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lail-la kynt-ti - Iän se läm-pi - ää.
lail-la kynt-ti - Iän se läm-pi - ää.
lail-la kynt-ti - Iän se läm-pi - ää.
lail-la kynt-ti - Iän se läm-pi -

jou - lu tää. se lyö jo ki ■■ pi - nää. Ja
jou- Iu tää. se lyö jo ki ■■ pi - nää. Ja
jou - lu tää, se lyö jo ki ■■ pi - nää. Ja
jou - lu tää. se lyö jo ki -■ pi - nää. Ja
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Joulutervehdys lukijoille
Virtain Joulu ilmestyy nyt 43. kerran. Kansikuvassa mei

tä tervehtii Varrelta Virtain -valokuvauskilpailun parhaaksi 
arvioitu maisemakuva, jonka on näpännyt espoolainen 
"kesävirtolainen" Jussi Helimäki.

Lehden julkaisijoin, Virtain Seuran ja Virtain Opettajien 
ammattiyhdistyksen muodostama toimituskunta esittää 
kauttani lukijoille lämpimän joulutervehdyksen. Toimituksen 
puolesta haluan jälleen kiittää kaikkia hyvin toimineita yhteis
työtahoja eli kirjoittajia, ilmoittajia, valokuvaajia, pieniä ja 
varttuneempia taiteilijoita, Virto-printiä ja myyntiorganisaa
tiota. Hyvässä yhteistoiminnan hengessä toimineet toimitus
kunnan jäsenet ja ilmoitusten hankinnasta huolehtineet Lions 
Club Virrat/Horisevan jäsenet ansaitsevat myös kiitoksemme.

Virtain Joulu on vuosien kuluessa vakiinnuttanut ase
mansa perinteisenä joululukemistona. Me tarvitsemme sen
kaltaista yhdyssidettä yli sukupolvien sekä muualla asuviin 
virtolaisiin. Se on myös verraton paikallishistorian ja perin
teen aarrearkku. Omat eri-ikäiset kynäilijämme, taiteilijamme 
ja valokuvaajamme tulevat sen kautta tutuiksi lukijoille. Heil
lekin Virtain Joulu muodostaa kanavan tulla julkisuuteen.

Jos lukijoissa on sellaisia, jotka haluaisivat tutustua 
Virtain Jouluihin pitemmällä aikavälillä, niin vihjeeksi 
kerron, että Virtain kirjastosta voi lainata niteeksi koot
tuja lehtiä. Virtain Seuralla on niitä myös myytävänä.

Virroilla ei ilmesty säännöllisesti vastaavaa kotiseutu- 
julkaisua. Vuoden tärkeimmät tapahtumat pyritään leh
temme sivuilla kertomaan. Sitä voi hyvin pitää virolaise
na vuosikronikkana. Tottakai Virtain Joulu toimii myöss jou
lun airuena ja ovien avaajana jouluun.

Virtain Joulu toivottaa kaikille lukijoille Hyvää Joulua!

43. vuosikerta 
Painosmäärä: 2300 kpl 
Hinta 30 mk 
ISSN 1237-0169 Matti Maijala 

päätoimittaja
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Meidän yhteinen 
voittomaalimme

Suomen kansan talviurheilun 
rakas lempilapsi onjääkiekko. Muis
tamme varmaan moni ne jännityk- 
sentäyteiset hetket viisi vuotta sit
ten, jolloin Suomen jääkiekko
joukkue voitti huikeassa loppuotte
lussa naapurimaamme Ruotsin 
joukkueen ja saavutti maailmanmes
taruuden.

Mutta mitä tapahtui loppuotte
lua edeltävänä iltana? Valmentaja 
loi joukkueemme pelaajiin voiton- 
tahtoa ja itsevarmuutta seuraavan 
päivän ottelua varten ja näytti heille 
valokuvaa. Valokuvassa oli mies iso 
kiekkomaila kädessään, hansikas 
koholla, valtavat toppukset jaloissa 
ja kypärä päässä, takana jääkiekko- 
maali.

Valmentaja kysyi jokaiselta pe
laajalta vuoron perään, mitä tämä 
näki kuvassa. Puolet pelaajista sa
noi näkevänsä kuvassa maalivah
din, toinen puoli sanoi näkevänsä 
ruotsalaisen maalivahdin. Yksi pe
laaja näki jotain muuta. Mitä hän 
näki? Hän sanoi näkevänsä aukon, 
josta hän seuraavana päivänä lyö 
kiekon maaliin ja tekee voittomaa
lin.

Lähes kaikki pelaajat näkivät es
teen, he näkivät maalivahdin. Yksi

pelaaja näki mahdollisuuden ja kes
kittyi vain siihen.

Kun kuulin tämän, kertomus vie
hätti minua kovasti. Kuinka usein 
kiinnitämme huomiota ensimmäi
seksi esteisiin. Siihen, minkä vuoksi 
jotain asiaa ei voi tehdä. Kyllähän 
minä, mutta kun se toinen. Kyllä
hän minä tekisin, mutta kun tuo toi
nen pilaa kaiken. Kuinka hienoa oli
sikaan, jos huomaisimme aina vain 
mahdollisuuden ja unohtaisimme 
esteet.

Olemme kuluneen vuoden aika
na luoneet tälle omalle kaupungil
lemme paljon odotuksia, toiveita ja 
mahdollisuuksia. Olemme luoneet 
Virtain vision, j osta voimme poimia 
suunnan niille asioille, jota halu
amme kehittää. Meidän ei tarvitse 
olla hyviä kaikessa, emmekä voi
kaan olla. Tärkeätä on tietää, missä 
me olemme hyviä ja kehittää niitä 
asioita. Etsiä ne aukot, joiden kautta 
voimme tehdä voittomaaleja.

Vahvuuksiamme voivat olla ri
kas kyläkulttuuri ja perinnekult
tuurin vaaliminen, sekä samalla 
kuitenkin panostus elinkeinoelä
män toimintaedellytyksiin. Voim
me kehittää upeasta kirjastostam

me todellisen kaupungin kulttuuri
keskuksen. Tai pitää ammattikor
keakoulumme lippua korkealla ja 
olla ylpeitä media-alan osaamisesta.

Meidän voittomaalejamme voi 
olla se elämisen laatu, jota poikkeuk
sellisen upea luontomme tarjoaa ja 
jonka kaltaisista vesistöistä harva 
edes uneksii. Kaunis luonto ei yksin 
kuitenkaan elätä. Meiltä kaikilta 
vaaditaan järkiperäistä suunnitte
lua siitä, mihin me pyrimme. Min
kälainen me haluamme tämän oman 
kaupunkimme olevan ja mihin meil
lä on varaa. Sekä tämän jälkeen mää
rätietoista työskentelyä valittuun 
suuntaan, luottaen siihen, että me 
pystymme tekemään voittomaleja.

Olkoon kaikkien yhteinen tavoit
teemme hyvä tulevaisuus täällä Vir
roilla. Sitä tahdon tämän joululeh- 
den välityksellä sydämestäni toivot
taa teille kaikille Virtain joulun luki
joille.

ARJA SAARINEN 
sivistystoimenjohtaja
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Juhlaan ja arkeen

Jouluna me odotamme ja toi
vomme toinen toisiltamme jotakin 
sellaista, jolle on vaikea antaa ni- 
meä - läheisyyttä, iloa, sydämelli
syyttä. Tuossa odotuksessa on aavis
tus Jumalan läheisyydestä, ajallisen 
ja ikuisen kosketuksesta yhteisessä 
elämässämme.

Jumalan läheisyyden me liitäm
me ajatuksissamme usein hartau
teen. Tosin joskus voi käydä niin, 
että me jopa pelkäämme hartaita ja 
hiljaisia hetkiä. Haluamme välttää 
niitä tunteita, joita joulun laulut ja 
virret sekä jouluevankeliumi meis
sä herättävät. Pelkäämme kyynelei
tä, joita on vaikea kätkeä herkkien 
muistojen tuntumassa.

Jouluna meitä kuitenkin kehote
taan lähtemään liikkeelle. Meitä 
kutsutaan paimenten mukana Betle
hemiin katsomaan vastasyntynyttä. 
Siellä meitä odottaa joulun sanoma.

Seimen luona ei kysytä, miten 
olet jouluasi valmistellut. Sillä ei 
myöskään ole merkitystä, miten sen 
vietät. Ketään ei mitata juhlaherk- 
kujen eikä lahjapakettien määrällä. 
Tärkeintä on, että pääsemme sei
men luo. Paimenten tavoin saamme 
ottaa vastaan käsittämättömän ilo- 
viestin: "Teille on syntynyt Vapah
taja". Jumala on syntynyt ihmiseksi 
meidän tähtemme.

Seimen luona ei kysytä edes sitä, 
ymmärrämmekö. Ei mitata uskon 
määrää eikä kysellä hyvien tekojen 
perään. Seimen äärellä meiltä riisu
taan tekemiset ja tekemättä jättämi
set. Siksi se on rauhan ja hiljaisuu
den paikka. Kun emme enää mitään 
ole, kun emme enää mitään voi, sil
loin löydämme oikean paikkamme.

Eikä tältä paikalta ole mitään kii
rettä pois. Saamme viivähtää hiljai
suudessa. Saamme viipyä seimen 
äärellä. Pieni vastasyntynyt Vapah
tajamme ei pyydä meiltä muuta, 
kuin että olemme hänen vierellään. 
Niin kuin vastasyntyneen vierellä 
ollaan: sanattomina, iloisina, sydän 
täynnä ihmetystä.

Miten yksinkertaista, ja samalla 
niin vaikeaa. Miten vaikeaa on py
sähtyä katsomaan köyhää perhettä 
tallissa 2000 vuotta sitten. Ja ym
märtää, että Vapahtaja ja Pelastaja 
on avuton vastasyntynyt. Että jou
lun suurin ihme ei olekaan enkelten 
ylistyslauluja trumpettien pauhina, 
vaan ihmisistä pienimmän avuton 
tuhina.

Ehkä tärkeintä ei olekaan ym
märtää. Ehkä tärkeintä olisikin tänä 
jouluna tulla lapsen kaltaiseksi ja 
saada takaisin kyky ihmetellä. Juu
ri jouluna me pääsemme lähelle 
suurta ihmettä, käsittämätöntä. Niin

kuin vanhassa jouluvirressä sano
taan: "Ikuinen ja luomaton, ihmi
seksi tullut on. Ylistystä, kunniaa, 
Pyhä Kolminaisuus saa”.

Sinä, joka tätä luet, olet ehkä jo 
käynyt joulunajan tilaisuudessa. Tai 
ehkä et jaksanut tai tahtonut men
nä. Tai ehkä tätä lukiessasi elät vielä 
joulun odotuksessa.

Vaille joulun siunausta ei kui
tenkaan tarvitse jäädä. Jumala on 
kätkenyt siunauksensa sekä juhlaan 
että arkeen. Jeesus ei syntynyt vain 
joulua varten. Hänen armonsa ja 
rakkautensa ympäröi meitä vuoden 
jokaisena päivänä.

Joulun jälkeen saamme käydä 
tulevaan vuoteen toivon asenteella. 
Vaikka tulevaisuus on vähäiseltä 
osin omissa käsissämme, saamme 
luottaa siihen, että kaikki on hyväs
sä ja viisaassa ohjauksessa. Joulun 
siunaus kannattelee meitä eteen
päin. Jumala antaa meille tulevai
suuden ja toivon.

Siunattua joulujuhlaa kaikkiin 
koteihin.

1 ,v/ ot ( ,
i/ le J

JOUNI VIIRIMÄKI
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JORMA KORHONEN

Virtain Seuran toiminnasta

Virtain Seuran kuulumisia - näil
lä sanoilla aloitti Sauli Perälä vuon
na 1958 kirjoituksensa ensimmäi
seen Virtain Joulu -lehteen ja hänen 
huomionarvoinen sanomansa oli, 
että olimme saaneet Virtain Seuran 
hallintaan kotiseutumuseoksi van
han lainajyvästörakennuksen, joka 
onkin toiminut museonamme vuo
teen 1980 saakka, jolloin Rajalah
den talomuseo avattiin nykyiseen 
käyttöönsä.

Samoissa saatesanoissaan Sauli 
Perälä lausui sanat, jotka pätevät 
edelleen. "Kotiseututyö on kivijalan 
rakentamista kansalliselle tulevai
suudellemme, se on entisten pol
vien työn ja aatteiden kunnioitta
mista, se on neljännen käskyn toteut
tamista; siksi se ansaitsee kaikkien 
kuntalaistemme mukana olon."

Kotiseututyö on Virroilla jatku
nut voimakkaana näihin päiviin 
saakka, mistä kiitos kuuluu niille 
lukuisille kuntalaisille, jotka ovat 
jaksaneet harrastaa meille kaikille 
virtolaisille tärkeää asiaa. Kaikki me 
emme ole tiedostaneet asian tärke
yttä. Kuitenkaan menneisyyttäm
me emme voi emmekä saa unohtaa, 
joten hyväksykäämme, että se on 
osa meitä.

Tietoisuus siitä, mistä olemme 
peräisin, antaa vahvan taustatuen 
elämällemme. Juuret ovat pysyvyyt
tä, muuttumattomuutta, jota ihmi
nen varsinkin tänä päivänä tarvit
see.

Virtain Seura perustettiin 26. 
päivänä toukokuuta 1950 Virtain 
Pirtillä, joten tänä vuonna on kulu
nut 50 vuotta tuosta tapahtumasta.

Vietimme ensimmäisenä päi
vänä heinäkuuta tänä vuonna 50- 
vuotisjuhlaamme Rajalahden mu
seotalossa sekä sen pihamaalla kau
niina keskikesän päivänä auringon 
paistaessa ja lintujen laulaessa pi- 
hapuissa. Luonto suorastaan heh
kui kauneuttaan. Runsas asianhar- 
rastajajoukko ja seuramme ystävät 
läheltä ja kaukaa loivat juhlaam
me unohtumattomat puitteet. Saim
me juhlapuhujaksemme Suomen 
Kotiseutuliiton valtuuston puheen
johtajan professori Aarne Laurilan. 
Myös rouva Laurila kunnioitti ti
laisuutta läsnäolollaan.

Tilaisuudessa jaoimme ansiomi
taleja, kotiseutuliiton viirejä ja kuk
kia ansioituneille seuramme toi
mijoille. Mainitsen tässä vain yhden 
heistä, Virtain Seuran varsinaisen 
uurastajan, puheenjohtajana toimi
neen ja kaikessa mukana olleen 
emäntä Liisa Saikkosen. Kutsuimme 
hänet seuramme kunniajäseneksi.
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- Virtain Seuran nimissä kiitän 
näitä aktiivisia ihmisiä. He ja kym
menet muut, Virtain kaupunki se
kä lukuisat yhteisöt ovat luoneet 
Virtain Perinnekylän.

- Tätä kirjoittaessani on 21. päivä 
syyskuuta, kaunis syyspäivä, tuuli 
pohjoisessa. Kurkia on purjehtinut 
myötätuulessa kirkkaalla taivaalla 
keskustellen mennessään, tervehti- 
nevätkö meitä, jotka jäämme tänne 
talven tuiskuihin. - Ne tulevat ta
kaisin ja silloin uusi vuosi sekä tä
mä nyt elettävä aika on liitetty 
muistojen helminauhaan, nauhaan 
jota Virtain Seurakin yrittää par
haansa mukaan tallentaa tuleville 
sukupolville. Tule sinäkin lukijani 
mukaan tähän mielenkiintoiseen 
harrastukseen!

Tätä harrastusta on seuramme 
johtokunnan jäsen ja varapuheen
johtaja Pentti Jouttijärvi vienyt erit
täin pitkälle. Hän on koonnut his
toriateoksen historiaa kokoavasta

yhdistyksestämme. Se ilmestyy 
näillä näkymin keväällä, kun kurjet 
palaavat ja luonto puhkeaa jälleen 
kukkaan.

Virtain Seuran toiminnassa on 
päättynyt jälleen eräs vaihe. Olem
me lahjoittaneet Rajalahden talo- 
museon ja kaksi aittaa sekä niiden 
irtaimistot Virtain kaupungin omis
tukseen ja hallintaan. Seurallemme 
Rajalahden kunnossapito on tuot
tanut taloudellisia vaikeuksia, ja 
kaupungin päättäjien myönteinen 
suhtautuminen toimintaamme on 
tältäkin osin tuottanut hyvän ratkai
sun. Olemme päässeet ikään kuin 
setämiehen asemaan, ja säilyttäneet 
sängynpaikan tuvan nurkassa ja sa
malla auttajan, työntekijän, neuvo
jan ja jopa arvostelijan aseman tällä 
osa-alueella. Luulenpa, että tyyty
väisyys tulokseen on molemmin
puolista.

Virtain Seura on kahtena viime 
vuonna julkaissut yhteensä kah
deksasta kyläkunnasta korttisarjan. 
Aiomme jatkaa tätä suuren suosion 
saavuttanutta toimintaa. Ansioitu
nut korttitaiteilija Marjaliisa Pitkä
ranta on piirtänyt nämä julkaistut 
kortit, ja harras toiveemme on, että 
hän jatkaisi tätä hienoa työtä.

Näin joulun saapuessa jäämme 
odottamaan joulupukin tuloa ja 
sen jälkeen uutta vuotta. Kumpikin 
tulee aikanaan ja tuo yllätyksiä tul
lessaan. Toivottavasti ne ovat meil
le kaikille miellyttäviä.

Huomasitteko muuten, että ku
lunut kesä oli tämän vuosituhan
nen lämpimin?
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LYHENTÄNYT PENTTI JOUTTIJÄRVI

Ote Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtajan 
Aarne Laurilan juhlapuheesta Virtain Seuran 
50-vuotisjuhlassa 1.7.2000.

-----Kotiseutuväki on meillä, ja
näin on tapahtunut myös Virroilla, 
tehnyt mittaamattoman arvokkaan 
työn kootessaan ja tallentaessaan 
jokapäiväisiä esineitä, kotien koris
tuksia, arkivaatteita ja juhlapukuja. 
Ne auttavat näkemään jopa satoja 
vuosia taaksepäin. Sieltä mennei
syydestä näkee joskus tulevaisuu
teen, jos osaa ja haluaa katsoa.

Kiinnostuneenkin nuoren nyky
ihmisen on mahdotonta saada mi
tään henkilökohtaista kosketusta 
vanhaan kiuluun tai kirnuun, jus
teeriin tai separaattoriin. Moni ei ole 
koskaan nähnyt ajettavan linjaali
rattailla eikä sontakärryillä, moni 
tuntee hevosajoneuvoista korkein
taan kilpa-ajorattaat. Sitä, miten hei
nät kahahtavat, kun niitä työnne
tään tallin pilttuuseen, ei enää tie
detä eikä päivittäisiä koneettomia 
navetta-askareita tunneta. Arvok
kaan ryijyn tai rekipeiton värejä, ku
vioita ja tekotapaa ihaillaan, mutta 
min kaukana kaikesta tuosta ele
tään, ettei entisyys enää millään 
hahmotu. Notkelmien, entisten pel
totilkkujen ja hävinneiden asumus
ten nimiä tietävät vain virkeät van
hukset ja jotkut harrastajat. Kun aje
taan autolla, eivät mäet jää mieleen 
niin kuin hevosmiehelle, ja kun 
lehmiä ei enää viedä metsälaitumil- 
le, ei ole tarvetta tietää jokin etäisen 
paikan tai vaikkapa upottavan suon 
nimeä.

Murteita on pelastettu kotiseu
tutyönä ja sanoja on kansainväli
sestikin arvioiden mahtavat määrät 
arkistoissa. Useimpia murteita ei 
kuitenkaan enää puhuta ihmisten 
jokapäiväisenä lähikielenä. Nuotti 
lie säilynyt parhaiten Turun, Porin 
ja Tampereen puolessa sekä pohja- 
lais- ja savolaismurteissa, Savosta 
jopa levinnytkin ääntämisen rytmi
nä, mutta yhä suurempi suomalais
ten joukko puhuu jokseenkin sa
malla tavalla.

Elämmehän muu
tenkin yhtenäiskult
tuurissa, vaikka toisin 
ja toisenlaisessa, kuin 
ennen pitäjissä ja van
hoissa kaupungeissa.
Isäni kotikylän kou
lussa, jossa nykyään 
on vaivaiset parikym
mentä oppilasta, ja jon
ka kunnan virkamies
johto mieluusti sulkisi, 
käytetään samoja tieto
koneita kuin suurten 
kaupunkien jättiläiskouluissa. Pit
kin maata ostetaan samoja leipiä, 
makkaroita ja kootaan asumuksia 
samoista talopaketeista. Kauppaket
jut ja keskusliikkeet säätelevät elä
määmme niin kuin kirkko ennen. 
Moni lapsi saa yhtä hyvin kaupun
gissa kuin maaseudulla oman kän
nykän täyttäessään kymmenen 
vuotta. Lotto, jääkiekko, huoltoase
mat, hampurilaisbaarit, oluet, tele
visio ja iskelmät yhdistävät meitä. 
Sillanpää tarkoittaa useammalle 
Jaria kuin Frans Emiliä.

Mitkä ovat nyt sen kotiseututyön 
tehtävät, keinot ja mahdollisuudet, 
jotka ainakin ajatuksissamme merkit
sevät kiintymystä johonkin tiettyyn 
paikkaan? Kotiseutuväkeä tarvitaan 
suomalaisen maiseman puolustami
seen. Tosiasiat ovat kovia; esim. 
vainioiden metsittäminen jatkuu, 
eikä maaseudulla ole työvoimaa ei
kä tarvettakaan näkymiä tukkivien 
pöheikköjen hävittämiseen. Koetan 
olla ja toivon voivani olla optimisti, 
kun puhutaan varsinaisen maaseu
dun elämän säilyttämisestä voimak
kaana. Apua toivotaan etätyöstä, 
sivuelinkeinoista ja siitä, että vapaa- 
ajan asunnoissa asuttaisiin vuosit
tain pitkäänkin. Lupaavia merkkejä 
on paljonkin aina talkootyötä myö
ten - talkoilla on mm. raivattu va
paiksi kukkaketoja ja avattu um
peutuneita rantoja. Virallisesti on

Kuva: Tapio Ruohomäki

nimetty kansallismaisemia ja mai- 
semateitä, ja alueellisesti merkittä
viä kohteita on luetteloitu. Kansalli
sia kaupunkipuistojakin on jo ole
massa. Luonnon käsittelyssä saam
me jatkuvasti apua tutkimukselta. 
Tutkimus on osoittanut luontomme 
tasapainon herkkyyden, metsän ko
konaisuuden sekä vesistöjen sieto
kyvyn rajat. — Kotiseutu-ja luonto- 
järjestöjen on syytä hakeutua yh
teistyöhön, mikäli siihen ei ole jo 
päästy. Tavoitteet ovat samat tai lä
hellä toisiaan.

