23 uudenvuodenaaton hartaus Virtain kirkossa

Uudenvuodenpäivänä 1.1.2000
klo 10 jumalanpalvelus Virtain kirkossa

Musiikki tilaisuuksia
SU 5.12. klo 19
ti 7.12. klo 19
su 12.12. klo 19
ti 14.12. klo 19
su 19.12. klo 19

Lasten kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa 
Kauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossa 
Kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa 
Kauneimmat joululaulut Liedenpohjan kirkossa 
Kuorojen kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa

T(auhatfistajoutunailqza. ja toivon näköaloja uuiette vuosituhannelle!
Virtain seurakunta (www..evl.fi/srk/virrat)

RAUHALLISTA JA KOTOISAA JOULUA!

POHJOIS-HÄMEEN 
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY LKV Cl

VIRTAIN

OSUUSPANKKI
Mukana elämän eri käänteissä
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AUTOKORJAAMO
HARRI AITTASALO

KIERTOTIE 1,34800 VIRRAT 
Puh. 03-475 5088, 0400-867 399 • Fax 03-475 5058

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

PARTURI TERTTU
Terttu Rantanen

Varpustie 1 
34800 VIRRAT (03) 475 4830

-Hyvää joulua I

KIINTEISTÖHUOLTO
E. OKSANEN & E. PEKKANEN 
PÄIVYSTYSPUHELIN 0400-630 299

TALONMIES
PALVELUT
• ympärivuoro

kautinen päivystys
• korjaukset
• siivoukset
• vuosiloma- 

tuuraukset

j PARTURI-KAMPAAMO
4 HIUSTOIMIMIDINETTE

TOIVOTTAA RAUHALLISTA JOULUA 
JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA

nnh Tnilpuh. töihin 03-475 5975, kotiin 03-475 4059

fAsia^aitamme Hyvästä yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme

Rauhasista Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY
FINNET-YHTIÖT

(jää joulua ja OnneUista JJatta 0/u.otta

Virtain

Sähkötyö Oy
Pirkantie 22 
34800 Virrat

Puh. 03 - 475 3890 
Fax 03 - 475 3891

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

B SUUNNITTFLUT/4LO
S.Anttila Oy

Virtaintie 17, PL 36,34801 VIRRAT 
Puh. 03-475 4585,475 4105 Fax 03-475 4210

Rauhallista Joulua!
Valmistaudu huolella vaalivuoteen: 

teetä lehtesi ammattilaisella!

aTmi Heli Väisänen

Torisevantie U A 7, 34800 Virrat 
puh. (03) 475 3561, fax (03) 475 3532

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA 
AUTOSÄHKÖKORJAAMO

R. KEMPPINEN
Pääskyntie 13, 34800 VIRRAT, puh. 03-475 4403

■Hyvää joulua toivotTaa

Virtain Muovityö Oy
muovituotteet - muotit - koneistukset

/MIROniflLU KESKELLÄ LOMASUOMEA

& VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA
PUHELIN (03) 475 6560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

VIRTAIN PALA
Toivottaa Hyvää Joulua 

Ja
Onnellista Uutta Vuotta

Puh. 475 5888

SUUTARI kiittää kuluneesta vuodesta, 
toivottaa Hyvää Joulua ja 
Siunattua Uutta Vuotta!

Suutarin palvelut Meijeritie 12
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

MAZDA - PEUGEOT - FIAT - LADA - USA GM 
varaosat ja merkkihuollot

TORIGRILL1
© 475 5293

RAUTANET
HYVÄÄ
JOULUA!

Ä
Ö^S

Virtaintie 32, 34800 VIRRAT 
Puh. (03) 475 3775, fax (03) 475 3310

Ravintola
TOISVESI

34800 VIRRAT PUH. (03) 475 5102

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

Myös satelliittiantennitRaimo Antila
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