Toinen suuri mahdollisuuksien 
kenttä on auennut uuden maan
käyttö-ja rakennuslain myötä. Koti- 
seutujärjestöillä on aiempaa vah
vempi virallinen asema ottaa kan
taa kaavoitukseen ja rakennushank
keisiin. Yhä useammalle suomalai
selle on kirkastunut elinympäristön 
merkitys. Ennustan, että syksyn 
kunnallisvaaleissa moni harkitsee 
äänensä suuntaamista sen mukaan, 
miten ehdokkaat ottavat ympäris
töasiat. Kuntien kaavoitusvalta kas- 
voi ja samalla kasvaa vastuu valtion 
siirryttyä säätelystä neuvontaan. 
Monella paikkakunnalla oivalletaan 
jo, että harmoninen asuminen ja 
elämisen miljöö ovat suorastaan 
myyntivaltteja. Niiden mukaan ih
miset valitsevat asuinpaikkansa, jos 
voivat valita, ja yrityksetkin valitse
vat paikkansa ympäristön mukaan.
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Kotiseutuväelle tämä kaikki tie
tää myös paneutumisen vaivaa ja 
opiskeluakin, mutta juuri kaavoi
tuksen ja rakentamisen pohdiskelu 
osoittaa kotiseutuväen elävän ajassa 
mukana tiiviisti.----

— Kotiseutujärjestöjä epäillään 
joskus aikansa jäänteiksi, jopa um
mehtuneiksi. Väitteet ovat parhai
ten torjuttavissa toiminnalla. Niin 
henkisen kuin aatteellisen perinteen 
tallentamista on syytä jatkaa. Jos 
vanha murre herättää vastakaikua, 
niin arvonsa on murteen muuttu- 
misenkin seuraamisella. Muistiin 
merkittäviä kaskuja ja tapoja syntyy 
nytkin, ja museoista tiedetään, mi
ten satavuotiaiden esineiden rin
nalla ja jälkeen kiinnostavat puu- 
kengät ja sota-ajan vaatteet, iäkkäät 
polkupyörät, ensimmäiset televisiot 
ja vaikka muoviset maitopussit. 
Ympäristön asiat - luonnonsuojelu, 
luonnon viisas käyttö, kaavoitus, 
rakentaminen, katunäkymät, tien

varsien siisteys - ovat jokapäiväistä 
todellisuutta, jonka hyväksi on par- 
hailiakin paikkakunnilla tehtävissä 
paljonkin. Samalla kun kotiseutu
työ synnyttää iloa ja huvia, se voi 
osoittaa hyvin konkreettista hyö
tyä. —

— Kunkin kotiseudun piirteistä 
muodostuu suomalainen kokonai
suus, jota voimme näyttää ja josta 
voimme kertoa vieraille. Sitä, mitä 
on Virroilla, ei samanlaisena ole 
missään muualla ja sitä, mitä Suo
messa on, ei ole muissa maissa. 
Meidän ei tarvitse pelätä kansain
välisyyttä, missä me rikastutamme 
toisia ja rikastumme toisista. Tällä 
kansainvälisyydellä, siis osoitta
malla kunkin kotiseudun arvon, tor
jumme myös sitä ylikansallisuutta, 
mitä johdetaan itsekkäästi vain raa
kaan aineelliseen hyötyyn tähdäten. 
Se kasvoton pääoma ei kunnioita 
kansoja eikä kansalaisia, vapaus on 
sille vain saalistuksen vapautta.

Uuden tuhatluvun kotiseututyössä 
oivallamme myös meille outojen ja 
etäisten kotiseutujen arvon niiden 
asukkaille, aavistamme sen tuskan, 
mitä pakolainen tuntee kotiseutun
sa menetettyään.----

---- Lapsia ja nuoria asuinpaik
ka kiinnostaa. He kyselevät siitä ja 
he ajattelevat sitä. He ovat edellisiä 
polvia verrattomasti kansainväli- 
sempiä kielitaidostaan alkaen. Me 
varttuneempi väki olemme joskus 
neuvottomia muutosvirtojen kes
kellä - hyvä sekin, jos osaamme tu
lijoille valaista kotiseutuamme ja 
saamme lähtijät muistamaan syn- 
nyinsijojaan lämmöllä. Nuortemme 
liikkuvuus ja dynaamisuus lupaa- 
vat hyvää. Kenties he itsekin muut
tajina käsittävät, miten toimia uu
sissa tilanteissa. Ikääntyneiden ih
misten iloinen tehtävä on kertoa, 
miten nykypäivään tultiin. Sen tie
dämme, että yhä syvemmälle pitäisi 
päästäjä yhä kauemmas nähdä. —

\,z \lz \lz \lzzj\ zi\ zj\ Z(\ \IZ MZZ|\

PÄIVI HEIKKILÄ

Vaikeni kesäaamu 
nousi maasta 
tuli taivaalta 
Kun usva katosi, 
näkyi vanhuuden merkit; 
keltaista ohimoilla

4c

Ota minua kädestä 
elämän mäellä tuulee 
ja minua paleltaa 
kaukana edessämme 
kuin avaruus 
näkyy huominen 
on vain hetki aikaa

4c

Täyden kuun aikaan 
pääsen siltaa pitkin taivaaseen 
hopeinen hiekka jaloissani 
juoksen, kunnes uupuneena 
vaivun uneen

4c'r*

Jostakin nousee mielipaha 
ja taas häviää 
niin kuin sumu 
mennessään pyyhkäisee 
helmiäistaivaan alla

Aamu hiipii hiljaa
usvaneidot tanssii
ja pitkistä helmoista
jää jalokiviä hämähäkinseittiin

4c'i'»

Kokonainen piha täynnä kukkia 
sinä kahlaat lipunnostoon 
juhannusaattona
ja minä katson kukkien seasta taivasta
kuin koru
niin kaunis muisto

Aamutuuli on leppeä
mehiläinen käy antamassa suukon 
ja menee matkoihinsa 
naurattaa
on niin mukava istua yöpaidassa ruohikolla. 
Kissa kävelee paljain jaloin pihan poikki! Maalaus "Sauna" -96, Päivi Heikkilä
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PENTTI JOUTTIJÄRVI

Talvisodan merkitystä ei voida yliarvioida
Sodan päättymisestä 60 vuotta

Edellisessä Virtain Joulussa oli 
kirjoitus talvisodan syttymisestä, 
sillä tuosta tapahtumasta oli kulu
nut 60 vuotta marraskuun viimei
senä päivänä. Nyt on kulunut tuo 
60 vuotta sodan päättymisestä, kun 
105 päivää kestäneet taistelut tau- 
kosivat 13. maaliskuuta 1940. Pää
osa virtolaisista kuului Jalkaväki- 
rykmentti 21:een (ev Armas Kemp
pi), jonka ryhmitys rauhan tullessa 
oli siten, että I P (kapt Waldemar 
Kilpeläinen) oli Kirvesmäen etulin
jassa, IIP (kapt Teppo Sorri) Suvan
non rannikkolohkolla ja virtolaispa- 
taljoona eli III P (kapt Eino Polon) 
taistelureservinä Käpälämäessä.

Sotaa käytiin alusta alkaen yli
voimaista hyökkääjää vastaan, suo
malaisten 250000 miestä vastassa 
oli yli miljoona miestä. Voimasuh
teet muilta osin olivat vielä epäta
saisemmat, tykistö ja lentokoneet 1:8 
ja panssarivaunut 1:3000. Ylivoimaa 
lisäsivät Neuvostoliiton ehtymättö
mät täydennysmahdollisuudet ja 
suomalaisten huutava ampumatar
vikkeiden puute.

Virtolaisia lähti sotaan kaikkiaan 
n. 2000 henkilöä. Tällä hetkellä on 
elossa seitsemänkymmentä talviso
dan veteraania.

Neuvostoliiton kokonaistappiot 
olivat lähes miljoona miestä, joista 
kaatui n. 200 000. Suomalaisten tap
piot olivat n. 25 000 kaatunutta tai 
kadonnutta ja n. 45 000 haavoittu
nutta. JR 21:n tappiot olivat kaatunei
na 436, haavoittuneina 1104 ja ka
donneina 74 miestä, eli yhteensä 
1614 taistelijaa, eli yli puolet ryk
mentin alkuperäisestä vahvuudesta. 
Virtolaisten osuus tappioista on 164 
kaatunutta ja lähes saman verran 
haavoittuneita. Talvisotaan osallis
tuneita sotainvalideja on tällä het
kellä elossa 23 henkilöä. Talviso
dassa kaatuneista on haudattu kes
kustan sankarihautaan 133, Killin- 
koskelle 16 ja yksityishautoihin 15

miestä, näistä 6 keskustan, 2 Killin- 
kosken ja 7 muiden paikkakuntien 
hautausmaihin.

Sodan päätyttyä Neuvostoliitto 
palautti 847 sotavankia. Näidenjou- 
kossa oli yksi virtalainen mies sekä 
kaksi siviilinaista, jotka olivat joutu
neet vangiksi Hyrsylän mutkassa.

Sotatoimet päättänyt rauhanso
pimus allekirjoitettiin Moskovassa 
keskiviikkona 13. maaliskuuta 1940 
aamuyöllä, mutta päivättiin edelli
selle päivälle. Sota päättyi sopimuk
sen mukaisesti 13.3. klo 11 Suomen 
aikaa ja klo 12 Leningradin aikaa. 
Rauhansopimuksen alueluovutuk
sia koskeva 2. artikla kuuluu seu
raavasti: ' 'Valtakunnan raja Suomen 
tasavallan ja SNTL:n välillä on kul
keva uutta rajalinjaa pitkin siten, 
että SNTL:n alueeseen liitetään koko 
Karjalan kannas ynnä Viipurin kau
punki ja Viipurinlahti saarineen, 
Laatokan järven läntinen ja pohjoi
nen rannikkoseutu ynnä Käkisal
men ja Sortavalan kaupungit sekä 
Suojärven kirkonkylä, joukko Suo
menlahden saaria, Märkjärveltä 
itään oleva alue ynnä Kuolajärven 
kirkonkylä sekä osa Kalastaja- ja 
Srednisaarentoja - tähän sopimuk

Taipaleenjoki, jonka rantamilla virtolaiset taistelivat talvisodassa.

seen liitetyn kartan mukaisesti". 
Rauhansopimuksen 4. artikla mää
rää Suomen vuokraamaan Neuvos
toliitolle Hangon niemimaan ja sitä 
ympäröivän merialueen 30 vuodek
si. Luovutettu maa-ala oli n. 43 000 
neliökilometriä eli 12,5 % silloisesta 
pinta-alasta.

Rauhan ehdot olivat varsin ras
kaat. Lisäksi oli 420 000 karjalaista 
menettänyt kotinsa, n. 12 % silloi
sesta väestöstä, ja heidät oli asutet
tava muualle Suomeen. Virroille 
siirtolaisia tuli sotien jälkeen 1555 
henkilöä, j öistä jäi alunperin 857kar- 
jalaista asumaan tänne.

Talvisodan päättymisen 60-vuo
tisjuhlaa vietettiin Virroilla 12. maa
liskuuta 2000. Juhlapäivän ohjel
maan kuului jumalanpalvelukset 
keskustassa ja Killinkoskella, sa
moin seppeleenlaskut molemmille 
sankarihaudoille, kahvitilaisuus 
Rantatien koululla ja päiväjuhla. 
Päiväjuhlassa oli mm. Talvisota-ku
vaelma, ja juhlapuheen piti kenraa
liluutnantti Ilkka Ranta.

Juhlapuheessaan Ilkka Ranta to
tesi mm. seuraavaa: "Talvisota pe
lasti maamme siltä kohtalolta, joka 
toteutui niin monessa Neuvostolii-
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ton lannistamassa maassa. Talvisota 
antoi uskoa tulevaisuuteen ja nosti 
Suomen arvostettujen kansakuntien 
joukkoon. - Rauhasta neuvotteli it
senäinen Suomi ja torjuntavoiton 
saavuttanutta maata ihailtiin kaik
kialla. - Yhdeksi talvisodan ihmeek
si voidaan lukea se, että kansakun
ta kykeni sodan edessä suuren luo-

Vuonna 1999 otetussa kuvassa on 
"Kaivo", jossa Yrjö Jylhän samannimi
sen runon päähenkilö virtolainen Erkki 
Kujala tapasi kohtalonsa talvisodassa. 
Kuvat: Lauri Kivistö.

\Jz \Jz \lz \Jz \JzZ|\ Z|\ Z|\ Z|\ Z|\

kanyhtenäisyyteen. - Talvisodan ih
meisiin kuuluu myös hengellisyys, 
minkä sotiminen aiheutti. Tuskin 
on Suomessa rukoiltu enemmän 
kuin sodan järkytysten keskellä. - 
Näistä ja monista muista ihmeistä 
tuli kansakunnalle se henkinen pe
rusta, jonka pohjalta Suomi selvisi 
myöhemmin jatkosodasta ja kylmän 
sodan vaarallisista vaiheista sekä ke
hittyi hyvinvointivaltioksi. Näin ol
len veteraanimme puolustavat edel
leen maatamme. - Keskuudessam
me elävät veteraanit ovat isän
maamme kunniakansalaisia."

PEKKA JUSSILA

Metsätöissä
Olen siitä onnellisessa asemassa, 

että syntymäpaikkani on maalaispi- 
täjä, nykyisin tosin maalaiskaupun- 
ki. Oikeampi luonnehdinta olisi kui
tenkin mettäpitäjä. Metsä on nimen
omaan kuusimetsää, eikä mitään 
rämemännikköä. Kotini ikkunasta
kin näkyy pääosin metsämaisema, 
pienen peltotilkun taustana.

Metsätöitä olen tehnyt jokatalvi- 
sesti yli 25 vuotta. Loppukesästä 
lähtien jo täytyy seurata puukaup- 
pasuhdanteita ja menekkinäkymiä 
joka lehdestä. Kynnet syhyävät met
sätöihin heti puintiajan ja kyntötöi- 
nen jälkeen.

Syksyllä ensimmäisiä ja mielui
sampia töitä ovat taimikon hoito
työt raivaussahalla. Nämä työt tule
vatkin tehdyksi ennen lumentuloa. 
Syksyisen lyhyessä päivässä ehtii 
kyllä saada itsensä väsyksiin. Mutta 
mieli pysyy virkeänä pimeimpänä- 
kin tihkusadepäivänä, kun saa teh
dä mieluista työtä, jossa heti näkee 
kättensä työn jäljen.

Perattu metsä palkitsee tekijänsä 
kasvaen kiihkeästi seuraavina ke
sinä. Sitä on mukava tulla katso
maan parin vuoden päästä. Varttu- 
j .eemmassa riukuasteen pusikossa 
joutuu käyttämään raivaussahan si
jasta moottorisahaa, että saa puut 
kaatumaan maahan asti. Työ täytyy 
tehdä kunnolla, eikä silloin voi jät
tää nojopuita konkeloasentoon, ei 
vaikka työmaa olisi kuinka erä
maassa pois näköpiiristä.

Taimikonhoidon jälkeen siirryn 
ropsimettään ensiharvennustöihin. 
Se on myös mieluista työtä, koska 
siinä pääsee luovuus ja teknillinen 
toteutus yhteistyössä hyvään työn- 
laatuun.

Ensin hakkaan palstalle ajouran, 
ja sitten kaikki alamittaiseksi jää
neet ja lopuksi tasapituiset oikeaan 
tiheyteen. Raskain työvaihe on ve
tää kolmimetrinen tyvi kymmenen 
metrin päästä ajouran varteen. Syk- 
sypuolella talvea se onnistuu aina, 
mutta jos tulee lumitalvi, harven- 
nustyö vaikeutuu. Silloin pitää siir
tyä tukkimetsään. Siellä lumi ei ole 
este, se on vain hidaste. Joskus on 
lunta ollut haaraperiin asti, kun on 
vinssin avulla haettu siemenmän- 
tyjä taimikosta.

Kun kahvitauolla istuu pölkyn 
päällä ja katsoo valmiin työn suun
taan, niin siinä murheet unohtuu ja 
velatkin muuttuu saataviksi.

Harvennushakkuilla työn tekee 
mielenkiintoiseksi se, että saa valita 
jätettävät puut. Työ ei ole yksitoik
koista. Tavallisesti valinta on help
poa, alispuut ja oksikkaat pois ja 
pystyyn jää tasavahva metsä. Seka
metsä tuottaa ehkä enemmän, mut
ta se vaatii ammattitaitoa ja tietoa 
puiden kasvuedellytyksistä. Kaik
kea tietoa ei löydy oppikirjoista. 
Kokemus pidemmältä ajalta antaa 
parhaimman ammattitaidon metsä- 
ajoissa.

Teen työn aina yhteistyössä luon
non kanssa. Joskus ylimetsänhoita- 
ja tekee uuden leimikon aukon reu

naan. Se on vain otettava luonnon 
kiertokulkuun kuuluvana ja korjat
tava puut pois ja istutettava seuraa- 
vana keväänä uusi metsä.

Tien varteen jätän aina koivua 
maisemapuuksi, vaikka se jonkun 
männyn varjostaakin toispuolei
seksi. Monen metsän reunaan olen 
jättänyt myös suurimman puun 
malliksi tulevalle taimikolle. Puu 
kasvaa sata vuotta, mutta kaatuu 
jopa minuutissa. Kunnioituksella 
luontoa kohtaan pitää jättää "Halti- 
japuita" tarpeen mukaan. Näin säi
lytän suhteeni luontoon hyvänä ja 
tulee hoidettua biodiversiteetti eli 
monimuotoisuus samalla kuntoon.

Metsätyön hyvistä puolista vain 
osa on sahaa ja materiaa. Toinen 
puoli on eläimistö ja erilaiset luon
non ilmiöt ja tapahtumat. Vaikka en 
perustakaan liiemmälti oravaa pie
nemmistä ötököistä, niin kaikki ne 
kuuluvat luontoon, kuten hankikir- 
put tammikuun suojailmalla lumen 
pinnalla hyppimässä.

Samoin hirvet ja jänikset saavat 
käydä samalla työmaalla kuin mi
näkin. Tosin ne käyvät öisin, minä 
päivätuurissa. Tavallisimmat jäljet 
syksyn uudella lumella ovat kuiten
kin ketun ja sen metsästäjän neli- 
vedon jäljet metsätiellä aamuisin.

Metsä on meille kaikille tärkeä, 
metsä on ystävä. Kun minä autan 
metsää, metsä auttaa minua.

Julkaistu Metsälehdessä, voitti Metsä- 
lehden kirjoituskilpailun.
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Virtain Sotaveteraanit ry 35 vuotta
Veteraanit viettivät yhdistyk

sensä 35-vuotispäivää syyskuussa. 
Yhdistys on perustettu 10. lokakuu
ta vuonna 1965. Aloitteentekijänä 
oli tuolloin Frans Niiniskorpi. Pe
rustaminen tapahtui vasta 20 vuot
ta sotien päätyttyä. Tämä johtuu 
siitä, että vuonna 1945 silloinen val
vontakomissio lopetti Suomen Ase
veljien Liiton. Täten paikallisyhdis
tyksienkin perustammen oli kiellet
ty. Yhdistyksen perustamiseen ei 
ryhdytty, ennen kuin olot olivat 
muuttuneet.

Juhlapäivän ohjelmaan kuului
vat seppeleenlaskut sankarihau
doille Killinkoskella ja keskustassa, 
jumalanpalvelus, naisjaoston tarjoa
ma lounas ja päiväjuhla. Seppeleen
laskussa sankarihaudalla ja päivä- 
juhlassa oli mukana myös Satakun
nan Sotilassoittokunta Niinisalosta, 
j ohtaj anaan musiikkiyliluutnantti 
Riku Huhtasalo.

Yhdistyksen puheenjohtaja Onni 
Holttinen toivotti päiväjuhlan vie
raat tervetulleiksi ja lausui terveh- 
dyssanojensa päätteeksi:
- Sodissamme saavutettu torjun

tavoitto oli mahdollinen vain kan
san yksimielisyyden ansiosta. Kun 
maailma ei ole miksikään muuttu-

Virtain Sotaveteraanien puheenjohta
ja Onni Holttinen.

nut, me tarvitsemme tätä yksimieli
syyttä nyt sekä tulevaisuudessa. 
Siksi on tärkeätä, että me kaikin ta
voin rakennamme sitä jokainen, 
millä paikalla kukin meistä tässä yh
teiskunnassa toimiikin. Olkoon isän
maamme j a kansamme yhteinen etu 
tärkein toimiamme ohjaava pää
määrä, ja sykkiköön sydämemme 
aina Suomelle ja Suomen kansalle.

Juhlapuheen piti Sotaveteraani- 
liiton puheenjohtaja Aarno Lampi. 
Hän mainitsi puheessaan, että so
tien päätettyä sotaveteraani oli joka 
kolmannessa kodissa, nyt heitä on 
enää vain joka neljännessätoista ko
dissa. Silti veteraaneilla on edessään 
joukko tehtäviä: on työ yksittäisen 
veteraanin hyväksi, työ veteraani- 
yhteisöissä ja työ isänmaan hyväksi 
ja jatkoi:

- Työ yksittäisen veteraanin ja hä
nen perheensä hyväksi alkoi aikoi
naan asumisolojen kohentamisella. 
Tällä hetkellä painopiste on vete
raanin kuntoutuksessa, tarkemmin 
sanoen kunnossa pysymisestä huo
lehtimisessa. Palvelut on tuotava 
veteraanin arkeen, lähelle häntä.

- Meillä on vielä tehtäviä vete- 
raaniyhteisöissä niin liitto-, piiri- 
kuin paikallisellakin tasolla. Tämä 
Virtain yhdistyksen 35-vuotisjuhla- 
vuoden vietto on suurenmoinen 
esimerkki kotiseudun puitteissa ta
pahtuvasta veteraanitoiminnasta. 
Järjestötoiminnan valtakunnallisis
ta saavutuksista voidaan todeta, et
tä veteraaniliitot ovat yhteistyön 
tuloksena tähän mennessä aikaan
saaneet n. 30 lainsäädäntötointa, 
jotka ovat vaikuttaneet veteraanien 
elämänolosuhteiden parantumiseen 
ja erityisesti kuntoutukseen.
- Viime aikoina me olemme paljon 

puhuneet veteraaniperinteen siirtä
misestä nuoremmalle sukupolvelle. 
Se on meidän viimeinen suuri pal
veluksemme isänmaalle, joka tulee 
aina tarvitsemaan tuota tietoa. Maan- 
puolustustahdon suuri merkitys ei 
muutu eikä vähene. Veteraanipe-

Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja 
Aarno Lampi.

rinteemme, tuo selviytymisen suuri 
kertomus on arvokasta ja tähdel
listä, ainutkertaista ja uusiutuma
tonta ainesta, ja sitä tarvitaan yllä
pidettäessä myönteistä maanpuo- 
lustushenkeä Suomen kansan kes
kuudessa.

Juhlan ohjelmassa oli lisäksi 
Matti Maijalan yksinlaulua, säes
täjänä Annamari Ylä-Soini, Saara 
Lehtisen runoja Vaskiveden Nuori
soseuran Tanhu-Lystin tanhuesitys 
Waskiköörin avustamana sekä pää
tössanat.

Päätöspuheenvuoron käytti yh
distyksen kunniapuheenjohtaj a Pau
li Syrjänen, joka on ollut mukana 
yhdistyksen toiminnassa vuodesta 
1968 lähtien. Puheessaan hän lausui 
mm. seuraavaa:
- Eräs merkittävä asia Virtain yh

distyksen alkutaipaleella on ollut 
se, että meillä on vain yksi veteraa- 
niyhdistys.
- Ensimmäisten vuosien toiminta 

kohdistui pääosiltaan heikommassa 
asemassa olevien veteraanien elin
olojen parantamiseen. Veteraanien 
asunto-olojen parantamiseksi on 
tehty paljonkin. Veteraanitaloja on 
kaksi, joissa on 15 asuntoa. Korjaus
avustuksia on annettu varojen mu-
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kaan ja korjaustalkoissa on oltu 
monet kerrat.
- Perinnekylästä löytyy yksi mei

dän maamerkeistämme - Veteraani- 
museo. Muita ovat Ohtolan muis
tomerkki, sankarihauta-alueella 
oleva muistomerkki ja veteraani- 
matrikkeli. Nämä ovat niitä asioita, 
jotka kertovat meistä jälkipolville. 
Silti perinteen keruu on edelleen hy
vin ajankohtainen asia.

- Nuorinkin veteraani on tänä 
päivänä 75-vuotias. Tämä asettaa

Virtain Sotaveteraanien kunniapu
heenjohtaja Pauli Syrjäsellä on kolmen- 
kymmenenkolmen vuoden kokemus 
sotaveteraanityössä.
Kuvat: Laina Hietanen.

eteemme aivan uudet haasteet ja 
toimintatavat. Kuntoutus ja yhteis
kunnan vastaantulo tulee näyttele- 
mään yhä suurempaa osaa. Kun
toutus on täällä Virroilla hyvässä 
hoidossa. Veljesapua tarvitaan edel
leen, ja entistä enemmän tulee hen
kisen tuen tarve kasvamaan.

Lopuksi Syrjänen viittasi vete
raanien kirkkopyhään ja muistutti 
Jumalan avusta kansamme histori
assa.

Juhlassa esittivät tervehdyksen
sä kaupunki, seurakunta ja Sotave
teraanipiiri. Päätteeksi laulettiin yh
teisesti soittokunnan säestyksellä 
Maamme-laulu ja liput vietiin juh
lallisesti pois.