EDULLISET LAATUVARAOSAT

Virtain
VARAOSA

VIITAMÄKI & MURTOLAHTI 
VIRRAT (03) 475 5264, 475 4777

O

Rauhallista ja I-tyyää Joulua
Ravintola

TEUVON TUPA 
ELINTARVIKEKIOSKI 
Liedenpohja, puh. 475 8130

VIRRAT (03) 4755 530, 4755 290

VIRTAIN FYSIOTERAPIA

HIERONTA,
NIKAMAKÄSITTELY,
LIIKEHOITO,
KUNTOTESTIT

Fysioterapeutit MATTI VÄISÄNEN ja RAIJA LEPISTÖ 
VIRTAINTIE 40, VIRRAT PUH. 475 4703

|(9 selkä-, polvi-, nilkka- 
y.m. tuet

-KÄVELYKEPIT -TURVAHOUSUT - LIUKUESTEET 
YM. PIENAPUVÄLINEET

LAMMITYSLAITTEISTO 
ASENNUS JA HUOLTO

RYHMÄ

~J4yvää Ja IYau.ha((!istaponilta /

virtain
vesiLÄMP©

Aho & Härkönen
PL 69, 34801 Virrat, Pirkantie 11

IL Puh. 03 - 475 4869

TOIVOTAMME HYVÄÄ JOULUA 
VAATETUSLIIKE

T • •ammimemi
Virtaintie 34, 34800 Virrat 
Puh. 03-475 5388

Valoisaa
Lämmintä
Joulua

Keskustie 10, PL 25, 34801 VIRRAT, puh. (03) 485 511 
Yrittäjäntie 3, 63700 ÄHTÄRI, puh. (03) 533 1965

KOILLIS- SfHHMII SIIIIISO OY

Puh. (03) 475 5522
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HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

—y 1 KOLARIKORJAAMO
JA AUTOMAALAAMO'J-|JT’ 71 A. KAIPIO KY

Hyvää Joulua toivottaen

HAMMASLÄÄKÄRI 
TUIJA KÄHKÖNEN

Virtaintie 43 D, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 475 3885 

(myös iltavastaanotto)

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

HIERONTAPALVELU JUSSI PALANNE
Lihas-, nivel- ja nikamakäsittelyt sekä perinteinen kuppaus

Toivottaa asiakkailleen HYVÄÄ JOULUA

Torisevantie 2 A 8, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 475 5093, koti (03) 531 7254, 050-558 2401

Hyvää Joulua toivottaen

^Kuljetus Oy
puh. (03) 273 0870

y eärijvu/ira foivcf/ae»

Virtain
Katsastusasema
Ahjolantie, 34800 Virrat

Puh. 020 488 2950 Fax 020 488 2951

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

Myvää Joutua ja
Onnellista Uutta Vuotta

SÄÄKSMÄKI OY
34710 VASKIVESI Puh. (03) 475 8975

Hyvää joulua toivottaa

Eurovirrat ky
Ahjolantie 1, Ahjolanportti
34800 VIRRAT, puh. (03) 475 3355

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta !
SPORTIAVIRRAT -

VAPAA-AJAN TUOTTEITA
Abloy- ja autonavaimia

PL 79, Virtaintie 36, 34800 VIRRAT puh. 475 3100

LUOTETTAVAA SIIVOUSPALVELUA 
YRITYKSILLE JA YKSITYISILLE

VIRTAIN SIIVOUSPALVELU
34800 Virrat • puh. (03) 475 4429 

auto 0500-468 266

PL 47, 34801 VIRRAT
Ahjolan teollisuusalue

Puh. 03-475 6100

VIRTAIN Sf APTEEKKI
Keskustie 5, 34800 VIRRAT, ® (03) 475 9300, fax 475 5222

KILLINKOSKEN
SIVUAPTEEKKI

puh. 531 0035

Järven Kukka |
\ > Virrat, Rantatie 7

Puh. 475 5390 .
J — —-)(- Avoinna myös sunnuntaisin zp

■plyvää joulua ja
Onnellista LAutta Vuohta

Virtain Liifennelyulu Oy
puh. 475 5359
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NEULEITA MAALAUKSIA

OILA SALOMAA
Palmroth Center, 34800 Virrat 

Puh. (03) 475 6576

Jtn/./aja >r i/f/n
PEUKALOINEN
Virrat, puh. (03) 475 5538

Riittäen tutuneesta vuodesta toivotamme 
dtyvää Joutua ja Onnettista “Uutta Vuotta

LI\V r IIMIIMII4IHhK
J. KORHONEN Ky puh. 03-475 5779 
Fax 03-475 5775, GSM 040-544 6170 
Virtaintie 34 - 34800 VIRRAT_____________

KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co
MYÖS HTM-TILINTARKASTUKSET

Virtaintie 42, 34800 VIRRAT 
Puh, (03) 475 5978, Fax (03) 475 5878

Hyvää Joulua toivottaa
VIPTAIN
KU Ml KORJAAMO KV

Puh. 03-475 5207 Fax 03-475 3373

Virtain
Lasipalvelu Ky

Myllytie 3, Sampola, 34800 VIRRAT 
Puh. (03) 475 5881,0400-837 783

HYVÄÄ
JA

RAUHALLISTA
JOULUA

TOIVOTTAA
KAUPPIAS

JA
KAUPAN VÄKI

Virrat, puh. 475 4141 
MA-PE 9-20, LA 9-18

9-tyvää joutua ja
onnettista uutta vuotta !

•u» RAVINTOLA

(Tjartinlrarhu
“Virrat Puhelin (03) 475 5129

34800 VIRRAT 
P. 03-4755466 SÄHKÖ JA KONE ///

7

Hyvää Joulua
ja

Onnellista 
Uutta Vuotta

Ejmvum
MÄNTTÄ n ORIVESI VIRRAT
Isonevantie 2 
35800 MÄNTTÄ 
Puh. (03) 474 5600 
Fax (03)474 5610

Kiertotie 1 
35300 ORIVESI 
Puh. (03)3143 8700 
Fax (03)3143 8720

Meijerit e 16 
34800 VIRRAT 
Puh. (03) 475 2700 
Fax (03)475 2710

Oikein mukavaa 
Joulua!

Ä LÄHIVAKUUTUS
PIRKANMAAN
LÄHIVAKUUTUSYHDISTYS
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HYVÄÄ JOULUA
JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

HARJUN SEMENTTIVALIMO 
34800 VIRRAT 
puh. 475 5819

£ou,Cua ja Qnn.sJXLs.ta 'XLutta QJuotta!

Nuorten ja miesten asusteet

MIK-Mfil fiSU
Virtaintie 35, 34800 Virrat 

Puh. 03-475 3400

.» // AUTOHUOLTO /»? SILMAAS MA
34800 VIRRAT PUH. (03) 475 5705

VIRTAIN
RATSASTUSTALLI

Perinnekylä Virrat 
03 - 475 6550 talli 
03 - 475 3553 koti

Keskustie 6, 34800 VIRRAT 
Puh. 475 4011

Ikiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ia toivotamme ‘Kuvauksellista Joutua

irtain
valokuvausliike

VARPUSTIE 4, PUH. 03-475 5106

HYVÄÄ JOULUA
VIRTAIN TILITOIMISTO

puh. 475 5505

Joulun
- kirjat
- pelit
- lahjatavarat 

kaikki meiltä
Virtaintie 35, puh. 03-475 4165

JOULURAUHAA
M

ONNEA VUODELLE 2000

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

ejyoääjoutua ja GnneJJiita HLutta QAiotta!

IRTAIN
AUTOKORJAAMO KY

Pirkantie 22,34800 VIRRAT, puh. 03-475 4544, 0500-621 042
K

Jjyvää Joutua ja 
OnneJJista Uutta Vuotta

30 vuoden kokemuksella

puh. 050-325 1414

Hieroja
Pentti Karjula

Virtaintie 53, Virrat 
Puh. 475 4221

virtain

valomainos oy
34800 VIRRAT puh. 03-475 5699,0400-732 799, fax 475 5688

- VALOMAINOKSET - TARRAKIRJAIMET 
- NOSTOLAVOJEN VUOKRAUS

VIRTAIN FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS

Fysioterapeutti AIRA PÄIVÄRINTA 
Hieroja ERKKI PÄIVÄRINTA 

TORISEVANTIE 8 A 25, VIRRAT, puh. 475 4395

Hyvitä Joutua ja OnneJJista Uutta Tuotta
Suoramyyntipiste Virroilla
Keskustie 6, 34800 Virrat 
puh. (03) 475 4312

LAMMASTUOTE

Tuotteita 
LAMPAISTA ja

iAAlM MEHU JÄISISTÄ* <
Riitta ja Matti Heikkilä
Peltoniementie 17, 42870 Kotala 

Puh. (03) 4759 169, 050 3450403, 050 325 1314
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auhal^aa ^oidainalbaa

ia

(jää ^Joitta QAiohba

1165 VIRRAT 
VIRTAINTIE 31 
34800 VIRRAT 
PUH. 256 2950

Merita

MeritaAlordbanken

Rauhallista Joulua ja kiitos 
kuluneesta vuodesta asiakkaille 

ja yhteistyökumppaneille.