\iz \,z \,z \iz Mz \JzZj\ zj\ Z|\ Z,\ Z»\ Z|\

MATTI MAIJALA

Suomen Punaisen Ristin Virtain osasto 50 vuotta
Vuosi 1950 oli maassamme Suo

men Punaisen Ristin osastojen pe- 
rustamisaikaa. Oli koettu tarpeelli
seksi aikaansaada järjestön monien 
tehtävien vuoksi paikallisorganisaa
tioita. Vaasan läänin alueella, johon 
Virrat silloin kuului, perustettiin sinä 
vuonna 30 osastoa.

Perustava kokous pidettiin loka
kuun loppupuolella. Asiasta on ker
rottu Virtain Sanomissa 26.10.1950. 
Osaston hallituksen puheenjohta
jaksi valittiin kunnanlääkäri Paavo 
Pankamaa ja varapuhenjohtajaksi 
hammaslääkäri Torsti Saarelma. 
Hallituksen jäseniksi tulivat opet
taja Aira Hamara, terveyssisar In
keri Toivola, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Einari Palonen ja in
sinööri Paavo Vatka. Varajäseniksi 
valittiin rouvat Aino Sario ja Saimi 
Sipilä, neiti Eva-Lisa Svedström ja 
kirkkoherra Oskari Heikinheimo. 
Tilintarkastajiksi valittiin kamreeri 
Viljo Vehmas ja pankinjohtaja Eino 
Sipilä, varalle pankinjohtajat Heikki 
Kiiski ja Heikki Isotalo, siis kaikki 
paikkakunnan senaikaiset pankki
miehet.

Suomen Punainen Risti 
toimi siihen aikaan huo
mattavana avustusten vä
littäjänä paikallistasolle. 
Yhteistyössä Mannerhei
min Lastensuojeluliiton 
kanssa se jakoi vuosittain 
sotaorvoille ns. kummi- 
avustuksia. Mainittuna 
vuonna 40 virtolaista lasta 
sai kummiavustusta. Avus
tussumma oli kaikkiaan 
sen ajan rahassa 321.484 
mk.

SPR:n Vaasan läänin 
piirihallituksen toiminta
kertomuksessa vuodelta 
1950 on lisäksi Virtaita kos
keva mielenkiintoinen tie
to: Suomen Huolto oli myöntänyt 
Virtain terveystalon rakentamiseen 
ns. terveystaloapurahaa 300.000 mk. 
Nykyrahassa se merkitsee noin 
54.400 mk. Talon vihkiäiset on pi
detty samana vuonna. Terveystalo 
on nykyisin asumiskäytössä ja si
jaitsee Käsityökeskuksen käytössä 
olevan entisen Markkasen talon vie
ressä.

Ensiapuryhmä harjoittelemassa 1980-luvulla. 
Kuva: Anneli Antila.

Suomen Punaisen Ristin Virtain 
osasto on toiminut ja toimii edelleen 
aktiivisesti Virroillakin merkittä
vänä nk. kolmannen sektorin toimi
jana. Osaston puheenjohtajana on 
pitkään toiminut Kalevi Saloranta. 
Varapuheenjohtajana on Liisa Vaali 
ja sihteerinä Salme Vähäniemi. 
Puolen vuosisadan juhlia vietettiin 
hiljattain.
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Virtain Yrittäjänaiset 30 vuotta

Järjestön tehtävä on rohkaista ja kannustaa

- Meidän kaupunkimme Virrat 
on kolmenkymmenen vuoden ai
kana kokenut monia muutoksia. 
Väestö on vähentynyt, ja tietotek
niikka vallannut alaa. Näihin koko 
maata koskettaviin muutoksiin on 
yritysten täytynyt sopeutua. Siinä 
ovat hyvät neuvot olleet arvokkaita. 
Avuksi ovat olleet keskinäinen yh
teistyö ja väestön tarpeiden tiedos
taminen. Pienten ja keskisuurten 
yritysten menestyminen on riip
puvainen henkilöiden omista voi
mavaroista.
- Työkyvyn ylläpitäminen ja sen 
vaaliminen nousee esiin entistä sel
vemmin. Yrittäjäjärjestön tehtävä 
on ennen muuta rohkaista ja kan
nustaa. Sen tulee ylläpitää neuvon
ta- ja virkistystoimintaa niin, että 
jokainen jäsen voi käyttää avuksi 
paikallista ja valtakunnallista asian
tuntemusta. Yhdessä j aksamme pa
remmin vastata uusiin haasteisiin, 
toteaa Virtain Yrittäjänaisten pu
heenjohtaja Kirsti Perähuhta yh
distyksen julkaisussa.
Virtain Yrittäjänaiset ry juhli 30 
toimintavuottaan 20. helmikuuta 
2000.

Eri alojen yrittäjänaiset 
joukolla kokoon

Joukko eri alojen yrittäjänaisia ko
koontui helmikuun 15. päivä 1970 
Virtain Yrittäjänaiset ry:n perusta
vaan kokoukseen. Paikalla olivat Ai
no Rantanen, Anna-Liisa Virtanen, 
Sirkka Tuominen, Salme Ahola, 
Vieno Haapanen, Maire Kokko, Eeva 
Kivistö, Kyllikki Juntunen, Anni 
Uusi-Kyyny, Tuula Nurminen ja 
Aino Haka. Lisäksi paikalla oli sil
loinen Yrittäjänaisten Keskusliiton 
toiminnanjohtaja Eeva Poutiainen.

Perustajajäsenistä Kyllikki Jun
tunen ja Aino Haka ovat olleet mu
kana toiminnassa lähes koko kol
menkymmenen vuoden ajan.

Paikallisyhdistyksen myötä tul
tiin jäseneksi valtakunnalliseen 
Y rittäjänaisten Keskusliittoon. Tam
pereen Yrittäjänaiset ry toimi liit
tymisen yhteydessä Virtain yhdis
tyksen kummijärjestönä.

Mahdollisuus
myös valtakunnalliseen 
vaikuttamiseen

Keskusliittoon liittyminen antoi 
mahdollisuuden päästä vaikutta
maan valtakunnallisella tasolla yrit
täjänaisten toimintaan.

Kevät- ja syyskokoukset kerää
vät useita satoja edustajia yhdistyk
sistä ympäri Suomea.

Tuli mahdolliseksi tehdä aloit
teita eduskunnalle ongelmiksi koe
tuista asioista sekä pitää yhteyttä 
tälle tasolle nimikkokansanedusta- 
jien kautta. Pienemmillä yhdistyk
sillä ei aikaisempina vuosina ollut 
taloudellisesti mahdollista saada 
omaa jäsentään Keskusliiton halli
tukseen, mutta nyt kun sieltä on 
tultu vastaan kustannusten katta

Yrittäjänaisten naamiaiset 70-luvulla.

misessa, on myös Virroilta ollut 
oma edustaja.

Perustamisvuoden jäsenet 
loivat toimintamallin

Perustamisvuoden jäsenet loivat 
toimintamallin yhdistyksen paikal
liselle toiminnalle ja sitä on uskol
lisesti noudatettu. Esimerkiksi ka- 
piokirstuarpajaiset ovat kuuluneet 
vuosittain toistuviin perinteisiin. 
Osallistuminen paikkakunnan mer
kittäviin tapahtumiin on kuulunut 
ohjelmaan ja yhteistoimintaa on har
joitettu Virtain Yrittäjät ry:n sekä 
lähipaikkakuntien yrittäj änaisten 
kanssa. Yhteiset retket ja jäsenillat 
teemoineen ovat virkistäneet ja yh
distäneet. Uuden oppimiseen, ku
ten esimerkiksi tietotekniikkaan on 
satsattu.

Eeva Kivistöstä ensimmäi
nen puheenjohtaja

Yhdistyksellä on toimintansa ai
kana ollut kaksitoista puheenjohta
jaa. Jokainen heistä on tuonut aja-
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tuksiaan toimintaan ja taannut yh
distyksen jatkuvuuden.

Ensimmäisenä nuijan varteen 
tarttui Eeva Kivistö 1970-1971 sekä 
1975-1977. Häntä ovat seuranneet 
Aino Rantanen 1972-1973,
Briitta Yks-Petäjä 1974,
Kaisa Vehniä 1978-1980,
Eila Sipilä 1981-1982,
Riitta Makkonen 1983,
Kyllikki Juntunen 1984-1985,
Sirkka Paloviita 1986-1988,
Eila Karhukorpi 1989-1994,
Raija Ahokas 1994-1995,
Elisa Kivelä 1996-1998 ja 
Kirsti Perähuhta 1999-.

Sihteereinä ovat vuosikymme
nien aikana ahkeroineet 
Kyllikki Juntunen 1970,
Eila Pulkkinen 1971,
Helmi Äijö 1972-1973,
Marja-Liisa Jokinen 1974-1976, 
Sirkka Paloviita 1977-1980,
Ulla Niemi 1981-1982,
Eila Sipilä 1983-1991,
Irmeli Kolu 1992-1993,
Tuula Haapaniemi 1994-1995,
Ulla Niemi 1996-1999 ja 
Eila Karhukorpi 2000-.

Rahastonhoitajina on toiminut 
Aino Haka 1970-1971,1974-1988, 
Terttu Lampi 1972-1973,

Virtain Yrittäjänaiset 10-vuotispotre- 
tissaan.

Sirkka Paloviita 1989-1995 ja 
Marja Kivelä 1996-.

Uudet ja nuoret jäsenet 
turvaavat jatkuvuuden

Yhdistyksen jäsenmäärä on vaih
dellut viidenkymmenen molemmin 
puolin. Tiedottamisesta on huoleh
dittu jäsenkirjeiden sekä paikallis
lehden muistilistan avulla.

Jäsenistöllä on ollut mahdolli
suus vaikuttaa yhdistyksen toimin
taan sääntömääräisissä kevät- ja 
syyskokouksissa.

Erilaisissa ongelmatilanteissa on 
voitu kääntyä paikallisen Virtain 
Yrityspalvelu Oy:n, sekä jäsenyy
teen kuuluvan valtakunnallisen pal
velun puoleen.

Pienten yritysten omalle työlleen 
toivomasta arvostuksesta on ollut 
myönteisiä merkkejä näkyvissä.

Tekstin on Virtain Yrittäjänaiset ry:n 
30-vuotisjidkaisusta mukaellut Eira 
Siltanen.

Uudet jäsenet takaavat yhdistyksen jatkuvuuden. Virtain Yrittäjänaiset 30-vuotisjuhlassaan 20.2.2000.
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ASKO LEPPÄNEN

Nuorisoseura myös Kurjenkylään

Kurjenkylän nuorisoseuran pe
rustava kokous pidettiin kylän kou
lulla 21.10.1910. Koulu oli samana 
syksynä saanut uuden ja nuoren 
opettajan, Nestori Yli-Törmän. Hän 
toimi kokouksen puheenjohtajana, 
ja epäilemättä myös pöytäkirja oli 
hänen kirjoittamansa käsialasta ja 
sisällöstä päätellen. Pöytäkirjaan 
merkittiin, että oli "herännyt ajatus 
syvällä nuorten sydämissä, että ei
kö olisi mahdollista perustaa Nuo
risoseura Kurjenkylään".

Mistä tällaiset ajatukset olivat 
lähtöisin? Ensimmäisenä nuoriso
seurana pidetään vuonna 1881 syn
tynyttä Kauhavan nuorisoyhtiötä. 
Syksyllä 1882 perustettiin Ilmajoel
la Etelä-Pohjanmaan nuorisoseura. 
Tässä mukana oli myös kauppias 
Santeri Alkio Laihialta. Hänen työn
sä ja ajatuksensa innostivat ja ohja
sivat nopeasti kasvavaa seuraliiket- 
tä seuraavina vuosikymmeninä ko
ko maassa. Etelä-Pohjanmaan nuo
risoseurasta tuli samalla Suomen 
merkittävin keskusseura, johon lä- 
hipitäjissä perustetut seurat liittyi
vät haaraosastoina. Hyvin luonnol
lista oli, että tieto nuorisoseuroista 
oli jo useasti saavuttanut Kurjen
kylän, joka vielä 1800-luvun alussa 
luettiin Ilmajoen pitäjään kuulu
vaksi. Etelä-Pohjanmaan nuoriso
seuraan kuului vuonna 1891 kah
deksan seuraa, mutta vuosisadan 
vaihtuessa jo yli sata seuraa.

Nuorisoseura-aatteen nopealle 
leviämiselle olivat edellytyksiä luo
neet muunmuassa kansan lukutai
don parantuminen kansakoulujen 
ja kirjastojen myötä, parantuneet lii
kenneyhteydet, suomenkielisen leh
distön syntyminen ja menestymi
nen, raittiusliike ja etenkin heräävä 
kansallisuusaate. Maaseudun he
räämisessä nousivat merkittävään 
asemaan juuri nuorisoseurat, joiden 
perustamisessa kansakoulujen nuo
ret opettajat olivat useimmiten mu
kana.

Virtain ensimmäinen nuoriso
seura perustettiin kirkonkylään 
vuonna 1899. Seurantaloa alettiin 
rakentaa kansakoulun tontille heti 
samana vuonna. Kaksi vuotta myö
hemmin Uurainen sai nuorisoseu
ransa opettaja Aleksi Lätin aloittees
ta. Liedenpohjassa opettaja Torve
lainen kutsui kylän nuoria seuran 
perustavaan kokoukseen marras
kuussa 1902. Opettaja Väinö Helkiö 
oli aloitteentekijänä Toisveden nuo
risoseuraa perustettaessa vuonna 
1908. Kurjenkylään vuonna 1910 
syntynyt seura oli siten viides Vir
roilla. Pitäjään oli perustettu kansa
koulut 1800-luvun lopulla järjestyk
sessä kirkonkylä, Toisvesi, Vaski- 
vesi, Kurjenkylä, Uurainen ja Lie
denpohja. Kahdessa viimeksi mai
nitussa kylässä seurat perustettiin 
melko pian kansakoulun jälkeen. 
Kurjenkylässä tämä tapahtui vasta 
17 vuotta myöhemmin. Miksi näin?

Kurjenkylässä opettajat olivat 
alkuaikoina väliaikaisia ja toimivat 
usein ainoastaan yhden lukuvuo
den virassaan. Ensimmäinen kou
lun opettajan virkaan vahvistus- 
kirjan saanut oli Otto Silander, joka 
vaikutti kylässä vuosina 1905-1909. 
Voisi hyvinkin olettaa, että hänen 
aikanaan oli kypsynyt kylässä aja
tus nuorisoseurasta, sillä Otto Silan
der oli paitsi uudistushaluinen ja 
taitava opettaja, myös yhteiskun
nallisesti valveutunut henkilö. Hän 
oli mukana Suomen Maalaisväes- 
tön Liiton toiminnassa ja jopa eh
dokkaana ensimmäisissä eduskun
tavaaleissa. Työ uudessa puoluees
sa, jatkokurssikokeilu, Joutsenen 
koulun käsityön opetus ja muut työt 
veivät ajan niin, että nuorisoseuran 
perustaminen sai jäädä seuraajille.

Itse Kurjenkylän kehitys oli ollut 
nopeaa 1800-luvulla. Laajassa ky
lässä oli isojaossa 1700-luvun lopul
la jäänyt mittavat kruunun liika- 
maat, joista kruununtorppareiksi 
haluavat saivat tilan viljeltäväk- 
seen. Halukkaita oli sekä omasta

kylästä että muualtakin. Nälkävuo
si 1868 tosin alensi väkilukua, kun 
noin 12 % eli 50 kylän asukasta kuo
li vuoden yhdeksän ensimmäisen 
kuukauden aikana. Kasvu jatkui ta
saisena tämän jälkeen, niin että vuo
sisadan vaihteessa kylässä asui jo 
lähes 700 henkeä. Liikenneyhteyk
sien suhteen kylä oli jopa parhaita 
Virroilla. Kylän läpi oli saatu 8 kyy
närän levyinen tie Herraselta Perä- 
seinäjoen Liikalaan 1860-luvun al
kuun mennessä. Tietä vastustettiin 
sekä Virtain että Ilmajoen pitäjä- 
kokouksissa. Valtiovalta halusi kui
tenkin tien ja se rakennettiin vali
tuksista huolimatta. Tien varrelle 
tarvittiin majapaikka, kievari, joka 
oli milloin Ala-Kurjella, Ylä-Kurjella, 
Jaskarissa tai Joutsenjärvellä. Lii
kenne ja kylän kasvu toivat ensim
mäisen kyläkaupan Virroille, kun 
Salomon Mesimäki avasi liikkeensä 
Mäkisellä vuonna 1872. Pitäjäräätäli 
Sakari Wasell oli asettunut Jaskarin 
vävynä asumaan Lystilän torppaa. 
Suutareita löytyi omasta kylästä ja 
seppiä useitakin. Meijerikin oli ky
lään saatu 1900-luvun alussa. Mylly 
pyöri Peuran koskissa. Elettiin voi
makkaan kasvun aikaa.

Nuorisoseuran perustavassa ko
kouksessa kuunneltiin opettaja Yli- 
Törmän innostava alustus ja "tultiin 
yksimieliseen vakavaan päätökseen, 
että nuorisoseura on mitä pikem- 
miten perustettava ja valoisin, puh
tain mielin, palavalla halulla, läm
pimin rinnoin ja kestävällä jatku
valla innolla pyrittävä kohti puh
dasta ja jaloa päämäärää". Jo perus
tavassa kokouksessa liittyi uuden 
seuran jäseniksi 15 nuorta naista ja 
10 miestä, joista useimmat olivat 
talollisten lapsia. Keski-ikä oli noin 
20 vuotta, ehkä hieman alle.

Seuran ensimmäinen toiminta- 
jakso kesti noin viisi vuotta. Syystä 
ja toisesta toiminta sammui. "Herät- 
tämiskokous" pidettiin 24.8.1919, 
jolloin yleinen mielipide oli, että 
kyllä jälleen oli yritettävä.
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OLLI JOUTSENJÄRVI

Kurjenkylän kylätalo

Kurjenkylän nuorisoseuran 90- 
vuotisjuhlat ja kylätalon vihkiäiset 
vietettiin 21.10.2000. Kylätalohanke 
oli koko kylän voimannäyte.

Hankkeeseen haettiin ensimmäi
sen kerran rahoitusta Pirkanmaan 
TE-keskukselta v. 1997, mutta sil
loin päätös oli kielteinen. Hankkeen 
puuhamiehet Jarmo Koivisto ja Ari 
Rajamäki eivät siitä lannistuneet. 
Kim lehtiuutinen talvella 1998 ker
toi Voltin osittain EU-rahoilla toteu
tetusta kylätalohankkeesta, käynnis
tettiin Kurjenkylän kylätalon rahoi- 
tusselvitys uudestaan. Nyt peruste
luina oli mm. se, että kaksi TE-kes- 
kusta eivät voi tehdä samojen raho
jen käytöstä tällaisiin hankkeisiin 
erilaisia, vastakkaisia päätöksiä. 
"Vääntö" kannatti ja tuotti lopulta 
rahoituspäätöksen sekä TE-keskuk- 
sesta että Virtain kaupungilta.

Tarkistusten jälkeen hankkeen 
kokonaiskustannusarvio oli 1260 000 
mk, ilman tontti- ja pitokustannuk

sia sekä kalusteita. Virtain kaupun
gin osuus hankkeesta oli 500 000 mk. 
TE-keskuksen osuudeksi jäi 367 000 
mk. Kurjenkylän nuorisoseuran vas
tattavaksi jäi runsas puolimiljoonaa 
markkaa, kun kaikki kustannukset 
huomioitiin. Se katettiin pääosin 
talkootyöllä ja lahjoituksilla sekä 
vanhan toimitalon, Kurkelan, myy
misestä saatavilla tuloilla. Kalusto
hankintoihin saatiin läänin liikunta
lautakunnalta 100 000 mk avustusta.

Näillä rahoilla on saatu raken
nusalaltaan 412 m2 laajuinen raken
nus. Se pitää sisällään 11,5 x 21,5 m 
juhla- ja liikuntasalin, jonka sisä
korkeus enimmillään on 6,7 m. Sa
lin jatkeena oleva kahvio- ja kerho- 
huonetila mahdollistaa pienempien 
ryhmien kokoontumisen ja toimii 
samalla vara tilana koululle. Koulu 
saa rakennuksen yhteyteen puu- 
työtilat, ja sali näyttämöineen pal
velee luonnollisesti sekä liikunta- 
että juhlatilana.

Rakennuksen on pääosiltaan 
suunnitellut rakennusinsinööri Jar
mo Koivisto, joka on vastannut 
myöskin rakennustyön valvonnas
ta ja materiaalien hankinnasta. Ari 
Rajamäki on "piiskannut" talkoovä- 
keä varsin ansiokkaasti, valmistui- 
han talo ennätysajassa. Aikaa kului 
kaksi kesää ja talvi. Tuija Veija Nuo
risoseuran puheenjohtajana on hoi
tanut aktiivisesti hankkeen juokse
via asioita. Talkooväki ansaitsee ta
lon valmistumisesta erityiskiitok
sen. Monet ovat uhranneet talon ra
kentamiseen omaa aikaansa viikko- 
kaupalla. Täyspäiväisiä rakennus- 
miehiä on palkkalistoilla ollut aino
astaan Martti Yli-Peltomaa, jonka 
ansiokas kädenjälki näkyy läpi ko
ko talon.

Hanke on loppuun saatettu. Kaik
ki voivat olla ylpeitä lopputulok
sesta. Jo ensimmäiset viikot talon 
valmistumisesta ovat osoittaneet, 
että sillä on käyttöä kaikenikäisten 
juhlassa ja arjessa.

Kylätalo rakennettiin koulun yhteyteen. Kuva: Olli Joutsenjärvi

■■iB»
firr Ohi
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TUIJA VALLINMÄKI

Liedenpohjan keskustaa 
komistaa nyt uusi Wanha Koulu

Pitkään jatkuneen valmistelun 
jälkeen päästiin työhön käsiksi ke
sällä 1999, kun kaupunki korjasi osit
tain rakennuksen ulkovuorauksen 
lahot laudoitukset odottamaan seu- 
raavaksi kesäksi suunniteltua ulko
maalausta.

Vuokrasopimus kaupungin ja 
kyläyhdistyksen välillä valmistui 
keväällä 2000 ja talkoointoa voi
mistettiin kyläillassa pohtimalla ta
lon tulevaa käyttöä ja värivaihto
ehtoja.

Väritykseksi valikoitui v. 1928 
rakennetun koulun alkuperäinen 
väri. Pääväriltään rakennus on pu
nainen, päätykolmiot ja kuisti ovat 
keltaiset ja puitteet valkeat.

Toukokuun ja elokuun lopun pa
rinkymmenen talkookerran päivä
kirjaan kertyi yli neljänkymmenen 
talkoolaisen nimet. Rungoksi työn 
toteutumiselle kyläyhdistys palkkasi 
työvoimatuen avulla yhden kyläläi
sen.

Työintoa ja -iloa toivat lahjoitta
jien ja tukijoiden tarjoamat ateriat ja 
kahvitukset, jotka katkaisivat illan 
tai päivän työrupeaman ja antoivat 
tilaisuuden ajatusten vaihtoon ky
län nykytilasta ja tulevaisuuden 
mahdollisuuksista.

Työpanos talkoissa voi olla pieni 
tai suuri. Kaikki panokset täydentä
vät toisiaan ja ovat nyt saaneet ai
kaan sen, että ensimmäisen vaiheen 
tavoite vuonna 1997 tehdyn kylä- 
kyselyn päätoiveesta on saatu toteu
tetuksi.

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että 
vanha koulurakennus haluttiin saa
da kuntoon ja ottaa yhteiseen käyt
töön. Kylän keskustassa ei haluttu 
katsella laiminlyötyä julkista raken
nusta.

Liedenpohjan Wanha Koulu on 
nyt arvoisessaan asussa ja kertoo 
perinteitään arvostavasta ja tätä 
päivää elävästä kylästä.

Vanhan koulurakennuksen tule
vasta käytöstä on paljon innostavia 
suunnitelmia. Kantavaa ideaa ei ole

Niin moninaiset ovat tehtävät, että maalaustalkoissa tarvitaan koko hullunkuris
ten kyläläisten pakka!

Ahkerat muurahaiset työssään. Kuvat: Tuija Vallinmäki.

vielä lyöty lukkoon. Kylän kehitty
minen jatkuu vähitellen valmistu
vaan kyläsuunnitelmaan kirjatta
vien tavoitteiden toteuttamisella, 
edelleen yhdessä työtä tehden.

Kävi ilmi, että kolmensadan- 
kuudenkymmenen asukkaan ky
lässä voi kirjaimellisesti olla "voi
maa kuin pienessä kylässä". Tarve 
yhteistyön tekemiselle oli ilmeinen.

Yhteishenki ei kuitenkaan synny it
sestään, sormia näpsäyttämällä. Se 
syntyy yhdessä olemisesta ja var
sinkin yhteisen päämäärän vuoksi 
työtä tehden.

Liedenpohjan kylä kiittää läm
pimästi kaikkia talkootyötä tehnei
tä, lahjoittajia ja tukijoita urakan 
onnistumisesta.
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ULLA PALOMÄKI

Eskari - ei koulua, vaan elämää varten

Esiopetuksen historia Virroilla 
ulottuu 1970-luvun puoliväliin päi
vähoidon piirissä. Vuodesta 1997esi
opetusta on järjestetty koulutoimen 
piirissä opetusministeriön myöntä
mällä kokeiluluvalla. Kokeiluluvan 
voimassaolo päättyi 1.8.2000, kun 
perusopetusta koskevan lain muu
tos (1288/99) tuli voimaan.

Esiopetusuudistuksen ajoittamisel
le on kaksi vaihtoehtoa. Kunnat voi
vat järjestää esiopetuksen 1.8.2000 
alkaen. Velvoite esiopetuksen järjes
tämisestä astuu voimaan 1.8.2001. 
Virtain kaupunki on siis käyttänyt 
hyväkseen mahdollisuutta maksut
toman esiopetuksen järjestämiseen 
kaikille 6-vuotiaille 1.8.2000 alkaen. 
Esiopetuksen maksuttomuus mer
kitsee sitä, että maksuttomuus kos
kee vain esiopetusta ja esiopetuk
seen osallistuvan lapsen mahdolli
sesti lisäksi tarvitsema päivähoito 
on edelleen maksullista.

Esiopetusuudistuksen lainsää- 
däntöpohja vahvistettiin 23.12.1999 
hyväksytyssä lakipaketissa, jossa 
tehtiin esiopetusta koskevia täyden
nyksiä ja muutoksia perusopetus- 
lakiin ja sitä täydentävään muuhun 
lainsäädäntöön. Uudistus sijoittaa 
vuotta ennen oppivelvollisuusikää 
annettavan esiopetuksen pääosin 
opetustoimen lainsäädännön pii
riin. Myös esiopetuksen rahoitusjär- 
jestetään opetustoimen rahoitusta 
ohjaavan lainsäädännön mukaisesti.

Sekä perusopetuslakiin että päi
vähoitolakiin sisällytettiin säädök
set, joissa velvoitetaan järjestämään 
esiopetus ja päivähoito siten, että 
kumpaakin palvelua on mahdollis
ta käyttää. Sen mukaisesti esiopetus
ta saavalla lapsella on oikeus päivä
hoitoon tai yksityisen hoidon tu
keen.

Virroilla esiopetusta järjestetään 
syksystä 2000 alkaen yhteistyössä 
koulutoimen ja sosiaalitoimen kans
sa seuraavissa yksiköissä: Koivu-

rinteen päiväkoti, Mäntylän ryhmä
perhepäivähoitokoti, Liedenpohjan 
koulu, Killinkosken päiväkoti ja 
Vaskiveden koulu. Virtain keskus
tassa esiopetusta antavat Koivu- 
rinteen päiväkoti ja Mäntylän ryh
mäperhepäivähoitokoti. Ne ovat 
myös Jäähdyspohjan ja Kurjenkylän 
lasten esiopetuspaikkoja. Lieden
pohjan koululla opetetaan Lieden
pohjan ja Äijännevan koulupiirien 
lapsia. Killinkosken päiväkodilla 
esiopetusta saavat Killinkosken ja 
Kotalan koulupiirien lapset, ja Vaski- 
veden koululla Vaskiveden koulu
piirin lapset.

Esiopetuksen tavoitteet

Esiopetusuudistuksen yhtey
dessä käsitteellä esiopetus tarkoite
taan pääsääntöisesti 6-vuotiaiden 
opetusta ja kasvatusta. Esiopetus 
määritellään perusopetusta edeltä
väksi opetukseksi ja sitä kuvataan 
näin: "Esiopetus on suunnitelmal
lista opetusta ja kasvatusta, joka liit
tyy kiinteästi sekä varhaiskasva
tukseen että alkuopetukseen (perus
opetuksen 1-2 vuosiluokat). Esiope
tuksen tavoitteena on opetuksen 
yleisten tavoitteiden lisäksi paran
taa lapsen oppimisedellytyksiä ja 
edesauttaa lasten joustavaa siirty
mistä varhaiskasvatuksen piiristä 
alkuopetukseen. Toiminta muodos
taa osan elinikäistä kehitystä ja op
pimista, johon yhdistetään sekä päi
vähoidon että koulun pedagogisen 
toiminnan parhaat puolet." (Halli
tuksen esitys esiopetusta koskevaksi 
lainsäädännöksi HE 91/1999 vp.)

Esiopetuksen sisältö

Esiopetuksessa annetaan lapsel
le mahdollisuus kehittää persoonal
lisuuttaan monipuolisesti leikin ja 
toiminnan kautta, omista lähtökoh
distaan. Esiopetus on kokonaisval
taista teematyöskentelyä ilman pe

rusopetukselle ominaista oppiaine- 
jakoa. Työskentelyä ohjataan kui
tenkin sisältöalueiden kautta. Ne 
ovat kieli ja kommunikaatio, mate
maattiset käsitteet, luonto-ja ympä
ristötieto, uskonto/ etiikka, liikunta 
ja terveys sekä eri taidemuodot. 
Leikki, elämykset, tutkiminen, toi
minnallisuus ja vuorovaikutus ovat 
avainsanoja kuvattaessa esiopetuk
sessa käytettäviä menetelmiä.

Seuraavaksi esitellään lyhyesti 
kolme virtolaista esikoulua, Mänty
län ryhmäperhepäivähoitokodin 
esikoulu, Liedenpohjan koulun esi
koulu ja Vaskiveden koulun esi
koulu.

Mäntylän ryhmäperhepäivä
hoitokodin esikoulu

Mäntylän ryhmiksessä eskaria 
käy neljätoista lasta, seitsemän tyt
töä ja seitsemän poikaa. Heitä opet
taa lastentarhanopettaj a Auli Malvi- 
salo. Puolelle lapsista talo on jo tut
tu viime vuodelta, toinen puoli on 
uusia lapsia.

- Eskarissa lapsi oppii sosiaalisia 
taitoja, hän oppii olemaan ryhmässä

Pyry Nuora ja Minna Väisänen 
Mäntylän eskarissa.
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Salainen maa. Kuva Auli Malvisalo.

ja hänelle muodostuu positiivinen 
kuva oppimisesta, sanoo eskariope 
Auli. Hänellekin talo on tuttu jo vii
me vuodelta. Tänä vuonna eskaria 
on A-puolella joka päivä yhdeksäs
tä yhteen, neljä tuntia päivässä.

Oppimateriaalina eskarissa on 
Hannele Huovin Salainen maa, jossa 
seikkailee Kisu Pikkukuu. Eskarien 
vanhemmat ovat tutustuneet Kisu 
Pikkukuuhun satujen lisäksi las
tensa kätten töinä, niin pehmolelui
na kuin savivaloksinakin. Tehtävä- 
kirjasta tulee pieniä kotitehtäviä 
kerran viikossa. Lapsi tuntee itsensä

tärkeäksi, kun saa tehdä kotiläksy
jä niin kuin suuremmatkin koulu
laiset.

- Eskarissa myös leikitään, laule
taan, piirretään, jumpataan ja kes
kustellaan. Lapset oppivat huoleh
timaan omista tavaroistaan ja myös 
olemaan hiljaa yksin, mikä on työ
rauhan kannalta tärkeää, toteaa Au
li lopuksi.

Kysyttäessä lapsilta, mikä on ki
vointa eskarissa, saa vastaukseksi 
alakerran, kaiken, päiväsadun, ja 
muovailemisen, sillä syyskuisena

perjantaina eskarissa muovailtiin 
kotiuunisavesta oma nimi. -Eskaris
sa kivointa on kaikki. Kaikkea on ki
va tehdä, rakentaa Kisu Pikkukuu- 
ta ja istua pulpetin päällä, sanoo 
Ninni 6 v. - Joskus askarrellaan. 
Omat tyynyt pitää olla. Perjantai on 
lelupäivä.

Lapset rakentavat tätien johdolla 
alakertaan Salaista maata. Siinä on 
leikkipaikkoja, kirjasto, tähtitorni ja 
tori.

"Kukko puuron keitti, kana mai
don lämmitti, pikkulinnut lusikat 
toi, tulkaa lapset syömään."

Liedenpohjan koulun 
esikoulu

Liedenpohjassa eskariopena toi
mii sosiaalikasvattaja Elisa Väisä
nen. Oppilaita on kahdeksan, neljä 
Liedenpohjasta ja neljä Äijännevalta.

- Opetus eskarissa on kokonais
opetusta. Lapsi on aktiivinen tut
kija, hän tutkii eri asioita ja tekee 
havaintoja omien aistiensa avulla, 
toteaa Elisa. Esimerkiksi kun aihee
na oli omena, se puolitettiin ja huo
mattiin, että kaksi puolikasta on 
kokonainen. Siemenet istutettiin 
kukkaruukkuun ikkunalle kasva
maan. Lopuksi omenasta tehtiin 
raastetta ja omenasosetta liittyen 
keskusaiheeseen, joka oli kesästä 
syksyyn ympäristössä.

Elisa Väisänen ja Liedenpohjan eskarilaisia. Kuva: Virtain Valokuvausliike.
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Haastattelupäivänä aiheena oli 
hämähäkki. Aamulla lapset lähtivät 
ulos koulun lähiympäristöön etsi
mään tutkimuksen kohteita. Niitä 
he pyydystivät purkkeihin, joiden 
kansiin he olivat tehneet ilmareiät 
koulun puutyöluokassa. Lapsilla oli 
luuppien alla erikokoisia ja -näköi
siä hämähäkkejä, joita he tutkivat ja 
tekivät havaintoja. Taululla oli las
ten omia huomioita hämähäkistä: 
kutoo seittiä, kahdeksan jalkaa, ja
loissa karvaa, tekee kärpäsistä ruo- 
kapaketteja ja asuu verkossa. Lapset 
valmistivat myös piirroksia, tausto
ja tauluille, joiden etuosaan laite
taan riippumaan piippurassista teh
ty kivannäköinen, musta ja karvai
nen pehmohämähäkki. Tällä kertaa 
jäi opettajan tehtäväksi päivän päät
tyessä päästää tutkimuksen kohteet 
vapaaksi takaisin luontoon.

Liedenpohj assa kuten Mänty Iäs
säkin käytetään Salaista maata.

- Piirtäminen, liikkuminen, lau

laminen ja leipominenkin ovat es- 
kariin sopivia toimintoja. Ne kaikki 
vahvistavat kokonaisoppimista.

Liedenpohjan koulu tuntuu ole
van ihanteellinen paikka eskarille. 
Koulun muut oppilaat ovat ottaneet 
eskarilaiset hyvin vastaan, heillä on 
omat kummioppilaat ja mahdolli
suus käyttää koulun liikuntasalia 
esim. temppuradan paikkana sekä 
myös puutyöluokkaa. Ympäröivä 
luonto on oiva retkeilykohde, sieltä 
löytyy niin eri puita kuin marjoja. 
Eskarilaiset ovat poimineet puolu
koita, rakentaneet majaa "Hiisivuo- 
relle" ja järven rannalle Salaisen maan 
hiekkalinnoja. Välitunnit he viettä
vät koulun pihalla.

Vaskiveden koulun esikoulu
Vaskiveden koulun esikoulussa 

harjoitellaan Lions Quest -ohjelman 
mukaan tulemaan toimeen erilais
ten ihmisten kanssa sekä käyttäyty

mään hyvin kaikissa tilanteissa yh
dessä Söpö-nallen kanssa. Lapsia 
ryhmässä on yhdeksän, neljä tyttöä 
ja viisi poikaa. Ryhmä on valoisa, 
vastaanottavainen ja erittäin innos
tunut, sanoo heitä ohjaava lasten
tarhanopettaja Anna-Maija Tikkala.

Lapset oppivat liikkumaan luon
nossa kunnioittaen ja ymmärtäen, 
elämysten ja kokemusten kautta 
Metsämörrin ja hänen ystäviensä 
avulla.

Lapset oppivat etsimään, löytä
mään ja käyttämään numeroita, kir
jaimia ja värejä laulujen, leikkien, 
askartelujen, draaman ja pelien 
avulla.

Vaskiveden eskarissa liikutaan 
ja leikitään ulkona päivittäin. Vi
hervuotta vietetään, ja pihaleikki- 
perinnettä elvytetään sekä uusien 
että perinneleikkien myötä.

Lastentarhanopettaja Anna-Maija Tikkala ja lapset vasemmalta Valtteri Salonen, Kristjan Vartiamäki,Jari Laukkanen, Taneli 
Lamberg, Elias Helin, Piia Kangasmäki, Titta Liminka, Mia Multamäki ja Katri Rantala.
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LEO KORPI

Kingonmäki

Otsikon mäki sijaitsee Virtain 
Kotalassa. Tienpätkällä, joka on 
poistettu liikenteestä joskus 50-lu- 
vun puolivälin tienoilla. Vaikka mä
ki oli yksi monien muiden joukos
sa, ei se ollut mikä tahansa nyppylä.

Syksyllä tein sienireissun Kin- 
gonmäkeen. Se tosin on jo melkoi
sesti metsittynyt, mutta entinen tie- 
ura on silti vielä hyvin näkyvissä.

Siinä mäen päällä eväitä mais
tellessa ajatukset karkasivat mäen 
erikoiseen historiaan.

Muistan mm. monet liikennöit
sijä Björkvistin onnikkareissut, jol
loin jännitin muiden mukana, pää- 
sisimmekö mäen ylös talven kalja
milla. Erityisesti Virroilta Kotalaan 
päin olevaan jyrkempään osaan. 
Vaikka ei se alhaalta katsoen kovin
kaan kummoiselta näytä, mutta 
senaikaiset menopelit huomioiden 
vauhtia ei voinut ottaa kuin nimeksi.

Ei ole ihme jos niskakarvat nou
sivat pystyyn, kun puolivälissä ylös
päin puhti alkoi loppua niin moot
torista kuin kuskistakin.

Vaikka Kuparivuoren ylitettyään 
moni luuli vaikeuksien loppuvan, 
niin Kingonmäessä ne vasta alkoi
vat, kuten eräs Pihlajavesi-Virrat 
postilinjan kuski tapasi sanoa kait 
itseään rauhoittaakseen: "Tuli se 
villapussikin otettua mukaan, että 
pääsi ylös".

Olisiko muuan nimimerkki JV 
ollut ensimmäinen ns. linjabiilin ve
täjä näillä nurkin, värikäs persoona 
hän kuitenkin oli ja kerrotaan hänen 
ajaneen mäen ylös takaperin liuk
kailla keleillä. Silloin oli tietysti se 
etu, että jos auto alkaa luisua alas
päin niin tottakai se oli helpompi 
ohjata takaisin ja näin oli käynyt
kin monta kertaa. Mitä kurjempi ke
li sitä enemmän "doopinkia", ei kai 
se muutoin olisi onnistunutkaan.

Eipä silti, kyllä Björkvistikin kävi

suksilla mäessä ennen joulukirkko- 
onnikan ylösajoa. Tarkka mies kun 
oli, tunnetusti kuten myös kirkko
herrakin, joka eräänä sunnuntaina oli 
tulossa Kotalaan päin kantti kertaa 
kantti Fordillaan. Eiku vaan stoppi 
hänellekin siihen ylämäen puolivä
liin. Eikä siinä sen kummempaa, 
mutta kun lähellä asuvat veljekset 
olivat juuri teurastamassa lehmää 
ja peläten laukauksen kuuluneen 
lähtivät juosten vapaaehtoisesti 
työntämään apostolin auton ylös, 
sillä pyhäpäivää kunnioitettiin sil
loin vielä. Muuten samaisen talon 
vaari veti monet autot ylös hevosel
laan, joka tiesi tarkasti vetoniksit.

Kyllä niitä ajopelejä tosiaan jäi 
mäkeen ja luisuessaan alas sai tiet
ty iso mäntyparka ottaa useimmat

AHTI AALTONEN

Aattoaamu

On akat ristillä raitin tukkona tien, 
on heillä huoli yhteinen.
Miten jaksaa muori Lumperin, 
vanha ja vaivainen?
Sillä Lumperin vaari on kuollut.

Ei nähnyt joulua maallista tätä 
vaari Lumperin.
Hän viettää joulua Tuonelan, 
sillä Lumperin vaari on kuollut.

On akat ristillä raitin tukkona tien, 
käy pälpätys aiheesta tästä.
Pääsi matkansa maallisen päähän
vaari Lumperin,
sillä Lumperin vaari on kuollut.

kylkeensä, kuten toinen mäenalus- 
naapuri hyvin muistaa.

Erään kerran kuorma-auto Poh
janmaalta oli tulossa 10 000 tiilen 
kanssa, jotka oli tarkoitus viedä 
Haapamäelle rakennettavaan kirk
koon. No senhän arvasi, kuinka sii
nä kävi, eli isäntä sai keikan ajaa 
tiilet hevosella mäen päälle, josta 
Pohjanmaan pojat lastasivat ne uu
delleen kuormuriinsa yhä ihmetyk
sen vallassa.

Sana levisi tietenkin aikaa myö
ten puskaradiossa, mikä puolestaan 
johti siihen, että kuormia alettiin 
suosiolla purkaa rautatiekuljetuk
siin Mantilon asemalla ohi tämän 
hirvittävän mäen.

Joulu rikkaampi ehkä on Tuonelan, 
kuppi täydempi kun mökissä Lumperin. 
Kivut poissa vaivoista maalliset, 
sillä Lumperin vaari on kuollut.

Vaikenee aamu aaton auvoisen, 
lyö pakkanen nurkissa paukkuen.
Ajaa vilu akat ristiltä raitin kasseineen, 
on heillä huoli yhteinen:
"Miten jaksaa muori Lumperin, 
vanha ja vaivainen?"
Sillä Lumperin vaari on kuollut.
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MARTTA LAMBERG MARTTA LAMBERG

Hyljätty kotipiha Rauhan maa

Villinä pihamaalla ruohikko rehoittaa,
ovat peittyneet tiet ja polut
koiranputkien katveeseen.
Keisarinkruunut ja ritarinkannukset
kurkottavat kukkalatvuksiaan, kuin taistellen 
viimeistä taistoaan voitosta kauneuden.

Tupanen tumma, muinoin punamullan kaunistama, 
ikävissään yksinäinen.
Tuvan ovi, yhden saranan varassa roikkuen rempallaan.
Ikkunoissa laudat, lyöty, nekin irronneet,
katto sammaleinen, savupiippu kasa tiilenmoskaa vain.
Ullakon rikkinäisestä ikkuna-aukosta
lehahtaa lepakoita sisään, piilopaikkaa kai etsien.

Taempana vanha savusauna itkee murheissaan, 
nurkka maahan pudonneena, kivikiuas hajonneena, 
odottaen lopullista mustaa kuolemaa.
Kaivon vintti kallellaan, kansi lahonut ja rikkinäinen 
ei katsoa vois kuvajaistaan sieltä, 
kuten muinoin läsnä.

Vaja rannan ruohikossa, rapistunut rantakivillä, 
vene vanha vuotavainen, airot harmaat katkenneet, 
alla sortuneiden seinien
itkee hyljättynä mennyttä nuoruuttaan.
Pajupensaat, kaislat peittäneet on
rakkaan uimarannan lapsien.

MARTTA LAMBERG

Lapsuudestani
Elämältä paljon sain. Kätkyessä 

kääriteltiin äiti rinnoilla ruokki, kä
sin hellin kuivaeli.

Kasvoin tuvan suuren tuntu
massa, takankivillä kiikuin keikuin. 
Vartuin varrelta vähäisen, lattialla 
juoksin. Höylänlastut leijui, lensi le- 
visi, lattialle tuvan laajan valkoisen.

Porstuan pimeässä peikkoja 
mörköjä pelkäsin.

Nurkan taa juoksin, kesän pal
jain jaloin huiskin, huusin haihatte
lua. Kukat nyhdin, seppeleen hiuk- 
siini rakensin. Käpyjä keräsin, niil
le tikkujaikoja asetin.

Tanhuaa pitkin juosta koitin, na-

vetalle oven avasin, narisevan nau- 
kuvan. Lampaita katsoin, karitsa vi
tivalkoinen yön sylissä oli syntynyt.

Sianporsaat vaaleanpunaiset lap- 
senpehmoiset, karsinan aidan raosta 
kurkisteli.

Kivikkoista polkua kuljin, var
tuin vähän vanhemmaksi. Lehmät 
ajoin, perässä juoksin polulle pai
menen, rukiinen leivänpala kova 
kädessäni, toisessa risu rosoinen.

Sielläpä meni päivä, kaksi, kohta 
kolmaskin, karjan kanssa lauleskel
len, paarmoja helteellä pois hätis
tellen.

Kun päivä ehti ehtoollen, uimaan

Rauhan maa, on lapsuuteni kotoiset kunnaat. 
Piha nurmikot täynnä päivänkakkaraa, 
harakankelloa ja niittyleinikkiä.
Puron varressa keltainen rentukka ja 
valkea niittyvilla kilpailevat keskenään 
kumpi kauniimpi ois.

Kotijärven sinihopeiset vienossa tuulessa 
liplattavat laineet, rantaruohikossa 
hyppivät hauet, sekä laineilla veikeästi 
keikkuvat katiskain kohot.

Iltaisin soudella isän rakentamalla veneellä, 
kokea katiskat, heittää mato-onki sylkäisten 
ja tarkkailla hiljaisuudessa,
painuuko koho veden alle.

Uida polskuttaen sen vaalealla hiekkarannalla, 
vaikkapa vaan käsipohjaa.

Koivikkohaka, punakylkisiä makeita 
mansikoita, kissankäpälämättäitä, 
kuin pitkänukkaista, samettista mattoa 
paljaiden jalkojen alla.

Lintujen lakkaamaton liverrys, 
mustasiipisten räystäspääskyjen 
pesänrakennuspuuhat tummanpunaisen 
hirsiseinän yllä,harmaan pärekaton 
räystään alla.

Juosta piiloon ison kiven taa, 
ryömiä aitan alle kananpesiä etsimään, 
koiranpentu kintereillä.

Tämä on lapsuuden maa,
Rauhan maa.

juostiin rantaan, valkea hiekka var
paiden välistä solui, käsipohjaa 
porskutellen viileän veden varassa, 
naapurin lapsia mukana monta. 
Ranta raikui, kaikui kirkuna, kauas 
kuului.

Syötyä vuoteelle oikaistiin, kohta 
unikuvat siniset kulki, koko yön leh
mät juoksi, kiusantekoon unimie- 
len, hämärän hetkinäkin.