• hiihtolatuja
• sähköistettyjä 

asuntovaunupaikkoj a
• ratsastusta
• kalastusta
• Härönlammesta istutettua 

amerikankirjolohta
• luomuviinimarjoja
• mutakylpyjä

Matkailumaatila Lomajärvinen, Ritva Sahi
Kivimäentie 37, 42870 Kotala 

puh. (03) 475 9251, 050 556 7435

PARTURI-KAMPAAMO

(£) 475 3771 
Virtaintie 37, Virrat

SO
KE, PE 9-17 

TO 9-18, LA 8-14

KUUSIKON PIENKOTI TARJOAA 
ASUMISPALVELUA VANHUKSILLE

MERE OY
Myymme henkilökohtaiseen ja yrityskäyttöön 

tietokoneet, oheislaitteet ja ohjelmat. 
Toimittajamme ovat alansa suurimpia valmistajia. 

Toivotamme kaikille...

Rauhallista joulua 
ja

hyvää uutta vuosituhatta.

MERE OY Rintasentie 5 VIRRAT 
puh. 4753653

VESIKORVENTIE 14, 34800 VIRRAT 
Puh. (03) 475 4347 
ARJA LUODES

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

lamminfguraraia^
Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (03) 475 2400

PARTURI-KAMPAAMO

VP Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja ovet

Kiertotie 14 
34800 VIRRAT

Puh. (03) 475 5488 
Autopuh. 040-632 668 
Fax (03)475 3127
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
toivottaa

Naisten vaatetusliike

ANNULI
Virtaintie 35, Virrat, puh. 475 3193

Hyvää Joulua toivottaen

VIRTAIN RUOSTEENESTO
Keijo Virnes

Pirkantie 22, Virrat, puh. 475 3007

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

toivottaa

NIEMEN PUUTARHA
Korpisentie 416, O h to la 

Puh. 531 7195

KATTOTYÖ
Matti Nurmi 

Puh. 475 8697
Tuuralantie 39, 42870 Kotala

JOULURAUHAA JA 
SIUNATTUA UUTTA VUOTTA 

toivottaa

Turran hutina-ja hautauspalvelu hy
Meijeritie 14, Virrat 

Puh. 475 5917

Hyvää Joulua

JYRÄPOJAT
Puh. 475 3200

Virtaintie 35, puh. (03) 475 3755

Huonekalut edullisesti

T-Möbel Oy
Keskustie 2, 34800 VIRRAT 

Puh. 040 701 6775, 040 729 4905

Virtain kuntoutus

( N*
t»

Virtain keskus, Virtaintie 36 
34800 VIRRAT puh. (03) 4755 875 

Fysioterapeutit:
LIISA VAALI ja TAINA NEVANPÄÄ

Arvostetut Asiakkaamme sekä 
Yhteis työkumppanimme

Lämmintä Joulumieltä ja Onnellista Vuotta 2000

Tuula ja Ulla 
Ahjolan ruokala 
puh. 03-475 5036

SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu

MALLATIN RATSUTILA
Siekkiniementie 25, puh. 0500-869 758, 475 5957

KAUNEUSHOITOLA LIISA
Siekkiniementie 25, puh. 475 5957

tV-ö?'