Näin meni päivät kesäiset ja lap
sen lailla uskoin huomiseen.
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Tonttu

Olipa kerran tonttu, joka asui saunassa. Eräänä 
päivänä se halusi Joulupukin tontuksi. Niinpä hän 
lähti kylmään pakkaseen ja eipä sakea lumisade 
paljoakaan auttanut matkan tekoa. Onneksi hän oli 
pakannut huopia, eväitä, lumikengät ja turkki- 
haalarin päällensä. Sitten kun tuli yö pieni tonttu 
Osi puunkolon ja meni sisälle. Sitten hän etsi 
repustansa huovat ja alkoi nukkumaan.
Tonttu heräsi n. klo 04:00. Sitten hän otti eväänsä 
repusta alkoi syödä niitä, heti kun hän oli syönyt, 
hän katsoi taskukalenteriaan ja huomasi, että joulu
aatto oli viikon päästä. Hän pakkasi repun taas 
täyteen mitä oli käyttänyt ja lähti matkaan. Tonttua 
paleli, mutta eipä sekään tainnut ihme olla, kun 
kerta pakkasta oli n. -21°. Tonttu katsoi kartastaan ja 
huomasi, että hänellä olisi 4 päivän kävelymatka. 
Kun hän kirkkaassa metsässä huomasi oravan. Kun 
hän tarkemmin katsoi hän huomasi, että se olikin 
Kurre-orava. Tontun hyvä kaveri. Kurre kysyi:
- Mitä sinä täällä teet? Tonttu sanoi: - Minä haluan 
Joulupukin apulaistontuksi. Kurre kysyi: - Haluatko 
k, ydin? Tonttu sanoi: - KIITOS KYLLÄ! Tonttu 
kiipesi Kurren selkään ja niin sitä sitten mentiin. 
Matka meni äkkiä ja Kurre pysähtyi.
- Tästä on noin yhden päivän kävelymatka. Mutta 
koska et paina kovin kovin paljoa, voisin viedä sinut 
perille saakka. Kurre vielä lisäsi, että hänellä oli 
nälkä. Tonttu sanoi: - Syödään loputkin eväät. Heti 
kun he olivat syöneet, he lähtivät matkaan. Kun he 
olivat perillä, he hyvästelivät ja niinpä Kurre lähti 
takaisin kotiin.
Tonttu meni rohkeasti koputtamaan ovea. Meni 
vähän aikaa kunnes pukki tuli avaamaan. Pukki 
kysyi: - Kuka olet? Tonttu sanoi kuka oli ja mistä 
tuli. Pukki sanoi: - Tule sisälle - sinulla on varmaan 
ollut pitkä matka. Ja siitä päivästä lähtien sauna- 
tonttu onkin ollut joulupukin apulainen.

Pekka Valkeejärvi

Joulupukki

Joulupukin lentokonetta tankataan kiireesti, koska 
pukki on myöhässä viisitoista minuuttia ja kuusi 
miljardia odottaa lahjoja.
Lentokoneen tankkaus saatiin juuri valmiiksi ja 
pukki kapusi koneeseen. Hän käynnisti koneen ja 
lähti. Pukki avasi pian sen jälkeen takakontin silloin 
alkoi sataa kuuden miljardin ihmisen lahjoja. Pukki 
väänsi lentokoneen nousuun ja laittoi turbo vaih
teen päälle ja palasi kotikentälle. Viisitoista minuut
tia edelleen myöhässä

Jussi Mäki-Kahra

Lapsuuden joulu

Ilta hämärtää, kun pukki lähtee tunturilta. 
Kuusen alla lapset laulavat.
Oveen pukki kolkuttaa.
Nytkö lahjat kiltit saa.
Lasten silmät kirkastuu, 
kun lahjakääröt avautuu.
Sitten alkaa leikit nuo, 
joita lelut uudet tuo.
Lapsi on jo aivan naatti, 
sänkyyn äiti hänet saatti.

Noora Liminka
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Meidän joulu

Jouluaamuna herään ja huudan, Jippii joulu!! 
Syömme aamupuuroa ja luumukiisseliä. Koriste
lemme joulukuusen ja menemme ulos. Sitten 
käymme haudoilla sytyttämässä kynttilät, myös 
kissan haudalla. Sen jälkeen katselemme TV:stä 
lastenohjelmia. Jenni ja minä menemme ulos, äiti ja 
isä tulevat vasta myöhemmin. Menemme potku- 
kelkalla mummulaan tervehtimään mummua,
Einoa, Tuulaa ja Merjaa. Viemme vähän tuliaisia. 
Kun palaamme odottavat kuusen alla lahjat äidiltä ja 
isältä. Sitten odotamme, että mannapuuro on kypsy
nyt. Kohta äiti pudottaa mantelin puuroon ja eikun 
syömään. Puuron jälkeen saa avata paketit. 
Kalliimmat lahjat ovat äidin ja isän antamia. Sillä 
välin, kun äiti laittaa ruokaa, me viedään kynttilät 
porraspieleen, pensaan juurelle ja lumihankeen 
nurmikolle. Sitten teemme lumilyhdyn ikkunan 
eteen. Menemme auttamaan äitiä ruuan laitossa.
Kun tulee pimeä sytytämme kynttilät ja lumi- 
lyhdyn. Noin viideltä menemme ulos polttamaan 
tähtisadetikkuja. Sitten syömme kinkkua, porkkana-, 
peruna-ja lanttulaatikkoa, rosollia, limppua, silliä, 
graavilohta, lipeäkalaa ja maitokastiketta ja juomme 
kotikaljaa. Kun pöytä on katettu ruvetaan syömään. 
Ruuan jälkeen odotetaan joulupukkia. Kim pukki 
saapuu, otamme hänet vastaan, näytämme hänelle 
istumapaikan ja rupeamme lukemaan kenelle mikin 
lahja tulee. Kun pukki lähtee, rupeamme avaamaan 
lahjoja. Legot ovat minulle mieluisia lahjoja ja 
Jennille pehmolelut. Sitten joku soittaa mummulle 
että tulee Tuulan kanssa meille juomaan glögiä. Me 
esittelemme heille lahjamme, juomme glögiä ja 
juttelemme eri asioista. Sitten he lähtevät kotiin ja 
me menemme untenmaille.

Lassi Taisto

AVAGVa 2 L<
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VÄINÖ TUOMAALA

Kun Virtain kirkon kuvittaja kosti 
Kankaanpään emännälle

Virtain nykyisen kirkon rakensi 
vv. 1772-1774 kuuluisin talonpoi
kainen kirkonrakentajamme Antti 
Hakola Alahärmästä. Paria vuosi
kymmentä rakentamisen jälkeen tä
män kirkon sisältä kuvitti tunnettu 
pohjalainen kirkkomaalari Tuomas 
Kempe (Kiempe).

Tuomas Kempen, merkillisen 
taiteilijan henkilöllisyyttä ei ole 
pystytty täysin selvittämään, mut
ta uskottavimmin hän oli kotoisin 
Etelä-Pohj anmaalta, Uudestakaarle- 
pyystä. Kansantarinat tietävät hä
nestä kertoa toinen toistaan ihmeel
lisempiä tarinoita. Hänen sanotaan 
olleen Viaporista karkuun päässyt 
kapinaupseeri. Toiset tarinat tietä
vät hänen olleen virkansa juoneen 
papin. Näitä tarinoita kenties enim
män tunnetaan Virroilla, jossa hän 
näyttää pitempään viipyneen.

Kuvittaessaan Virtain kirkon 
seiniä taiteilija Kempellä, perimä
tietojen mukaan, oli monta vastusta 
matkassa. Kalle Kauttu Vaskiveden 
Keihääntaustalta (s. 1881) kertoi tä
män kirjoittajalle kymmenen vuotta 
sitten tästä kirkon maalaamisesta: 
"Mitä maalari päivällä sai maala
tuksi, se yön aikana katosi. Ja paho
lainen oli yöllä tullut sanomaan 
maalarille: 'Sinä maalaat minut pal
jon häijymmäksi kuin minä olen
kaan!' Vasta sitten maalaukset ru
pesivat pysymään kirkon 
seinissä, kun maalari pa
ni raamatun polviensa 
alle." Samaan tapaan ker
toi Toisveden Juho Halli- 
nen (s. 1888) isältään kuul
leensa tästä maalarista.
Kun tiedettiin tämän kirk- 
komaalarin elämän mo
nena olleen, ja vähemmän 
kristillistä laatua, niin 
uskottiin, että sen vuoksi 
tämän maalaukset eivät 
pysyneet kirkon seinissä.

Kerrotaan edelleen, että Kempe 
oli asumassa Kankaanpään talossa 
siihen aikaan, kun hän Virtain kirk
koa maalasi. Lieneekö talolla jo sil
loin ollut kevarinpito, ei ole tiedos
sa. Millä tavalla Kankaanpään emän
tä kohteli tätä maalaria, maailman 
kulkuria, ei ole tiedossa, mutta tai
teilijan tiedetäänpahoin suuttuneen 
emäntään, josta kostoksi maalasi 
emännän paholaisten sekaan kirkon 
kattoon. Siellä emännän kuva pysyi 
lähes vuosisadan ajan.

Tuomas Kempe maalasi Virtain 
kirkkoon seuraavat aiheet. Etelä- 
oven päällä oli maalattu kirjoitus, 
jonka mukaan kirkko oli rakennet
tu 1774, nimeltään Gustaf ja Thomas 
Kiempen maalaama 1796. Sitten oli 
kuva, jonka aihe oli otettu Ilmes
tyskirjan 12. luvusta: vaimo, lohi
käärme ym. ja sen alla Suomen vaa
kuna, jota kruunupäiset leijonat 
kannattivat.

Kirkon länsiristissä oli kuva, jon
ka aihe oli otettu Ilmestyskirjan 17 
luvun 1.-3. jakeesta: Portto 7-päisen 
pedon seljässä. Tämän alla oli Vaasa- 
suvun vaakuna.

Itäseinällä oli kuvattu Jumala, 
joka seisoo 7 kynttilänjalan keskel
lä, 7 tähteä oikeassa kädessä ja miek
ka suussa, Johannes kumarruksissa 
jalkain juuressa. Tämän aiheena oli 
Johanneksen ilmestyksen 1. luku.

Tuomas Kempen maalaama 2-osainen Virtain kirkon alttaritaulu, ehtoollisen asettaminen ja ristiin- 
nauliseminen. Taulut ovat nyt Pohjanmaan Museossa Vaasassa. Valok. Väinö Tuomaala 1956.

Kirkon pohjoisristissä nähtiin 
kuvattuna taivaasta syösty saatana 
kahleissa. Tämän aihe oli Pietarin 2. 
epistolasta 2: 4 ja Johanneksen il
mestyksestä 12: 9.

Saarnastuolin vieressä luettiin 
värssyjä virsikirjan virsistä 282:1 ja 
83: 2. Tämän alla olleen kuvan sa
nottiin esittävän Virtain silloista
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Virtain kirkkolaiva on Tuomas Kempen maalaama. 
Valok. Väinö Tuomaala 1953.

lukkaria ja tämän vai
moa. Lukkarilla oli kyy
käärme kaulassa ja sen 
pää suussa, kun taas vai
mon käsi oli jalallisen ja 
siivellisen lohikäärmeen 
suussa. - Oliko Kankaan
pään emäntä, jonka kans
sa maalari ei ollut oikein 
välilöissä, kuvattuna it
se porttona 7-päisen Il
mestyskirjan pedon sel- 
jässä, eivät tarinan ker
tojat tienneet.

Virtain kirkon vanha kaksiosai
nen alttaritaulu, jota nyt säilytetään 
Pohj anmaan Museossa V aasassa, on 
myös Kempen työtä. Siinä on käy
tetty runsaasti Kempen maalauksil
le ominaista kirkasta sinistä väriä.

Kirjoitus julkaistu vuoden 1963 Vir
tain Joulussa
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KARI PÖYHÖNEN

Virtain Opettajien Ammattiyhdistys - O AY

Virtain Opettajien Ammattiyh
distys on Virtain Seuran lisäksi toi
nen Virtain Joulua toimittava jär
jestö. Yhteistyö on ollut mutkatonta, 
sillä monet opettajat harrastavat kir
joittamista ja ovat aktiivisia kotiseu
tutyössä.

Virtain OAY:hyn kuuluu nykyi
sin noin 80 jäsentä. Jäsenmäärä on 
laskenut 1990-luvun aikana tasatah
tia koulujen oppilasmäärien kans
sa. Jäsenryhmistä suurin ovat pe
ruskoulun luokanopettajat, heidän 
j älkeensä tulevat yläasteen ja lukion 
opettajat. Muut paikkakunnan opet
tajat kuten päiväkotien, koulutus- 
instituutin ja musiikkikoulun väki 
kuuluvat omiin ammattijärjestöi
hin. Enemmistö jäsenistä on naisia.

Yhdistyksen käytännön toimin
nasta ja vapaa-ajan aktiviteettien ke
hittelystä vastaa hallitus. Siihen 
valitaan vuosittain 7-8 henkeä. Pe
riaatteena on, että jokainen koulu
muoto saisi oman edustajansa halli
tukseen. Nykyinen hallitus on epäta

vallisen miesvaltainen. Siihen kuu
luvat yhdistyksen puheenjohtaja 
Kari Pöyhösen ja sihteeri Heli Iso- 
Koiviston lisäksi Heikki Kangas- 
luoma, Heli Schaffrat, Harri Niemi
nen, Ilkka Markkanen ja Rauno 
Ilvespakka.

Opettajayhdistyksen keskeinen 
tehtävä on tietysti jäsenistönsä etu
jen valvonta työelämässä. Varsin
kin 1990-luvun alun lama-aikana 
tehdyt kunnalliset säästösopimuk
set vaativat yhdistyksen hallituk
selta useana vuonna osallistumista 
palkkaneuvotteluihin. Muita kaik
kia kuntalaisia koskevia murheita 
ovat olleet tietysti kyläkoulujen lak
kauttamiset, jotka ovat opettajakun
nankin mielestä paitsi lasten etujen 
vastaisia, myös usein säästövaiku
tuksiltaan hyvinkin olemattomia.

Opettajan roolin muuttuminen 
on aiheuttanut myös ajoittain on
gelmia opettajien ja koululaisten 
vanhempien välille. Virroilla on 
muutamista kouluista suoranaisesti

savustettu pitkäaikaisia opettajia 
pois. Tällaisissa tapauksissa yhdis
tyksen tulee valvoa, etteivät kiistat 
johda opettajan oikeusturvan louk
kauksiin.

Yksi yhdistyksen tehtävistä on 
vapaa-ajan aktiviteettien järjestämi
nen jäsenille. Perinteisiä toiminta
muotoja ovat olleet erilaiset retket. 
On käyty lähikaupungeissa, Tallin
nassa, Tukholmassa ja aina Roo
massa asti. Lisäksi erilaiset kulttuu
ri- ja luontoretket ovat olleet suo
sittuja. Liikuntamuodoista suurim
man suosion on viime vuosina saa
nut yhteinen sählyvuoro, ja osallis
tuminen opettajien talvipäivien tur
naukseen on tullut jo tavaksi. Vir
tain OAY on myös järjestänyt Pir
kanmaan opettajille golfkisat kulu
vana vuonna, ja jäseniä on osallis
tunut myös opettajien SM-kisoihin. 
Kuten tuhansilla muillakin yhdis
tyksillä myös meidän kalenteri- 
vuotemme päättyy yhdistyksen tar
joamiin pikkujoulupäivällisiin.
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MARJA-LIISA VEHKA-AHO

Katkelma isoisäni Manu Korhosen muistikirjasta, jota hän kirjoitteli palvellessaan kuudennessa Mikkelin 
Suomen Tarkk'ampujapataljoonan toisessa komppaniassa numerolla 33 vuosina 1900-1901.

Muistelmia vuoden 1900 Manoverista
Suvella 9. päivä heinäkuuta Ve

näjälle Krasnojeseloon määrätylle 
leirille. Jo muutamata päivää ennen 
lähtöä olimme valmistelleet kaikki 
varustukset ja muonavarastot val
miiksi lähtöä varten. Tuntui haus
kalta joka miehestä lähteä katsele
maan venäläistä maailmaa ja sota
joukkoja, joita tulimmekin näke
mään oikeen kosolta.

Aamulla kun olimme valmiit 
lähtöön, kokoonnuttiin pataljoonan 
harjoituskentälle Komppanian ko
lonnaan, jossa pataljoonan saarnaa- 
japastori Puuppanen piti rukouk
sen ja kehoitti poikia kärsivällisesti 
kestämään alkavaa reissuamme. 
Tästäpä sitten lähdettiin oikeen 
kunniamarssilla kulkemaan ase
malle, jonne oli kokoontunu suuret 
joukot kansaa katselemaan meidän 
lähtöä. Astuimme vaunuihin ennen 
tehdyn jaon mukaan. Heti vihelsi 
veturi ja nyt aloimme jyrittää eteen
päin, junan jyrinän tykkänään peitti 
raikkaat "hurraa" huudot.

Matkamme alku kuluikin joutui
saan ja hauskasti. Kaikkea oli mat
kassa, ruokaa sai kukin halunsa pe
rään. Iltapäivällä olimme jo Viipuris
sa, jossa meitä oli vastaanottamassa 
Viipurin pataljoonan upseerit ja mu
sikantit. Tässä seiso juna puolitoista 
tuntia, jolla ajalla sai kävellä kau
pungilla, katsella sen laitoksia. Tästä 
lähdimme taas aika riemulla eteen
päin, joka kuitenkin haihtui vähi
tellen yön hiljaisuudeksi.

Aamusella olimme jo Pietarissa, 
jossa tyhjensimme tavaramme ulos 
vaunuista ja laitoimme kuormiin, 
jotka tästä lähtien vietiin hevoskyy
dillä leiripaikalle.

Nyt saimme syödä aamiaisen, 
jonka jälestä lähdimme marssimaan 
Pietarin kaupungin läpi. Päästy
ämme asemalle asetuimme vaunui
hin ja odotimme lähtöä, joka kohta 
tapahtuikin.

Pijan alkoi näkyä suurensuuria 
tasangoita sivuillamme kahden puo-
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Kuva muistikirjan etusivulta.

Ien. Nyt aloimme vartoa, että pääsi
simme ulos vaunuista saadaksem
me paremmin katsella näitä lakeuk
sia.

Sitten seisahtuikin juna ja sanot
tiin oltavan jo Krasnojeselon ase
malla. Nyt saimme luvan lähteä ulos, 
ja aloimme marssien jatkaa matkaa,

Manu Korhonen s. 12.3.1877, k. 9.3.1953.
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jota olikin jäljellä vaan kolme virs
taa teltoillemme, jotka olivat jo val
miiksi kunnostetut edellä lähetetyn 
työkomennuskunnan toimesta. 
Täällä oli meitä vastassa jo edeltä
päin saapunut K....in (?) pataljoona. 
Me myös asetuimme paikoillemme 
ja olimme komennetuina, kun evers- 
timme tuli ja toivotti hauskaa leiri- 
elämää, johon vastasimme: "Saam
me kunnian kiittää herra eversti!"

Nyt saimme lähteä kattiloillam
me noutamaan soppaa, joka myös 
oli laitettu meille tuliaisiksi ja sepä 
vasta maistuikin, sillä johan nyt oli 
toinen päivä kohta loppuun kulu
nut siitä, kun Mikkelistä lähdettiin. 
Tämä oli siis 10. päivä heinäkuuta, 
kun aloitettiin aikoja vietellä näissä 
pönkitetyissä kangasteltoissa.

Ensiksikin oli meillä nyt seuraa- 
vina päivinä ampumaharjoituksia, 
tultiin kilpailemaan venäläisten 
kanssa ampumisessa seuraavassa 
tarkastuksessa. Tämä tarkastus ei 
kumminkaan onnistunut meiltä suo
malaisilta täällä oudoilla ja laajoilla 
ampumalaaneilla niin hyvin kun 
kotoisilla kentillä. Mutta kuitenkin



me sentään pidimme voiton suo
malaisten puolella, sillä olimmehan 
me siksi paljon harjaantuneet pitele
mään kivääriä kohdalla.

Nyt meillä kumminkin oli jon
kun päivän helpotus kaikista har
joituksista, sillä olimmehan näihin 
asti olleet joka päivä liikkeellä, aina 
siitä ruveten, kun kotoa läksimme. 
Olimme kuitenkin jo vähä niinkun 
väsyneitä tämän oudon ilmanalan 
ja kuumuuden takia, jonka vuoksi 
nautimme lepoa oikeen hyväksi 
väsyneisiin ruumiisiimme.

Nyt tuli tietoja, että jonkun päi
vän perästä on keisarin paraati, jos
sa saimme nähdä H.M. Keisarin ja 
Keisarinnan. Tähän paraatiin oli 
kokoontunut kaikki Pietarin sotilas
piirin sotajoukot.

Muistaa senkin päivän vaan mo
ni poika, kun siellä kovassa heltees
sä koko päivän oltiin aamusta iltaan 
saakka.

Sitä paitsi meillä oli pienempiä 
paraateja niinkun Pataljoonan vuo
sijuhla 5. päivä elokuuta, kun myös 
leskikeisarinnan nimipäivä, jotka 
vietettiin suurilla juhlallisuuksilla, 
syötiin rusinasoppaa ja juotiin kah
vit vehnäsleivän kanssa.

Harjoitukset tällä leiriajalla oli 
tavallisen helpot, välistä käytiin 
kymmenen ja kahdenkymmenen

virstan sotareissulla eli manoveril- 
la, jonka jälestä taas huilattiin use
ampi päivä.

Näin kului meidän leiriaikamme 
ilman mitään suurempaa tapahtu
maa loppuun. Kunnes tuli se aika, 
jolloin oli määrä lähteä niille isolle 
manoverille, jotka tulivat kestämään 
24 vuorokautta. Lähtöpäiväksi oli 
määrätty 11. päivä elokuuta. Ja sil
loin sitä lähdettiinkin. Tuntui taas 
hauskalta, kun saimme lähteä aina 
edemmäs eteenpäin, olimmehan jo 
vähän kyllääntyneet olemaan tässä 
yhdessä olopaikassa.
Näitä muistelin ollessani komp
panian lähettinä ja istuessa tässä 
käytävällä yön hiljaisuudessa.

Mikkelissä 26. päivä lokakuuta 1900 
Tarkk'ampuja No 33 Korhonen

Tähän asti olen vaan lyhykäisesti 
koittanu muistella tapahtumia leiri- 
ajaltamme, joka olikin vaan haus
kan lystiä ja helppoa, ja kun ajat ne 
kului aivan joutuisaan, kun olisim
mekin olleet vaan kun huvireisul- 
la tähän asti. Mutta jos aljan muistel
maani jatkamaan eteenpäin, niin 
kun olimme määrätyt matkaamme- 
kin jatkamaan, jota kuitenkaan en 
kykene selvin sanoin kuvaamaan 
niin perinpohjin, kun todella ne tu
livatkin olemaan.

Elokuun 11. päivä oli määrätty läh
töpäiväksi. Oli lämmin ja kaunis päi
vä, kun laitomme varustukset kun
toon, ja kello yksi jälkeen puolen 
päivän nostimme ne selkäämme ja 
asetuimme marssijärjestykseen, ja 
nyt lähdimme mittaamaan matkoja. 
Tämän päivän matkamme olikin 25 
virstaa. Raskaalta se alkoi monelle 
pojalle jo tuntua kantaa varustuk
siaan, sillä nythän oli vasta kaikki 
paino päällä, mitä sotamiehelle 
kuuluu. Tuntuipa se jalkapohjissa
kin, kun oli kovaksi kivetty maantie 
allamme, jota marssimme.
Ilta rupesi lähenemään, ja alkoi 
kuulua ilahuttavia ääniä, että jo ko
ti näkyy. Olimme jo ehtineet Hat- 
sinan kaupungin edustalle. Tässä 
saimme hiukan taas levähtää, puh
distella itseämme pölystä.
Kohta lähdimme marssimaan läpi 
kaupungin, sillä toisella puolen 
kaupungin oli lavea kenttä, johon 
saimme ruveta yöksi, ja nyt ei muu
ta kun yks kaks teltat pystyyn ja 
vartoomaan, kunnes saatiin puuro 
kypsäksi, jota suurilla kattiloilla 
kullekin komppanialle keitettiin. Ja 
sen jälestä saimme vielä iltasajun, 
jonka jälestä heittäydyimme väsy
neet raajamme unen helmoihin.

Mikkelin Suomen 6. Tarkk'ampujapatalj oonan toisesta komppaniasta 1900-1901. Manu Korhonen on toiseksi taaimmassa 
rivissä kolmas oikealta.
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MARJALIISA PITKÄRANTA

Kiliin Kalleria ja VVanhan tehtaan miljöö

Satavuotias VVanhan nauha- 
tehtaan alue, Suomen nauha- 
teollisuuden syntypaikka, 
Suomen ja Pohjoismaiden ai
noa Nauhateollisuusmuseo si
jaitsee Virtain Killinkoskella.

Wanha tehdas seisoo jykevänä, 
kartanomaisena kauniin puisto
alueen keskellä. Se on osaksi kun
nostettu, mutta vanhin harvinainen 
pystyhirsiosa on laiminlyötynä huo
nossa kunnossa. Tehdas on museo
viraston teollisuushistoriallisesti 
suojelema kokonaisuus. Se on tun
netun kirkkoarkkitehdin Josef 
Stenbäckin suunnittelemista teh
dasrakennuksista ainoa vielä pys
tyssä oleva ja siksi säilyttämisen 
arvoinen. Toinen Nauhatehdasmu- 
seo sijaitsee niinkin kaukana kuin 
VVuppertalissa Saksassa. Tätä sata
vuotiasta historiaamme keskellä 
maaseutua me emme täällä Virroil
la osaa kuitenkaan kunnolla arvos
taa, vaikka se on meidän omaa histo
riaamme, jonka juuret kantavat tä
hän päivään asti, onhan sen vieressä 
toimiva nauhatehdas edelleenkin.

Vehmasahon Reijon hieno idea 
oli tehdä VVanhan tehtaan pannu- 
huoneesta näyttelytila. Tehtaan kor
kea savupiippu ja kaupungin va
rastotilana toiminut pannuhuone 
on valettu betonista v. 1908. Tila oli 
sinänsä upea, kuusi metriä korkea, 
kaarikattoinen ja sovelias kesä- 
näyttelyille, mutta kurjassa kun
nossa.

Rohkeutta kysyi alkaa puurtaa 
siitä näyttelytilaa talkoilla. Keskus
teltuamme kaupungin edustajien ja 
teknisen viraston kanssa idea hy
väksyttiin ja teimme vuokrasopi
muksen. Rahaa kunnostukseen ei 
aluksi tuntunut löytyvän mistään.

Anoin kuitenkin Graafisten suun
nittelijoiden ammatilliselta järjes
töltä Grafialta apurahaa 6000 mk.

Kuva: Marjaliisa Pitkäranta

Apuraha tuli edellytyksenä, että 
grafialaisilla olisi myös näyttelyi
den pitomahdollisuus galleriassa. 
Annoin avustuksen kyläyhdistyk
sen käyttöön tilan kunnostamiseen, 
ja niin ryhdyimme toimeen. Raken
nusmestari Voimala laati piirustuk
set ja teknisestä virastosta saimme 
tilaan kauniit vanhat lamput.

Kesä 1999 kului pitkälle syksyyn 
tilan rakentamisessa. Kyläyhdistys 
työllisti kaksi pitkäaikaistyötöntä 
kylästä kesäksi töihin, ja heidän 
avullaan ja pitkäjänteisellä talkoo
työllä alkoi galleria valmistua. Van
haa historiaa kunnioittaen miehet 
tekivät tilaan parven vanhoista pu
rettujen kutomakoneitten osista. Ko
meita puuosia jäi vielä käyttöön 
yläkerran nauhamuseoon ja vuok
raamani kesätyöthän tehosteiksi.

Kyläyhdistys päätti galleriaa teh
dessään vuokrata kaupungilta lisää 
museotilaa, jotta saisimme kauniita 
nauha- ja etikettinäytteitä esille. 
Vuokrasin kesä työtilakseni museon 
jatkeena olevan vanhan ompelimon 
ja sitouduin sen itse kunnostamaan.

Peltolan perhe vuokrasi vanhan 
konttoritilan taidetyöpajakseen, ja 
vanhan tehtaan ruokala tuli kirja- 
kirpputorikäyttöön.

Jokainen sitoutui tilan vuokra
tessaan kunnostamaan sen omalla 
kustannuksellaan. Niin me sitten 
kunnostimme vähitellen kaupungin 
omistamaa museokiinteistöä.

Näin jälkikäteen tuntuu usko
mattomalta, että saimme tilat kun
toon kesän 2000 matkailukaudeksi. 
Tiloissa on galleria, Nauhamuseo, 
työ/näyttelytilat, kirjakirpputori 
ja kahvila. Kulttuurilautakunnalta 
saimme 2500 mk avustusta.

Kiinteistössä oli jo nauhateh- 
taan koneitten museo, mutta se oli 
avoinna yleisölle vain yhtenä kesän 
viikonloppuna. Nyt tarkoituksemme 
oli pitää museo ja näyttelyt avoinna 
koko kesän.

Kahvilaan etsimme kovasti yrit
täjää laihoin tuloksin. Niinpä kylä
yhdistys päätti pitää itse kahvilaa 
osaksi talkootyönä ja osaksi kesä- 
työllistetyn avulla. Sisustimme kah
vilan vanhoilla tuoleilla ja pöydillä,
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1
tiskiksi löytyi vanha Säästöpankin 
tiski, ja kahvikuppeja keräsimme 
muutamalta perheeltä kokoon. 
Näin saimme persoonallisen ja tun
nelmallisen kahvilan, jonka tuloilla 
korvattiin tilan muita kuluja. Pää
symaksuja emme perineet, ja pullat 
ja kakut leivottiin talkoilla.

Kalleria-nimen annoimme galle
rialle siksi, että se oli vanha ja rosoi
nen tila, sekä kunnioituksena Nau- 
hatehtaan entiselle tekniselle johta
jalle Carl "Kalle" Neulle ja hänen 
vaimolleen, pitkäaikaiselle tehtaan
johtajalle Edith Rönnqvist-Neulle. 
He tekivät nelikymmenvuotisen 
työn tehtaan johdossa ja paljon ky
län hyväksi. Niinpä galleria on Kil
iin KALLERIA.

Kuluneena kesänä on kalleriassa 
ollut kuusi erilaista näyttelyä. Kan
salaisopiston Killinkosken kudonta- 
piirin, Linda Peltolan, Pirkko-Sisko 
Syrjäsen, Marjaliisa Pitkärannan ja 
Kortti- ja keräilypäivien näyttelyt. 
Vielä elokuussa oli Eira Siltasen ja 
Virtain Taideyhdistyksen näyttelyt.

Ensi kesänä aloitamme 1.6.2001 
ja jatkamme 31.8.2001 saakka.

Kesä 2000 oli antoisa ja yllättävä. 
Päätimme, että kesä on kokeilukesä 
siitä, miten matkailijat ottavat koh
teen vastaan. Yllätyimme! Vähäi
sestä mainonnasta huolimatta kävi
jöitä riitti runsaat 2000 henkilöä vie
raskirjan mukaan. Heitä oli yli 40 
paikkakunnalta sekä muutamia ul
komaalaisia. Palaute oli kokonai
suudessaan kiittävä. Ihmiset häm
mästelivät sitä, että keskellä maa
seutua voi olla tällainen matkailu
kohde ja lupasivat palata uudelleen. 
Tämä kaikki antaa meille uutta voi
maa jatkaa edelleen ja parantaa 
kohdetta. Ensi kesäksi onkin tulossa 
palokunnan museonäyttely, sillä 
Killinkoskellehan perustettiin Vir
tain ensimmäinen palokunta. Kun 
vain löytäisimme sen makaroniko- 
neen, joka ehkä on jossain museo
tavaroiden varastossa Virroilla. 
Täällä kun toimi nauhatehtaan pe
rustajan P. G. Holmin toimesta Suo
men ensimmäinen Makarooniteh- 
das vuosina 1896-1902, mutta se lo
petettiin, kun Etelä-Suomeen perus
tettu tehdas sai tarveaineensa hel

pommin ja halvemmal
la, eikä makaroni ollut 
vielä niin suosittua kuin 
nykyään.

Kaupunkimme tie
tenkin soisi osoittavan 
enemmän kiinnostusta 
tätä erilaista matkailu- 
kohdettamme kohtaan. 
Onhan meille kaikille 
virtolaisille hieno asia, 
että alueellamme on jo
tain näinkin harvinais
ta. Ja lisäksi vieressä on 
edelleenkin toimiva 
nauhatehdas, Inka Oy 
tehtaanmyymälöineen.

Täällä maaseudulla, 
maaseutukaupungissa, 
soisi olevan enemmän 
sitä kauan peräänkuu
lutettua yhteistyötä ja 
verkottumista matkai
lunkin alueella, silloin 
toinen tavallaan tukisi 
toistaan ja lopputulos
kin olisi parempi kai
kille.

Tulkaa käymään ja tutustumaan, Kuva: Eira Siltanen
vaikkapa jo joulukuussa Joulutorille 
W anhalle tehtaalle, ei Killinkoski ole 
kaukana.

LINDA PELTOLA

Aj’atuksia luovasta työstä

Maalaamisessaja käsillä tekemi
sessä on mielestäni parasta itse teke
minen ja oman kädenjäljen näkemi
nen välittömästi, ja sen kehittymi
sen seuraaminen vuosien kuluessa. 
Intuitiota ja mielikuvitusta tietysti 
tarvitsee luodakseen jotakin uutta ja 
mielenkiintoista.

Monilla ihmisillä kytee sisällä 
halu maalata ja tehdä jotakin luo
vaa, muttei uskalleta yrittää. Pelä
tään epäonnistumista ja vedotaan

mielikuvituksen puutteeseen. Tun
teella tehty työ on tullut tekijänsä 
sydämestä, eikä se silloin ole mie
lestäni epäonnistunut. Eihän aina 
tietysti saa haluamaansa tulosta ja 
makuja on monenlaisia, mutta yrit
tää pitää, jos mieli tekee. Uskon, 
että kaikilla on mielikuvitusta, kun 
sen vaan rohkeasti houkuttelee 
esiin ja opettelee käyttämään sitä. 
Edessä avautuu uusi, rajattomien 
mahdollisuuksien maailma.
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TUIJA MANNSTRÖM

Uusi Katekismus
Syksyn aikana olemme saaneet 

uuden Katekismuksen. Suomen lu
terilaisen kirkon riemuvuoden lah
jana myös Virtain seurakunta on ja
kanut uuden Katekismuksen virto- 
laisiin koteihin.

Katekismus on Raamatun ohella 
kristitylle keskeinen kirja, johon on 
lyhyesti koottu kirkon opetuksen 
perusta. Katekismuksen keskeisim
män rungon muodostavat kymme
nen käskyn, uskontunnustuksen ja 
Isä meidän -rukouksen selitykset. 
Katekismuksella on kristillisessä kir
kossa pitkä perinne. Jo ensimmäi
sinä vuosisatoina Jeesuksen kuole
man jälkeen uskontunnustus ja Isä 
meidän -rukous muodostivat kris
tittyjen kasteopetuksen rungon, jo
hon kirkkoisät myöhemmin liittivät 
kymmenen käskyä. Ratkaisevan tär
keä merkitys katekismusperinteelle 
oli Martti Lutherilla, joka 1520-lu- 
vulla kirjoitti kaksi katekismusta: 
Vähä katekismuksen kirkkokansaa 
varten ja Iso katekismuksen papis
tolle ja opettajille. Lutherin Vähä 
katekismus on vaikuttanut katekis
musten sisältöön luterilaisissa kir
koissa, mutta myös katolisessa kir
kossa sekä anglikaanisissa ja refor
moiduissa kirkoissa. Lutherin Vähä 
katekismus on ollut pohjana myös 
suomalaisille katekismuksillepa sen 
luomalle perustalle rakentuu myös 
uusi Katekismuksemme. Suomalai
nen Katekismus on siis osa kirkko
jen yhteistä, ekumeenista perintöä.

Uudessa Katekismuksessa ope
tettavien asioiden järjestys pohjau
tuu Lutherin katekismuksissaan pe
rustelemaan järjestykseen. Ensim
mäiseksi selitetään kymmenen käs
kyä, jotka kertovat sen, kuinka mei
dän tulisi elää. Käskyt osoittavat 
meille kuitenkin myös sen, että ku
kaan meistä ei voi niitä täydellisesti 
noudattaa, eikä sillä tavalla saavut
taa Jumalan armoa. Siksi Katekis
muksessa selitetään seuraavaksi us
kontunnustus, joka kertoo siitä, mi
tä Jumala meille antaa ja lahjoittaa.

I sillillä Slli

' - I :

Isä Jumala on lahjoittanut koko luo
makunnan, hän antaa meille elämän 
ja kaiken, mitä elämään tarvitsem
me. Jeesus Kristus on antanut it
sensä, elämänsä ja kuolemansa, jot
ta me pelastuisimme ja saisimme 
iankaikkisen elämän. Pyhä Henki 
johdattaa Kristuksen luo, lahjoittaa 
kristityille uskon ja rakkauden ja 
kokoaa kristillisen kirkon. Lutherin 
mukaan juuri uskontunnustus opet
taa meitä tuntemaan Jumalan täy
dellisesti, koska se kertoo, kuinka 
kolmiyhteinen Jumala lahjoittaa 
meille kaiken.

Uskontunnustusta seuraava Isä 
meidän -rukous selityksineen puo
lestaan ohjaa meitä rukoilemaan, 
jotta voisimme pysyä uskossa kol
miyhteiseen Jumalaan ja jotta meil
lä olisi voimaa pyrkiä noudatta
maan kymmentä käskyä. Näitä kol
mea pääkohtaa seuraavat selitykset 
sakramenteista, Raamatusta, ripistä 
ja rukouksesta pyrkivät ohjaamaan 
meitä eteenpäin kristityn elämän 
tiellä. Katekismuksen lopussa ovat 
aamu-, ilta- ja ruokarukoukset Lut
herin Vähä katekismuksesta, jotka

ovat edelleen ajankohtaisia, koko 
ihmisen olemusta ja elämää siunaa- 
via rukouksia.

Koko katekismuksen tehtävä on 
ohjata meitä elämään uskossa Ju
malaan ja rakkaudessa toisiin ihmi
siin. Koska Katekismukseen on koot
tu kristityn elämän ohjeet, me voim
me yhä uudestaan palata sen äärel
le etsimään vastausta oman elä
mämme kysymyksiin sekä niihin 
kysymyksiin, joita toiset esittävät 
meille. Katekismus on kristityn 
hengellisen elämän opaskirja. Lut
her opetti 1500-luvulla, että meidän 
tulisi joka päivä mietiskellen ja ru
koillen tutkia katekismusta. Juma
lan ja hänen tahtonsa tuntemisessa 
meistä ei koskaan tule valmiita; sik
si meidän tulisi pysyä katekismus- 
oppilaina koko ikämme. Uusi Ka
tekismus on nyt annettu kirkon lah
jana meille kolmatta vuosituhatta 
aloittaville ihmisille. Katekismuk
sen opetus ohjaa meitä turvautu
maan ja uskomaan ikiaikojen Juma
laan ja elämään hänen tahtonsa 
mukaan.
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Välähdyksiä Virtain Karhunpeijaisista 30.6. - 9.7.2000
Kuvat: Laina Hietanen Tekstit: Leena Leppänen

Peijaisten uutuus, Kaarinan kalaasit-puutarhajuhla, veti Sipilän tilan puiston ja 
pihapiirin täyteen juhlakansaa. Kuunneltiin mm. Heini Kivimäki-Hietasen ja Pentti 
Hietasen musiikkia ja maisteltiin Kotalan pvy:n Sumista soppaa.

Virtain päivän jumalanpalvelus kirkkoveneiden tulon jälkeen pidettiin nyt ensi kertaa 
Rantapuistossa. Siihen osallistui 500 henkeä, rovasti Kaarina Salminen saarnasi, litur
gina oli vs. kirkkoherra Valio Syrjälä, kanttori Jouko Palomäki johti suurkuoroa ja järjes
telyistä vastasi Antti Lehmus. Tilaisuus sai myöhemmin kesätapahtuman laatupalkinnon.

Hannu Kiiski ja nuoret kyvyt - Sibeliuksen 
sellosekstetti ja lauluyhtye Acca Bella - 
konsertoivat Virtain uudessa kirjastossa. 
Torisevan kahvimajalla Inkerin tarinasta 
kertoivat sanoin ja sävelin Päivi Kiiski, 
Kristiina Kivistö-Rahnasto, Juha Saikko
nen ja Marita Viitanen.



Virtain naisen ensimmäinen kansallispuku valmis
tui 1956 ja tarkastettuna 1987. Miehen puku val
mistui 1973 ja tarkastettuna 1990.
Kuva: Helmi Vuorelma Oy

ERÄITÄ VIRSTANPYLVÄITÄ 
VIRTAIN SEURAN 

50-VUOTISELTA TAIPALEELTA

Vuonna 1878 valmistunut lainajyvästön 
makasiini avattiin Kitusen museona 1961 
nykyisen Liikuntahallin paikalla. Makasii
ni siirrettiin 1986 Perinnekylään.
Kuva: Pauli Perähuhta

Vuonna 1907 valmistuneen kanavan yli
kulkusillan olisi silloinen TVLpurkanut el
lei Virtain Seura olisi ottanut 1978 ensi- 
vastuuta sillan kunnostuksesta.
Kuva: Pentti Jouttijärvi

Virtain Seura sai KOPdta lahjoituksena 
Rajalahden talon 1968. Talo siirrettiin 
Perinnekylään 1979 ja avattiin mu
seoksi sisutettuna yleisölle 1980. Tänä 
vuonna rakennus on lahjoitettu kau
pungille.



Vuonna 1975 valmistui 
Virrat-kuvateos, jonka ku
vaajana oli Matti Pitkä
nen ja tekstin kirjoittajana 
Pertti Tamminen.

Vuonna 1997 järjestettiin Liisa Saikkosen aloit
teesta mittava tuolinäyttely, jonka kauneimmak- 
si tuoliksi yleisö äänesti kuvan keskellä olevan 
lyyrakoristeisen, käsinojallisen kustavilaistuolin. 
Tuoli on Liedenpohjan kylämuseossa.
Kuva: Maija Lehtinen

Virtain Seuran 50-vuotisjuhlassa 1.7.2000 Ko
tiseutuliiton harrastajamitalilla palkittuja, mita
lien jakajina Seuran puheenjohtaja Jorma Korho
nen ja Kotiseutuliiton puheenjohtaja professori 
Aarne Laurila (oikealla).
Alemmassa kuvassa juhlayleisöä.
Kuvat: Tapio Ruohomäki



Välähdyksiä Virtain Karhunpeijaisista 30.6. - 9.7.2000
Kuvat: Laina Hietanen Tekstit: Leena Leppänen

Myllyniemen yhteislauluillassa esiintyi Virtain Mieskuoron lisäksi VJaski- 
kööri Marjaana Martinin johdolla.
Petri Laaksosen konsertti kokosi lähes kirkon täydeltä kuulijoita. Järjestäjien 
kiitokset toivat vs. kirkkoherra Valio Syrjälä ja Leena Leppänen.

Veikko Viitamäen ohjaama Kotalan kyläteatteri toi 
Kisapirtille Laitakylän kulttuuritempauksen. 
Kuvassa vas. Katja Teräväinen, Toivo Korhonen ja

Killinkosken työväentalolla nauruhermoja kutkutti Killinkosken 
kyläteatterin/näytelmäpiirin Juokse vaimosi edestä, jonka ohjasi 
Margit Carpelan. Kuvassa vas. Marketta ja Asko Nieminen, Maija- 
Liisa Ahokas, Heikki Peltonen ja Matti Välimäki.

Karhu-uinti Torisevalla toteutettiin yli 20 uimarin ja runsaan yleisön 
voimin. Järjestelystä ja huollosta vastasivat Virtain Rotaryklubin Aimo 
Mäkinen ja Martti Mäkilaurila.
Peijaisten päätössunnuntaina käytiin Asevelihengen muistomerkillä 
Ohtolassa. Kuvassa vas. puhuja Onni Holttinen, lippuvartio Elisa Rii- 
tamäki, Heikki Liskija Tuukka Kiiski, seppeleenlaskijat Antti Viitala ja 
Armi Hänninen sekä fanfaarin soittaja Arvi Niemelä.

Reijo Koskela.



SAARA SAARELMA

Muistoja ensimmäiseltä vuodelta partiotyösaralla

Jopa ehti ensimmäinen 
vuosi vierrä verkallensa 
mennä päivät pääksytysten, 
viikot partion parissa!

Oli alkanut ajatus - 
tullut tuuma tuttavaksi; 
saada näille nuorillemme 
kansallemme kasvavalle, 
väelle Virtain vesien, 
turvaksi tulevan päivän 
ajan vastaisen varaksi 
partio pohjaksi pojalle, 
sekä työksi tyttärelle 
vapaahetkien varalle!

Tuota tuossa tuumattihin - 
tuossa arveltiin asiaa.
Yhteen koottihin kokous 
valittihin vanhemmista. 
Vastuu tunnettiin vakava, 
tunnettiin tulevat päivät, 
huoli painoi huomisesta.

Ensi yhteys yleni.
Saatiin kohta kouluistamme 
tieto tielle lähtijöistä, 
panos partiopolulle.
Jopa joutui joukko suuri, 
oikein arvattiin asia!

Siitä se tie menevi - 
ura lähti uurtamahan!
Se antoi pojille puuhan, 
työn ja touhun tyttärille.

Tässä nyt ensiksi esitän 
johtajia joukon päässä: 
Ässä-pöllö äärimmäinen, 
Tiikka toisena tulevi,
Himmu kohta kolmantena. 
Nalle-pöllö nauravainen, 
reipas tonttujen toveri.
Se sitten sihteerimme, 
tuttava paperin parista.

Sitten Karhunkaatajamme. 
Riku tässä rivin päässä, 
johto päätänsä pitempi 
muita kohta korkeampi. 
Tässä Veijo velikulta, 
tuttu poikien parissa 
tuki taattu toiminnoissa.

Sami saakohon sanamme 
joukkueensa johtajana. 
Tässä pari parvestamme, 
joilla tehtävä terävä 
Kolkkapoikien komentona.

Sitten itse Iso-Karhu, 
reipas alkaja asian, 
puuhapoika partiossa.
Jopa riitti rinnan mitta, 
riittää sisua sisällä, 
riittää vyötä vyötäröllä, 
sekä tarmoa takissa, 
tottumusta toimissansa.

Liukui laiva laiturista, 
kokka koskena kohisten 
laittelihe lainehille 
Runoilijan reitillemme.
Nyt oli tuumat tukussa, 
viikon vaivat vastattuna, 
kaikki rennosti repussa, 
lastattuna laivallamme.
Jo oli tytöillä tykönä 
kantamusta kaikenlaista, 
Visuveden viemisiä, 
leirivalkeiden varalle.

Mont' oli alussa asiaa, 
monta työtä tehtävänä, 
ennenkuin kaikki ehätti, 
kaikki kulki kuntohonsa.

Pöllö-muori muistihinsa 
tarkoin talletti asiat, 
kaikki kuvas kulmistansa, 
päivät koneeseen kokosi.

"Annapa kulkea kuvien, 
juoksuttele juuri tuosta, 
aloita kertomus kesästä, 
Visuveden virahista, 
Rastaista Ruovedeltä, 
Torisevan tyttösistä. 
Levittele leirimuistot, 
kerro hetket herttaisimmat, 
hetket hauskimmat halusta. 
Muista armas aurinkomme 
mikä hellästi heloitti, 
paistoi päivät pääksytysten. 
Kaikki riepota rivihin,
Lalli laita laidastansa,
Tessa, Rietu rinnatusten,

nouda Näpsä näkösälle, 
kelpo keittäjä kehoita.

Hetkiä älä unohda, 
leirikirkon kiitokseksi. 
Tavoita tunnelma tuolta, 
tulen hiljaa hiipuessa ... 
päivän painuissa pakohon, 
nöyrä kiitos kun kipusi, 
kohos kohti korkeutta, 
kohti taivasta tavoitti. 
Ilmoille Isän Jumalan 
alle kasvon kaikkivallan."

Torisevan tytöt tässä 
tulevat joukolla jokainen, 
sen saattelee sanoiksi, 
mik' on pohja partiossa, 
ytimenä työn ylevän!

\t/ \t/ \lz
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Aika kulki kulkuansa, 
päivät viikoiksi viruivat, 
jatkui työtä toimekasta. 
Syksy talveksi syveni. 
Arkiviikot ahkerina 
vartiot kokoontui kololla, 
syvemmälti syvennyttiin, 
mentiin tekstistä tekoihin, 
taitavuutta tavoiteltiin.

Tehtiin lupaus lujana 
vakavina vannottihin:
Yks' on ylinnä muita, 
ehto muita ensimmäinen, 
uskomme isään Jumalaan, 
liitto luja Luojahamme!
Ehto täällä elämässä: 
isämaatasi ilolla, 
aina hartaalla halulla, 
puolla työllä parahalla.
Aina kotias kohota, 
muista, vaali vanhempasi!