SO jfai/nli-Jiam/iaumc

puh. 03-475 3095 
34800 VIRRAT

Rauhallista Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 
toivottaa

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

aiAGRI_* MARKET
MYYMÄLÄ

PÄÄSKYNTIE 13, VIRRAT, puh. 03-475 3091

4. r/Ym/t

cZjtyCuMjaahtsidzn ja cpjjfyiuitsidzn 
2TLi£.oi±tidz&

Aj vä chjCuujaats,, zn(d£ö(zo(itaLn£,ri ilo
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Yleislääkäri
FRANCOISE MIGNOT-KOIVULAMPI
Vastaanotto
Virtaintie 36 B 31, 34800 Virrat
Puh. (03) 475 3211

Parturi /Q i 
Kampaamo yyCLTltQ,

Lahjakortti liikkeessämme on aina toivottu lahja Qr^hvA/arTLrvrvF O
ympäri vuoden. Toivotamme hyvää joulua ja OUl I VVdl ZKAJjJI *
onnekasta vuotta 2000 kaikille lukijoille. _ hlUStSSI hVVäkSi

VIRTAINTIE 25 Y
34800 VIRRAT PUH . (03) 475 5885

jtcnmenfaipä
VISUVESI ® 03-472 5300

03-475 3160
Virtain konditoria 
Visuveden myymälä

SÄILIÖ- JA LÄMPÖHUOLTO LEHTONEN KY 
ÖLJYPOLTIN- JA LVI- HUOLTO 34800 Virrat, puh. (03) 475 6540, 0400-634 322

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN ISITZ“9I
Puh. (03) 475 5323, fax (03) 475 4166

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
-PESVLA VIRKAT OY-

34800 Virrat, Purotie 1, Sampola, puh. (03) 475 5417

JOULUA
onneLL/sT^ uurra vuorra

Neli
VIRRAT

LASTEN ASUSTE

APILA
Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2000

VIRRAT
‘NAONTARKASTUKSET ‘SILMÄLASIT * PIILOLASIT, -NESTEET 

AVOINNA: MA-PE 9.30-17.00 
VIRTAINTIE 31, 34800 VIRRAT, PUH. (03) 475 4343

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta 

toivottavat
Seija Harju ja Markku Rantanen

g* Pohjola

MUSTA PÖRSSI
VIRTAINTIE 25, VIRRAT 

puh. (03) 475 4270

Olyuää joulua ja Onnellista liatta \Jaotta

LIIKENNE K
TAUNO MÄKINEN, ® 475 9260 KOTALA, VIRRAT

EXTRA
T. KANGASAHO

42870 KOTALA, puh. 03-475 9132

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Tekstiili ja mainospaino

| VIRTAIN 1’AITAPAINOj

• T-paidat «Colleget
• Lippikset • Ym. tekstiilit
• Mainoskynät■ Mainosteippaukset■ opasteet • kyltit • ym.

URi SPAR Puh. (03) 475 4151, 0500-130 875

HALPOJEN HINTOJEN RUOKATALO 
Puh. 475 3253

Avoinna: Ma-Pe 9-20 
La 9-18

VIRHYDRO OY
PIRKANTIE 22 VIRRAT
PUH. 03-475 4111, FAX 475 4112
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HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KAUPUNGINKIRJASTO

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

©z^ Keskustie 4, 34800 VIRRAT 
puh. (03) 475 5584 
fax (03)476 4088

' HUOLLAMME • KORJAAMME • ASENNAMME

virtain _
HUOLTOPALVELU KY

34800 VIRRAT @ 475 5829
R.T.V KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLTO

itlyvää joulua ja onnellista uutta vuotta !

K EXTRA
P. LEHTOVAARA

34930 Liedenpohja, puh. 03-475 8115

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA 
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KONTTORITYÖPALVELU
Pasi Nieminen

VIRRAT (03) 475 4557

MONIPUOLISTA RAKENNUSPALVELUA!
PIENTALO-, VIHER-, VESISTÖRAKENTAMINEN, 
KONEURAKOINTI, MAA-AINESTEN TOIMITUS.

VIRTAIN KIINTEISTÖPALVELU OY
Puh. (03) 475 4414, 0400 623 819, 040 507 1442

TÄYDEN PALVELUN RAKENNUSLIIKE
KVR-urakointi
uudisrakentaminen
korjausrakentaminen
kesähuvilat / hirsimökit
huoneistoremontit
rakennuspeltityöt

Yhteydenotot
Rakentajapalvelu 
REI-TA GROUP OY
Lakarintie 6, 34800 VIRRAT 
Puh./fax (03) 475 4054 
NMT 0400-332 350

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi

Keskustie 6, 34800 VIRRAT, puh. 475 5537

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

.©/MEILTÄ SAAT
BONUSTA

MARKET

PIPPURI
Avoinna ma - pe 9 - 20, la 9 -18 

VIRTAIN KESKUS, p. (03) 475 5146, 475 5147

Kiitämme kuluneesta vuodesta 
toivotamme Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Virtain Moottorisaha Ky
Salinintie 2, 34800 VIRRAT 