Taittui talvi taakse jääden, 
kevät päivänsä kehivi, 
päivä hanget haihduttavi. 
Jopa joutui juhlapuuhat 
Yrjön-päivä päälle saaden.

Oli kyllälti kylässä, 
oli varaa vanhemmissa,

täyttää tupa täysillensä, 
juhlakansasta kasata. 
Toivat toki tullessansa 
ilon itsensä mukana, 
riemun kantoi kainalossa, 
kekoon yhteiseen keräsi.

Jospa nyt välillä virren, 
säästän säkehen lomahan, 
soitan torven Tontuillemme, 
käsken: käykäähän käsille. 
Lysti on kuulla kuulumiset 
tonttujen työsaralta ...

Onhan toki tontullekin 
laki oiva laadittuna, 
ensi oppina oleva, 
muuttumatta muistissamme. 
On toki omat menomme, 
omat leikkimme leveät, 
omat sadut saatavilla, 
omat tapamme talossa.

Mutta totta toinen puoli. 
Työtä tarvitaan tasaista, 
kun me vaaksa vartutahan, 
päästään ilmoille isoisten 
suurten siskojen sekahan!

Mz iUzK zi* TK

Saapui suvi Suomehemme, 
kesä Pohjolan perille, 
herättäen tuhannet tuumat 
sadat antoi ajatukset.

Näin nyt syksyn synketessä 
päivän painuissa pakohon. 
Avaan suven suuren kirjan, 
poimin muistojen muruset, 
alta kannen kaikki kaivan. 
Muistot leiriltä levitän, 
kokkopuita kohennellen... 
kerron menneestä kesästä.
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JENNY KIVELÄ

Kielikylpyä 60 vuotta sitten

Marraskuun kolmaskymmenes 
päivä viime vuonna tuli 60 vuotta 
talvisodan syttymisestä ja rajapitä
jien asukkaiden siirtymisestä sisä- 
Suomeen. Jo näistä ensimmäisistä 
väestönsiirroista ja evakuoinneista 
myös Virrat joutui ottamaan osan 
kodittomiksi jääneistä. Joskus vielä
kin kuulee perin ihmeellisen ajatuk
sen lausuttuna, kirjoitettunakin: 
"Kun karjalaiset tulivat Suomeen"'. 
Viipurin lääni, joka suurimmaksi 
osaksi välirauhassa ja sittemmin 
Pariisin rauhassa luovutettiin, oli 
mitä suurimmassa määrin Suomea. 
433 000 karjalaista joutui jättämään 
kotipaikkansa ja sijoittumaan uu
sille asuinsijoille. Vaikeuksia toki oli 
puolin ja toisin. Raja-Karjalan kun
nista muutama, mm. Salmi, Suojär- 
vi ja Suistamo säilyttivät pitkään 
oman, ainutlaatuisen kulttuuri
taustansa, johon kuului ortodoksi
nen uskonto, oma karjalainen kieli, 
rakennustyyli ja ruokakulttuuri. 
Niinpä kun vanha suojärveläinen ja 
virtolainen olosuhteiden pakosta 
kohtasivat Virtain maaperällä, olisi 
tulkki ollut tarpeen. Niin suuret oli
vat kielierot, jopa Laatokan länsi- ja 
pohjoispuolen murteisiin.

Nuorilla suojärveläisillä ei on
gelmia ollut, koska kouluissa oli 
puhuttava kirjakieltä, todella kirja
kieltä, jota ei vielä siihen aikaan se
koitettu huonoon amerikanenglan
tiin.

Suojärveläisiä sijoitettiin Virroil
le varsin vähän. Talvisodan aikana 
ja sen jälkeen sijoitettiin lähinnä 
sotaleskiä, niin kuin äitinikin oli, ja 
siviilivankeina olleita naisia, lapsia 
ja vanhuksia. Jatkosodan asema
sotavaiheessa menivät monet heis
tä luottavaisin mielin takaisin koti
paikkakunnilleen, joista sitten taas 
vuonna 1944 oli lähdettävä.

Olen pyrkinyt pitämään Suojär
ven kielen edes jotakuinkin muis
tissa. Kuuntelin lapsena kodissa 
kahta täysin erilaista murretta. 
Niissähän meillä on kielen rikkaus. 
Niin murteiden hallitseminen tuli
si yleensäkin kokea.

Ilmaisurikas, kaunis suomen
kieli onkin meillä nykyisin alen
nusmyynnissä. Media pitää siitä 
huolen, valitettavasti.

Mittaamaton määrä elämänvii
sauksia sisältyy sananlaskuihin. Ne 
ovat hyvin paljon samanlaisia ko
ko maassa, mutta juuri murre an
taa sille paikkakunnalle kuuluvan 
omimman sisällön. Sananlaskujen 
kautta siirrettiin jälkipolville elä
mänohjeet. Yllättävän paljon myös 
nykypolven koululaiset niistä tiesi
vät, kun heiltä niitä joskus kyselin.

Ja nyt näyte suojärveläisistä sa
nanparsista. Ne ovat niin lähellä 
yleiskieltä, ettei "suomennosta" tar
vinne mukaan laittaa. Pientä aivo
voimistelua ne silti vaatinevat:

Kyynäspää on likel, vai et pure;

Kui et mual andane, et n'i muas ota;

Tyhjän sua'n pyytämättä;

HilTakkazeh hyvä tuloo, ajatellez ai
van tsöma;

Nuori aiga on kui kaste heinän 
n'okas;

Ilona kägöi metsäs, pieni lapsi 
perehez;

Illan virgie, huondeksel maguaja. Se 
taba taloin hävittää.

Hevon higi, da akan kyynel ollah 
hiilavua (kuumaa) vettä;

Kannettu vezi ei kestä kaivos da toi
sen pandu mieli piäs;

Herroil da urualoil (hulluille) elä 
näytä puoliksi ruattuo ruajetta. Hyö ei 
sitä ellennetä, senttää nagretaa, liho 
moifitaa;

Omua suuda kui et voi kiin'i pidiä, 
toisen suuda et tuki;

Korval kuundele, a toises lähi lasse;

Laiskal on vilu ruodajes, higi leibiä 
syyves;

Oma lapsi armahani, lapsenlapsi 
armahambi;

Kahta jänöidä kui jäles ajat, yhtäi et 
kiinni sua;

Pieni valehus on paginan tsomissus.
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Reino Lehto Parkanosta on lähettänyt Keskisuomalaisessa 1970 olleen kirjoituksen, joka 
käsittelee Virroillakin kuultuja Haapamäen ja Pihlajaveden pommituksia talvisodan ai
kana. Jatkosodan aikana Haapamäkeä ei pommitettu. Lyhennelmän kirjoituksesta on teh
nyt Pentti Jouttijärvi.

Suunnistusvirhe vei Haapamäelle tarkoitetut 
pommit Pihlajavedelle

Haapamäen ilmavalvontakes- 
kuksessa talvisodan aikana toimi
nut maanmittausinsinööri Aarne 
Lansa on kertonut muistiinpanoi
hinsa ja omakohtaisiin kokemuk
siinsa perustuen mm. seuraavaa:

Valvonta oli tehokasta, mutta 
it-aseista oli puutetta. Haapamäen 
rautatiesolmun ilmavalvontaan oli 
varauduttu jo ennen sotaa. Sinne oli 
perustettu oma ilmavalvontakes- 
kus, joka vastaanotti havaintoja 
ympäristöön kuten Keuruulle, Mul- 
tialle, Liesjärvelle ja Pihlajavedelle 
sijoitetuilta ilmavalvonta-asemilta. 
Haapamäen lottien hoitama ilma
valvonta tapahtui Suojan tornista. 
Valvontaverkko oli näin melko tii
vis, mutta vasta helmikuun 19. päi
vän pomitusten aikana oli käytettä
vissä varsinaisia it-aseita.

Ensimmäinen pommitus suun
tautui Pihlajavedelle. Joulukuun 28. 
päivänä 1939 saatiin Haapamäelle 
ilmoitus venäläisiltä siepatusta radio

sanomasta, että Haapamäen pom
mitus oli odotettavissa seuraavana 
päivänä. Niinpä 29. päivänä seitse
män viholliskonetta lähestyi Keu
ruun suunnasta. Nähtävästi tielin
jaa ja rautatietä seuraten ne kään
tyivät kuitenkin Pihlajavedelle, mis
sä rautatieasemalle pudotettiin 32 
pommia. Pommituksessa saamiinsa 
vammoihin menehtyi kaksi henki
löä.

Haapamäkeä pommitettiin uu
denvuoden aattona 1939, tammi
kuun 20. päivänä sekä 19., 20. ja 29. 
helmikuuta 1940 seuraavasti:
- Ensimmäisen pommituksen jäl
keen tuli valvontakeskukseen ilmoi
tus, että "hyyskä meni".
- Tammikuun 20. päivän pommitus 
katkaisi rataa parin kiskon mitan 
osalta ja teki metsään nelisenkym
mentä kuoppaa.
- Ensimmäiset suuremmat vahin
got syntyivät tammikuun 19. päi
vän pommituksissa, jolloin veturi

talli kärsi melko pahoin ja kolme 
asuinrakennusta tuhoutui. Tällöin 
pommitus vaati myös ainoan kuo
lonuhrin. Virroilta kotoisin oleva 
19-vuotias sotamies Unto Vaskuu 
oli klo 13.40 alkaneen pommituk
sen aikana vartiossa vesitornin luo
na. Hän siirtyi pommitusvaaran va
ralle kyhättyyn sirpalesuojaan, jo
hon osui pommi.
- Tammikuun 20. päivänä huomat
tava osa pommeista putosi aseman 
itäpuolella olevaan metsään, missä 
kolme suojaa hakenutta henkilöä 
havoittui. Tällöin myös yksi asuin
rakennus sai täysosuman ja yksi vaja 
paloi.
- Tuhoisimmaksi muodostui vii
meinen pommitus helmikuun 29. 
päivänä, jolloin 48 konetta pudotti 
pommilastinsa ratapihalle, joka oli 
täynnä tavarajunia, mm. elintarvi- 
kekuljetuksia.

PENTTI JOUTTIJÄRVI

Talvisodan aikainen ilmatorjuntatoiminta

Neuvostoliiton ilmavoimat suorittivat Suomen 
alueelle 2 726 pommitusta, yhteen pommitukseen saat
toi osallistua yli sata konetta, kuten Tampereen pom
mituksissa ja Haapamäelläkin oli 48 konetta.

Viholliskoneet pudottivat 55000 lentopommia ja 
lisäksi 41000 palopommia, pommitukset kohdistuivat 
yhteensä 690 paikkakunnalle.

Pommituksissa sai surmansa n. 1000 henkilöä, 500

haavoittui vaikeasti ja 1300 lievästi. Rakennuksia tu
houtui lähes 2 000 ja vaurioitui n. 5 000.

Suomalaisten lentäjien tappiot olivat 75 kaatunutta 
ja 26 haavoittunutta sekä 62 lentokonetta.

Suomen ilmavoimat pudottivat 200 viholliskonet
ta ja ilmatorjuntayksiköt 314 konetta eli yhteesnä 514 
konetta.
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MATTI MAIJALA

Kotalasta kulttuuriohjaajaksi Ruotsiin
Kotalassa vuonna 1937 syntynyt 

Aarno Lehto veti täällä 1950-luvulla 
tanssiorkesteria. Sitä kutsuttiin Leh
don tango-orkesteriksi. Vuonna 1964 
Aarno Lehto muutti miesten puku- 
mestariksi Ruotsin Göteborgiin, jossa 
hän on siitä lähtien asunut. Viulu ja 
kitara seurasivat tätä monipuolista 
muusikkoa maailmalle.

Saatamme hyvin ymmärtää, mitä 
musiikki merkitsi Lehdolle uudessa 
ympäristössä. Se oli lääke koti-ikä
vään, se johdatti hänet suomalaisten 
pariin esiintymään, kouluttamaan 
soittajia ja laulajia sekä järjestämään 
erilaisia tilaisuuksia. Se oli myös erin
omainen silta yli kielirajojen. Aarno 
Lehtoa tarvittiin ja kysyttiin. Kun hä
nen työnantajayrityksensä meni nu
rin, hän jäi joksikin aikaa työttömäksi 
jatkaen harrastuksiaan, kunnes hä
nestä "tehtiin" Göteborgin alueen 
suomenruotsalaisten suurimman yh
distyksen, Finngötarin päätoiminen 
kulttuuriohjaaja.

Siihen tehtävään hänellä olikin 
mainiot edellytykset. Hän on soitta

nut viulua, mandoliinia, hanuria, sa
haa, 5-kielistä kannelta, kitaraa ja urku
ja. Hän on johtanut kuoroja, säveltä
nyt ja sanoittanutkin tarvittaessa. Kir
joittamalla lehtiin hän on esitellyt 
kansanmusiikkia ja sen tekijöitä se
kä kertonut kuulumisia tehtäväsaral- 
taan. Hänen asiantuntemustaan on 
käytetty kansanmusiikin koulutus-ja 
esiintymistehtävissä, tanhusoittajana 
ja tilaisuuksien järjestelyissä. Erityi
sesti on mainittu, että hän on toiminut 
suurten tilaisuuksien yleissoittojen 
vetäjänä, muun muassa Urho Kekko
sen ja Olof Paimen muistotilaisuuk
sissa. Kätevänä miehenä hän raken
taa soittimia omin käsinkin.

Kansanmusiikkiansioistaan Aarno 
Lehdolle myönnettiin vuonna 1991 
Suomen Kansanmusiikkiliiton kultai
nen ansiomerkki. Se oli ensimmäinen 
ulkosuomalaiselle myönnetty ansio
merkki ja kultaisista merkeistä järjes
tyksessä 21. Sen vastaanottaminen oli 
kuulemma miehelle "tiukka paikka": 
vaikka hän tunsi iloa saamastaan tun
nustuksesta, niin "olen semmoinen

herkkä jätkä ja kai siinä pitää jotain 
sanoakin".

Aarno Lehto on tottunut ottamaan 
haasteita vastaan. Poikasena hän oli 
huimapäinen mäenlaskija. Kotalasta 
ei kuulemma juuri laskematonta mä
keä löytynyt. Läntisessä naapurimaas
samme hän on erinomaiseti edusta
nut suomalaisia ja suomalaista kan- 
sanmusiikkiperinnettä.

PENTTI JOUTTIJARVI

Merkkivuosia ja tapahtumia
Merkkivuodet
• 10 vuotta

- S-Market Pippuri, kahvitarjoilu 3.12.1999.
- Mallatin Ratsutila, aloittanut toimintansa 2.1.1990.

• 20 vuotta
- Jita Oy, perustettu 1.6.1979.
- Jehovan todistajien valtakunnansali, valmistui 1980.

• 25 vuotta
- Virtain Moottorisaha Ky, aloittanut toimintansa 1974.
- Eläkeliiton Virtain yhdistys, vuosijuhla oli 3.8.2000.
- Kiinteistötoimista J. Korhonen Ky, perustettu 14.8.1975.

• 30 vuotta
- Virtain Näkövammaiset, perustettu 10.10.1969.
- Virtain Yrittäjänaiset, perustettu 15.2.1970.

• 35 vuotta
- Virtain Sotaveteraanit, perustettu 10.10.1965.

• 40 vuotta
- Kansalaisopisto, perustettu syksyllä 1959, toiminta 

alkoi tammikuussa 1960.
- Rantatien koulu (ent. Virtain keskuskoulu tai

Keskustan ala-aste), vihkiäiset marraskuussa 1959.
- Mantilon metsästysseura, perustettu 19.4.1960.

• 50 vuotta
- Liedenpohjan Kirkkokumpu, vihitty hautausmaaksi 

19.2.1950.
- Tamminiemi Ky, perustettu 1.5.1950.
- Virtain Seura, perustettu 24.1.1930.
- SPR:n Virtain osasto, perustettu 30.10.1950.

• 70 vuotta
- Virtain Metsänhoitoyhdistys, perustettu 24.1.1930.
- Pirkanmaan metsäkeskuksen alainen toiminta on 

alkanut Virroillakin 1930.
• 80 vuotta

- Keskustan Monoskylän paikallisosasto, perustettu 
15.2.1920.

• 90 vuotta
- Kurjenkylän Nuorisoseura, perustettu 21.10.1910.

• 110 vuotta
- Virtain Apteekki, perustettu 15.5.1890.
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Tapahtumia
• Valtakunnallinen lapsi- ja nuorisokuorokurssi järjes

tettiin Virroilla lokakuussa 1999.
• Vuoden 1999 yrittäjä -palkinnon sai Virtain Puunja

lostus, Mauno ja Veijo Virtanen.
• Voimakas ukkosmyrsky 13.11.1999.
• Parkanon rovastikunnan kirkkokuorot Virroilla 

21.11.1999.
• Virtain Kirsut järjesti ensimmäiset agilitykisat (koi

rien estekisat) marraskuussa 1999.
• 56. Hämeen Viesti hiihdettiin Virtain urheilukentän 

maastossa loppiaisena.
• Viime marraskuussa valmistunut kirjasto otettiin käyt

töön, viralliset avajaiset olivat 1. tammikuuta.
• Herrasen koulu lopetti toimintansa lukuvuoden päät

tyessä keväällä.
• Ensimmäisiä Talvipeijaisia vietettiin 18. - 27. helmi

kuuta.
• Kirjaston ystävät -yhdistys perustettiin keväällä Vir

roille.
• Talvisodan päättymisen 60-vuotisjuhlaa vietettiin 12. 

maaliskuuta.
• Hämeen ja Satakunnan Kalevan Nuorten Kulttuuri- 

keikalla 25.-26.3. Virtain Nuorisoseuran tytöt me
nestyivät: alle kouluikäisten sarjan piirustuskilpai- 
lussa tuli kolmanneksi Liisa Hänninen (3 v), Kirsi 
Yläjärven ohjaama 8-10-vuotiaiden kansantanssiryh
mä sai kunniamaininnan, 2-rivisten soitossa Emmi 
Lehtonen sai haltuunsa kiertopalkinnon, 8-10-vuotiai- 
den huilunsoitossa Henna Laine sai kunniamainin
nan, samoin sai kunniamaininnan ja stipendin laulu- 
ryhmä Emmi Lehtonen, Elena Penttilä ja Irene Ylinen.

• Tuhoisa navettapalo Liedenpohjassa 15. toukokuuta.
• Omaishoitajat ja Läheiset ry:n paikallisyhdistys pe

rustettiin kesällä Virroille.
• Haapamäki-Pori rautatie Keski-Suomen, Pirkanmaan 

ja Satakunnan museorautatieyhdistyksille.
• Virrat osti torialueen 200.000 mkdla ja virastotalon 

ruokalan 100.000 mkdla valtiolta.
• Virtain Seura lahjoitti Rajalahden talon, kaksi aittaa ja 

omistamansa museoesineistön kaupungille.
• Korkeushypyn Suomen ennätystä, 231 cm, hallussaan 

pitävä Mika Polku valittiin olympiajoukkueeseen
• Pirkanmaan ammattikorkeakoulu aloitti vakinaisena 

ammattikorkeakouluna
• Henkilövaihdoksia: KirjastonhoitajaksiTarmo Yli-Ra- 

jalan tilalle on valittu Ulla Mustila, Pohjois-Pirkan- 
maan musiikkiopiston rehtorin Jarmo Anttilan tilalle 
Ulla Leppänen, Kansalaisopiston rehtori Matti Lehti
sen seuraajaksi on valittu Tuula Jokinen, sosiaalijoh
taja Marjatta Aittolahti siirtyi läänin sosiaalitarkasta
jaksi, sivistystoimenjohtajaksi on tullut Arja Saarinen, 
kultturisihteeri Marjatta Ylinen-Kärkkäinen erosi vi
rastaan, Timo Määtästä tuli vakituinen kaavoitusark

kitehti viime vuoden lopulla ja syyskuussa aloitti 
työnsä museoamanuenssina Marttisessa Johanna 
Junno.

• Meneillään olevia tai suunnittelun alaisia rakenuskoh- 
teita: Finvac M. Viljanmaa Oy:n laajennus valmistui 
keväällä, GWS Finncont Oy:n laajennus on käynnissä, 
Jita Oy:n laajennus on suunnitteilla, Helluntaiseura
kunnan rukoushuone on rakenteilla, Pohjois-Pirkan
inaan koulutusinstituutin kolmas asuntola valmistuu 
lokakuun aikana.

• Projekteja, hankkeita ja suunnitelmia on onneksi pal
jon, näistä muutamia esimerkkejä: projekti, joka tutkii 
projektien aikaansaannoksia, Mediakylä-projekti on 
päättynyt ja sen seuraajaksi ollaan perustamassa Me
dia-akatemiaa, Paula-hanke (Pohjois-Pirkanmaan pal
veluiden kehittämis- ja verkottamishanke) on käyn
nistynyt, Ylä-Pirkanmaan seutusopimus, MLL:n Vir
tain osaston vetämä nuorisoprojekti, Vihervuosi 2000, 
Virrat on jäsenenä Pirkanmaan virkistysalueyhdistyk- 
sessä, Virtain kaupungin ja Tampereen yliopiston vä
listä yhteistyösopimusta on jatkettu vuoden 2004 lop
puun, Virtain keskusta viihtyisämmäksi, Virrat on jä
senenä lähinnä Ylä-Pirkanmaalle perustetussa Vihreä 
Sydän Matkailu Oy:ssä, Virtain visio 2010 on laadittu 
ja vielä ollaan laatimassa Virroille ympäristöterveys
ohjelmaa sekä yhtenä, vaan ei vähäisimpänä, on Maa
seudun Perinneinstituutin saaminen Virroille.
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VIRRAT -päivän kuvia 20.10.2000

Virrat-palkinto luovutettiin 
tänä vuonna Matkailumaati- 
la Haapamäelle, joka on aloit
tanut toimintansa 1966. Pal
kintona olleen karhupatsaan 
ottivat vastaan yrityksen pe
rustajat Eila ja Esko Haapa- 
mäki. Nykyiset omistajat Tuu
la ja Timo Haapamäki olivat 
ansaitulla lomalla. Palkinnon 
luovuttivat kaupunginval
tuuston puheenjohtaja Jaana 
Ylä-Mononen ja kaupungin
hallituksen puheenjohtaja 
Kyösti Härkönen.
Kuvat: Foto-Riitta

Ilmari Ala-Kaarre oli juuri täyttänyt 90 vuotta. 
Hän oli pyöräillyt tänä vuonna jo 3000 kilomet
riä. Kalevi Saloranta tässä häntä onnittelemassa.

Kunniakirja terveyttä ja elä
mänlaatua edistävistä toi
menpiteistä luovutettiin Vir
tain Naisvoimistelijoille. Vas
taanottajina Hilkka Heikki
nen ja Satu Kaleva. Luovutta
jina terveyslautakunnan pu
heenjohtaja Helena Hevon- 
koskija ylilääkäri Kalevi Salo
ranta.