Puh. (03) 475 8300

& LINJA-AUTOLIIKENNE
YKSPETÄJÄOY

Opintie 7, 34800 VIRRAT

Puh. (03) 475 5348, 475 5448 
ja 0400 232 838

SUORITAMME TILAUSAJOA
LINJA-AUTOLLA

FfIMIMCOIMT
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Kiitämme kaikkia 
yhteistyökumppanei- 

tamme
ja toivotamme Teille

llebta joulua
c
ja

Pohjois-Pirkanmaan
KOULUTUSINSTITUUTTI

PL 59,34801 VIRRAT, puh. (03) 486 4400, fax (03) 486 4416, Internet: http://www.pirko.fi

((VMEDIAKYL/ ▲

Mediakylä
Virtain Yrityspalvelu Oy 
PL 85, (Pääskyntie 6)
34801 VIRRAT 
http://media.virrat.fi 
e-mail: mediakylä@ virrat.fi

Tiedusteluihin vastaa: 
Innofig Oy 
puh. 486 4650 
tai
050-548 5341

Virtain Mediakylä on media-alan yrityshautomo, joka yhdessä Pohjois-Pirkanmaan 
koulutusinstituutin ammattikorkeakouluyksikön kanssa pyrkii edesauttamaan oppi
laitoksesta valmistuneiden tradenomin tutkinnon suorittaneiden media-alan opiske
lijoiden sekä muiden media-alasta kiinnostuneiden sijoittumisessa työelämään, joko 
yrittäjiksi tai työntekijöiksi.
Mediakylä tarjoaa valmiit puitteet, nopeat verkkoyhteydet, yhteiskäytössä olevat tie
tokoneet ja ohjelmistot oheislaitteineen, telefaxin ja kopiokoneen. Autamme yritys
toiminnan aloittamiseen liittyvissä asioissa, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa 
ja liike-idean testaamisessa.
Mediakylä järjestää yhdessä koulutusinstituutin kanssa kaikille kuntalaisille tieto
yhteiskuntakoulutusta.

Tarvitsetko palvelujamme? Teemme uusmediaa, multimediaa, 
sivuntaittoa, graafista suunnittelua sekä digitaalista tallennusta. 
Kysy lisätietoja!
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Säv. Markku Sorvari, san. Markku Aalto 
Matti Maijala

Jaana Ylä-Mononen
Valio Syrjälä
Pentti Joutti järvi

Jenny Kivelä
Säv. Jouko Palomäki, san. Jaakko Haavio
Kauno Vuorenpää
Päivi Heikkilä
Marjatta Aittolahti
Tarmo Yli-Rajala
Terttu Laine
Katariina Kivistö-Rahnasto
Anne Ala-Nojonen
Kosti Mäkinen
Tuovi Ilkka
Vesa Postinen
Mirjami Kopare
Anneli Laurila
Lauri Ylinen
Olli Joutsenjärvi

Merja Niinivehmas
Kalevi Saloranta
Anni Leppänen
Tanja Pajumäki
Jukka Salo, Erkki Pajumäki, Pentti Jouttijärvi
Terhi Nurmi
Susanna Pöyhönen
Pekka Venäläinen
Aarno Oja-Kaukola
Helena Vuorenmaa
Helena Vuorenmaa
P. Kiiski, J. Korhonen, M. Niemi-Sipilä
Marja-Liisa Joutsenjärvi
Sirkka Koreasalo, Simo-Pekka Koreasalo
Marketta Sadri
Tarmo Yli-Rajala
Esko Räntilä & Tarmo Yli-Rajala
Tarmo Yli-Rajala, Pentti Jouttijärvi
Keijo Leppänen ja Hannu Kiiski
Suvi Linjamaa
Kauno Vuorenpää
Unto Kuusenaho
Lauri Kivistö
Paula Ala-Härkönen
Pentti Jouttijärvi
Lauri Lappi
Pentti Jouttijärvi
Rantatien koulun 2. luokkalaiset 
Yrjö Raja

Virtain Joulu kiittää ilmoittajiaan!
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