Virrat -päivänä Suomen Kuntaliiton myöntämän kunnia- ja ansiomerkin sai kuusitoista virtolaista luottamushenkilöä. Hopeinen 
kunniamerkki: Olli Joutsenjätrvi. Kultainen ansiomerkki, 40 v: Jenny Kivelä. Kultainen ansiomerkki, 30 v: Kari Korhonen, Kalevi 
Ojaluoma, Esko Peltoniemi ja Kalle Säynäjoki. Hopeinen ansiomerkki: Jorma Eteläniemi, Helena Hevonkoski, Heikki Juurakko, Erkki 
Kalliolinna, Kosti Mäkinen, Mikko Niiniaho, Eila Paarto, Seppo Simonen, Pentti Tikkanen ja Pentti Vaara. Kuvat: Foto-Riitta

Suomen Kuntaliiton Virtain kaupungin henkilöstölle myöntämät ansiomerkit: Kultainen ansiomerkki, 40 v: Ritva Jokinen ja Anneli 
Koivunen. Kultainen ansiomerkki, 30 v: Anja Harju, Marja-Leena Jaakkola, Riitta Juurakko, Sirkka-Liisa Haavisto, Sirkka Kiuru, Tarja 
Kivistö, Maire Koskinen, Else Latvala, Heimo Leinonen, Anneli Luoma, Ilmo Luoma, Jorma Mäkelä, Matti Niemelä, Heleena Rauhala, 
Kyllikki Sara-aho, Tuovi Satamo, Kaarina Sillanpää, Immo Tarkkanen, Kaarle Veija, Sirkka Veikkola, Timo Vieruja Sirkka Ylinen. Virtain 
kaupungin henkilöstölleen lahjoittaman 20-vuotiskellon saivat: Asseri Aaltonen, Sirkka Aaltonen, Ilmo Ahonen, Pekka Akkanen, 
Anne Ala-Lankoski, Tarja Bär, Irja Hakio, Veikko Hanhimäki, Erkki Hanhisalo, Mikko Hepokangas, Jorma Hietaniemi, Anneli Hirviniemi, 
Rauni Härkönen, Marja-Liisa Hätinen, Marjatta Iivonen, Teija Ilomäki, Keijo Jokinen, Antti Kahila, Hannele Kaihota, Leila Kaleva, Satu 
Kaleva, Eeva Kankainen, Hillevi Kantoniemi, Arto Koivulampi, Ritva Kämäri, Anneli Laurila, Pirjo Leinonen, Pirkko Leinonen, Marja- 
Leena Leppämäki, Antti Leppänen, Ulla Liski, Leena Lukkari, Jaakko Maijala, Martti Maijala, Auli Malvisalo, Tuomo Matikainen, Päivi 
Murtolahti, Asta Myllylä, Matti Myllylä, Mervi Mäenpää, Eija Mäkelä-Saari, Martti Mäkilaurila, Satu Mäkinen, Jari Nevala, Merja 
Niinivehmas, Pirjo Nisula, Seija Nurmi, Tauno Pajukko, Juha Petäjä, Jorma Puskanen, Markku Raunioniemi, Anne Ristolainen, Jarkko 
Ruohola, Liisa Ruohola, Kari Rytkönen, Pirkko Rytkönen, Hillevi Saarinen, Leena Sassi, Anna-Mari Setälä, Airi Siirilä, Riitta Taka-aho, 
Tuula Takala, Anna-Maija Tikkala, Tuula Tulijoki, Kaija Ukkonen, Kaija Vanhanen, Mirja-Leena Viertola, Eija Viinikka-Virtanen, Sirpa 
Viitanen, Mikko Virtanen, Aila Vuorinen, Tuula Vuorinen, Kari Ylä-Jarkko ja Tuula Ylä-Soininmäki.
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SARI MÄNTYNEN

Marjo Hahka-Kemppinen halusi jo lapsena lääkäriksi

Haaveensa eteen on jaksettava tehdä työtä

Virtolaissyntyinen Marjo Hahka- 
Kemppinen haaveili jo lapsena tu
levansa jonain päivänä lääkäriksi. 
Sisukkaasti hän työskenteli pää
määränsä saavuttamiseksi. Lopul
ta hänestä tulikin lääketieteen toh
tori, mikä ei kuitenkaan ole estänyt 
jatkamasta edelleen opintoja lää
ketieteen parissa.

Lääkärin ammatti kiehtoi Mar
joa jo varhaisessa lapsuudessa. Lo
pullisesti hän teki päätöksensä tule
vaisuuden ammatistaan yläasteella, 
jolloin hän alkoi keskittyä mate
maattisiin aineisiin, vaikka kokikin 
olevansa lahjakkaampi kielellisesti. 
Marjo kiittelee ennen kaikkea Vir
tain lukion tarj oamia mahdollisuuk
sia opiskella kemiaa, fysiikkaa ja 
matematiikkaa hyvien opettajien 
johdolla. Vaikka näiden aineiden 
opiskeleminen olikin Marjon omien 
sanojen mukaan hänelle yhtä tuskaa 
ja hammasten kiristelyä, hän kokee 
kuitenkin saaneensa koulusta hyvät 
lähtökohdat lääketieteelliselle ural
leen.

Sairaanhoito-opiston 
kautta lääketieteelliseen

Marjo toteaakin olevansa elävä 
esimerkki siitä, ettei lääkäriksi tule
minen välttämättä edellytä erityistä 
matemaattista lahjakkuutta.

Ylioppilaaksi valmistuttuaan Mar
jo haki lääketieteelliseen, mutta ei 
vielä ensimmäisellä yrityksellä pääs
syt sinne. Tästä hän ei kuitenkaan 
lannistunut, vaan hakeutui opiske
lemaan sairaanhoito-opistoon.

Koko sairaanhoito-opistossa opis
kelunsa ajan Marjo tiesi jatkavansa 
opintojaan lääketieteellisessä. Hie
man taktiikkamielessäkin hän ha
lusi kuitenkin suorittaa tutkinnon 
loppuun, minkä tiesi parantavan

mahdollisuuksia lääketieteellisen 
hakuprosessissa.

Kahden ja puolen vuoden opis
kelun jälkeen vuonna 1986 Marjo 
valmistui sairaanhoitajaksi ja seu- 
raavan kevään hän työskenteli Syö
pätautien klinikalla lukien samalla 
ahkerasti edessä häämöttäviä lää
ketieteellisen pääsykokeita varten.

Kova työ tuotti tulosta. Marjo 
olisi päässyt ilman terveydenhuolto- 
kiintiötäkin kirkkaasti Helsingin lää
ketieteelliseen tiedekuntaan.

Marjon omia sanoja lainatakseni 
tämä osoitti sen, että kun on valmis 
panostamaan ja tekemään työtä haa
veensa eteen, mahdotonkin muut
tuu mahdolliseksi.

Käytännön harjoittelu 
luo intoa opiskeluun

Kaksi ensimmäistä vuotta lääke
tieteellisessä olivat hyvin teoreetti
sia, mikä aiheuttikin motivaatio-on
gelmia opiskelijoiden keskuudessa.

Opiskelijoiden päästyä käytän
nön harjoitteluun potilaiden pariin 
opiskeluinto kuitenkin palautui no
peasti.

Keskiverto opiskeluaika lääke
tieteellisessä on noin 6-6,5 vuotta, 
mutta Marjo käytti opiskeluunsa ai
kaa vain 5,5 vuotta. Hän pääsi eri
koisluvalla jo vuotta aiemmin lää
käriksi entiseen työpaikkaansa Syö
pätautien klinikalle, mikä lopulli
sesti sinetöi hänen päätöksensä 
syöpätauteihin erikoistumisesta.

Työskentely potilaitten pa
rissa palkitsee

Lääkärin ammatin p arhaimp ana, 
mutta samalla myös raskaimpana 
puolena Marjo pitää työskentelyä 
potilaitten parissa.

- Hoitotyö on erittäin raskasta 
niin henkisesti kuin fyysisestikin. 
Työsidonnaisuus, mikä ilmenee 
ennenkaikkea päivystyksinä, lisää 
työn vaativuutta. Eikä noin 20 000- 
23 000 markan kuukausipalkkakaan 
vastaa jopa 70-tuntisiksi venyviä 
työviikkoja, Marjo selvittää. Samaan 
hengenvetoon hän kuitenkin kehuu 
potilaitten hoitamisen palkitsevuut
ta ja työnsä haasteellisuutta.

- Ajan hermoilla pysyminen on 
ensisijaista lääkärin ammatissa, eikä 
uusien hoitomuotojen kehittyessä 
rutiineihin pääse kangistumaan.

Väitöskirjan teko
vei illat ja viikonloput

Lääketieteellisestä valmistumi
sensa jälkeen Marjo kävi käsiksi 
uuteen haasteeseen. Hän alkoi teh
dä väitöskirjaa levinneen melanoo
man hoidon kehittämisestä ja en- 
nustuksellisista tekijöistä.

Vaikka Marjo saattoikin suorit
taa väitöskirjaan kuuluvan potilas- 
työn työpäivänsä lomassa, vei ai
hetta koskevan kirjallisuuden luke
minen ja kirjoittaminen kuitenkin 
suurimman osan illoista ja viikon
lopuista.

Mielenkiinto auttoi kuitenkin 
jaksamaan urakan kunniakkaasti 
loppuun saakka.

Tutkimustyön johdosta hoito
käytäntö melanoomatapauksissa 
muuttui. Ennen kaikkea Marjon väi
töskirja paransi hoidon keskittä
mistä ja hoitoyhteistyötä kirurgien 
ja patologien välillä niin Suomessa 
kuin muissakin Pohjoismaissa.

Marjo kuitenkin muistuttaa, että 
väitöskirja on vain akateeminen an
sio, joka ei lisää palkkaa, vaan on 
eräänlainen "ajokortti tieteen teke
miseen".
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Marjo Hahka-Kemppinen tohtorinhatussaan muistuttu, että väitöskirja on vasta 
"ajokortti" tieteen tekemiseen. Kuva: Timo Kemppinen.

Juurilleen Virroille on 
mukava palata

Marjon viime vuodet ovat kulu
neet pitkälti opiskelun, työn ja tie
teenteon merkeissä. Hän kiittelee- 
kin aviomiestään pyyteettömästä 
tuesta kaikissa kunnianhimoisissa 
projekteissaan.

Ymmärrettävästi varsinainen 
vapaa-aika on ollut Marjolle viime 
vuosina harvinaista herkkua. Hän 
on kuitenkin pyrkinyt pitämään 
huolta kunnostaan lähinnä aerobi
cin avulla, ja on viime aikoina myös 
herätellyt vanhaa harrastustaan rat
sastusta.

Kesäisin Marjon tapaa puutar
hanhoidosta, ja hän kertoo nautti
vansa ruuanlaitosta sekä matkus
telusta miehensä kanssa.

Hän palaa myös mielellään juu
rilleen Virroille varsinkin kesäisin 
jo senkin takia, että vanhemmat ja 
isoäiti asuvat edelleen täällä.

Nykyiseen työhön kuuluu 
opettamista

Tällä hetkellä Marjo Hahka- 
Kemppinen työskentelee syöpätau
tien ja sädehoidon erikoislääkärinä 
Helsingin yliopiston palveluksessa. 
Hän toimii myös kliinisenä opetta
jana, mikä vastaa entistä apulais
professuuria.

Marjon työhön kuuluu lääketie
teen kandidaattien syövän hoidon 
opetus.

Tämän lisäksi hän on myös mu
kana sairaalan hallinnollisissa asi

oissa, ja tekee mm. lääkärien rek
rytointia ja sijoituslistoja.

Marjo on juuri suorittanut ylio
pistopedagogiikan kurssin ja seu- 
raavaksi tavoitteekseen hän mainit
see hallinnon erikoislääkärikoulu
tuksen, mikä pätevöittää ylilääkärin 
virkaan.

Marjo sanookin, että lääkärin on 
jatkuvasti oltava aktiivinen tietojen- 
hankkija, sillä lääketieteen kehit
tyessä ei opiskeleminen koskaan 
pääty.

Lääkärin pitää olla
ihmisrakas

Kaikkia lääkärin ammatista haa
veilevia Marjo haluaa muistuttaa 
siitä, ettei lääkärinä olo ole niin 
ruusuista kuin tv-sarjoista ja ro
maaneista voisi päätellä, vaan se on 
erittäin raskasta ja täysipainoista 
työtä.

Kaikkia matemaattisesti lahjat
tomia hän lohduttaa sillä, että tär
kein kriteeri myös lääkäriksi pyrki
ville on kuitenkin alalle soveltuvuus. 
Lääkärin työ perustuu vuorovaiku
tukseen, ja niinpä lääkärin pitääkin 
olla ihmisrakas, ja paineensieto- 
ky kyinen.

Marjon mukaan kenellä tahansa, 
jolla vain on riittävästi motivaatiota, 
on mahdollisuus tulla lääkäriksi.

Helppoa opiskelu ei kuitenkaan 
tule olemaan, ja siksi halu tehdä 
työtä haaveensa eteen onkin ensisi
jaisen tärkeää.

Haastattelun jälkeen en voi kuin 
nostaa hattua tälle määrätietoiselle 
naiselle, joka on periksiantamatto- 
muudellaan osoittanut, mitä suo
malainen sisu parhaimmillaan on. 
Ahkeruuden ja terveen kunnianhi
mon avulla unelmat voivat todella
kin toteutua. Sen Marjo Hahka- 
Kemppinen on esimerkillään todis
tanut.
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Joulupukki ja tuhma lapsi

Joulu koitti jälleen. Joulupukki selasi Korvatuntu
rilla lahjatoiveita. Viimeisenä hän luki Häijy-Harrin 
toiveen. Siinä oli toivomuksena taistelupuukko ja 
dynamiittipakkaus. Joulupukki kauhistui, kun oli 
lukenut lehdestä, että Häijy-Harri oli tehnyt monia 
pahoja kepposia. Silloin joulupukki sai idean. Tänä 
jouluna Harri saa elämänsä joululahjan. Joulupukki 
meni itse valmistamaan lahjaa. 1 pikkukiinalainen, 
johon kytken ajastimen. Kun lahja avataan, niin 
KAPUM! Sitten litran vesipullo paukun päälle ja 
tiputan vielä lapun lahjaan.
Jouluiltana pukki vain astui Harrin eteiseen ja 
huusi: - Minun on kiirehdittävä toisaalle, ottakaa 
lahjat täältä. Kun Harri avasi lahjan kuului PUM! ja 
hän oli yltäpäältä läpimärkä. Silloin Harri löysi 
lapun ja luki: Toivottavasti olet kiltimpi ensi 
jouluna. Siitä lähtien Harri oli aina kiltti. Hän oli 
oppinut että kannattaa olla kiltti, niin pysyy kui
vana ja välttyy ikävyyksiltä.

lopulta kirjoittamasta. Sitten hän päätti vielä 
kokeilla, näytti kirjettä äidilleen ja kysyi oliko 
osoitteessa vikaa. Äiti sanoi: ei mutta unohdit laittaa 
postimerkin, mutta lahjaa ei tullut. Poika kirjoitti 
valituskirjeen. Joulupukki ei vastannut. Hän kirjoitti 
vielä ja kysyi äidiltä mikä oli vikana. Laita Korva
tunturi osoitteeksi. Poika ei saanut tietokonetta.
Hän kysyi vielä äidiltä. Sinä unohdit kirjoittaa 
kenelle lahja lähetetään. Ja niin poika sai tietoko
neen ja oli tyytyväinen.

Erkka Virtanen
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Talviruno

On taivasalla iso punainen valkoparta-ukko, 
se heiluttaa isoa säkkiä kuin kukko.
Lumi narskuu pukin jalkaterässä.
Kohta ovi aukeaa, tontut hyppii perässä. 
Askeleet kuuluvat yhä kovemmin, 
se on joulupukki, tontut ja porot.

Mika Virala

Joulupukki ja kirjesäkit

Joulupukki heräsi muorin puurokelloon. Hän 
heräsi, pukija meni puurolle. Tontut olivat tulleet 
yöllä kirjeidenhakuretkeltä. He olivat saaneet 
kirjeitä kaksi isoa säkkiä. Tavaratontun piti viedä 
pajatontuille nauloja ja piirustuksia. Hän otti kaksi 
säkkiä ja lähti pajalle päin. Joulupukki söi kolme 
lautasta puuroa ja näki kaksi säkkiä pihalla. 
Kuljetustonttu lähti paperitehtaalle. Hänen piti 
viedä yksi säkki roskapapereita sulatettavaksi. 
Joulupukki meni ulos ja otti kaksi säkkiä nurkalta ja 
vei ne huoneeseensa.
Joulupukki oli eilen illalla tehnyt listoja tehtävistä 
tavaroista. Ne piti viedä pajaan. Hän avasi sen 
jälkeen toisen säkin, mutta siellä oli hänen itsensä 
kirjoittamia kirjeitä. Hän kutsui kantajatontun 
sisään. Pajatontut ihmettelivät mitä roskia säkeissä 
oli ollut. Sitten kantajatonttu tuli sisään kantaen 
kahta säkkiä. Toisessa oli oli tavaralistoja ja toisessa 
nauloja. Tavaratonttu kysyi pajatontuilta olivatko he 
nähneet kirjesäkkejä, mutta he eivät olleet nähneet. 
Joulupukki ihmetteli missä säkit ovat. Enään oli 
kaksi viikkoa jouluun. Mutta sitten tehtaan johtaja 
kysyi mitä olivat kirjeet mitä joulupukki oli lähettä
nyt eli säkit olivat vaihtuneet keskenään.

Sami Heinämäki
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KERTTU RONKAINEN

Ikimuistoinen jouluni

Oli joulunalusaika vuonna 1987. 
Takana on melkoinen muutosten 
syksy, kun viisihenkisenä perhee
nä olemme siirtyneet eteläisestä 
ruuhka-Suomesta mieheni työn pe
rässä Virtain Jäähdyspohjaan. Kau
pungin vilkas asumalähiö on vaih
tunut hiljaiseen maalaiskylään, jos
ta olemme onnistuneet vuokraa
maan tyhjillään olevan maalaista
lon - tosin vain määräajaksi.

Paikkakunnan vaihdos on vaati
nut sopeutumista niin meiltä van
hemmilta kuin kolmelta pojaltam
me, jotka olivat iältään 13-, 11- ja 6- 
vuotiaat.

Joulun lähestyessä tein tavan
omaisia jouluvalmisteluja: siivosin, 
leivoin ja valmistin jouluruokia. Po
jat innostuivat auttamaan ja paine
livat mielellään piparkakkuja pel
lille. Rakensimme myös yhdessä 
komean piparkakkutalon. "Äiti, on
ko sinulla tänäkin jouluna varattu
na meille yllätys?" kysyi keskim
mäinen pojista kesken leipomisen. 
Hän muisti yhtäkkiä, että äidillä oh 
ollut monena aattoaamuna varat
tuna heille jotain mukavaa kuten 
kirjoja, lehtiä tai peli, jonka parissa 
aattopäivän pitkät tunnit kuluvat 
rattoisasti. Lupasin miettiä asiaa.

Seuraavana yönä pakkanen ki
ristyi ja aamulla ovat tuvan ikkunat 
peittyneet pitsimäisiin jääkukkiin. 
Niitä ihastelimme kuopuksen kans
sa myöhemmin jäätyämme kahden.

Pitkin syksyä olimme oudok
suneet iltaisin ulkona olevaa pime
yttä. Kylässämme ei ollut katuvaloja 
ja kotimme sijaitsi niin syrjäisessä 
notkelmassa, etteivät edes naapu
reiden valot sinne tuikkineet. Mutta 
nyt, kun maa oli saanut hohtavan 
valkoisen lumipeitteen ja iltaisin 
taivaalla tuikkivat tuhannet tähdet, 
me seisoimme avaralla pihamaalla 
ja niskat kenossa tuijotimme tuttuja 
tähtikuvioita. Eräs oikein kirkas ja

muita suurempi tähti tuikki suoraan 
tyhjän hevostallin yläpuolelta...

Siinä talvisella pihamaalla kirk
kaan tähtitaivaan alla tajusin, mikä 
ainutkertainen joulumaa meillä oli
kaan asuttavanamme! Pihapiiris
sämme seisoi oikea talli ja yötaivaal
la tuikkivat tuhannet tähdet, joita 
kaupungissa tuskin huomasimme.

Talon seinustalla huojuivat ai
kaisempien sukupolvien istuttamat 
tuulensuojakuuset lumivaipassaan 
ja pakkanen oli koristellut ikku- 
nammekin kimmeltävin pitsitäh- 
din.

Tilapäiskotimme, johon per
heenä olimme rantautuneet muu
tosten ja epävarmuuden keskeltä, 
tarjosi meille nyt ennenkokemat
toman jouluelämyksen, jonka halu
sin perheeni kanssa jakaa.

Aattoiltana kun pojat olivat 
nukahtaneet ja koti oli hiljentynyt, 
hiivin öljylyhtyineni vanhaan tal
liin. Sinne rekien ja kiesien väliin 
rakensin laatikoista seimen, jonka 
täytin kuivilla heinillä. Kapaloin 
vanhan vauvanuken ja asetin sen 
hellästi heinien päälle. Kultakiha
rainen Bertta-Liisa -nukke yli 30 
vuoden takaa, sai nyt liinan harteil
leen ja muuntui Mariaksi, joka sala
peräinen hymy kasvoillaan istui sei
men äärellä.

Vielä löytyi vanhimman pojan 
varhaislapsuusmuisto Ville-nukke, 
joka puettuna froteetakkiin ja pää- 
liinaan sai Joosefin osan ja onnelli
sena nojasi suureen heinäpaaliin.

Sitten hain vielä sisältä eläimiä: 
poikien lahjaksi saamat valkoiset 
lampaat, ruskeat samettikorvaiset 
keppihevoset, kirjavan kumileh- 
män, kissoja ja koiria - kaikki ne 
asettelin seimen ympärille.

Mykistyneenä katselin aikaan
saannostani ja koin, että näkymättö

mät jouluenkelit hymyilivät tallin 
katossa ja kuuluttivat ikiaikaista sa
nomaa: "Älkää peljätkö... teille on 
tänä päivänä syntynyt Vapahtaja..."

Aattoaamuna varhain kun ulko
na oli vielä sininen hämärä, herä
timme pojat tutulla joululaululla 
"Nyt riemuiten tänne kiiruhusti tul
kaa, Beetlehemihin rientäkää!" Uni
set ja pörrötukkaiset miehenalut 
tömistivät kynttilöin valaistuun tu
paan, jossa kuusi seisoi ylväänä ja 
tuoksuvana odottaen koristelijoita.

Kuusenjuurelta löytyi juuttikan- 
kainen evässäkki ja kirjakäärö oh
jeineen. Siinä tiedotettiin, että Joosef 
ja Maria olivat rientäneet yöllä ta
lomme ohitse. Poikien tuli syödä 
säkistä löytyneet eväät ja pukeutua 
sitten lämpimästi ja kiiruhtaa etsi
mään heitä.

- Nyt tuli poikiin liikettä ja eloa. 
Viimeiset eväspaketit suussaan ja 
takin helmat hulmuten he ryntäsi
vät hämärälle pihalle. Talon nurkal
ta löytyi äsken tallattu polku. Lu
mesta pojat poimivat kiireisten 
kulkijoiden pudottamia varusteita: 
Joosefin denaripussin ja Marian hui
vin.

"Hei, ne ovat varmasti tallissa; 
katsokaa, sieltä kuultaa valoa! "kil
jaisi vanhin pojistamme ja harppoi 
kohti tallin ovea toisten juostessa 
kannoilla. Pian me kykötimme 
kaikki heinän- ja hevosen tuoksui
sessa tallissa lyhtyjen lepattavassa 
valossa ihastellen seimessä lepäävää 
vastasyntynyttä Jeesus-lasta.

Siinä hetkessä oli joulu. Hiljaa 
aloin hyräillä tuttua joululaulua 
"Heinillä härkien kaukalon" ja pian 
lauloimme sitä kaikki yhdessä.

"Äiti, miten sinä keksit tämmöi
sen yllätyksen! Tämä on ihan kuin 
ensimmäisenä jouluna..." virkkoi 
keskimmäinen pojista ja huokaisi sy
vään.
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Tähän kuopuksemme jatkoi: 
"Mutta minä kyllä haluan nämä 
kaikki sisälle tupaan!"

Vasta silloin huomasin, että hä
nellä oli jalassaan vain ohuet py
jaman housut. Niinpä me päivän 
koittaessa ja taivaanrannan loimot
taessa punaisen eri sävyissä kan
noimme pyhän perheen ja seimen ja 
kaikki eläimetkin lämpöiseen tu
paan likelle kuusta.

Tuona jouluna 13 vuotta sitten 
koimme perheenä löytämisen iloa. 
Joulun todellinen sanoma Teille on 
syntynyt Vapahtaja oli suorastaan 
käsin kosketeltava katsoessani, mil
lä innolla kuopus kantoi seimeä ja 
Jeesus-lasta sisälle.

Vuodet ovat vierineet ja asuin
paikkakuntamme on vaihtunut usei
ta kertoja. Nuorin poikamme on jo 
19-vuotias ja suorittamassa asevel
vollisuuttaan ja vanhemmat pojat 
avioituneet ja muuttaneet pois ko
toa. Monta muistorikasta joulua 
olemme yhdessä viettäneet, mutta 
maalaisjoulu Virtain Jäähdyspoh- 
jassa nousee aina kirkkaimpana 
joulumuistona mieleeni.
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ERKKI PAJUMÄKI

Virtolaisia Kalevan Kisojen voittajia
Virrat tuli tunnetuksi aikoinaan 

karhunkaataja Martti Kitusesta, jos
ta Maamme-kirjan sivuilla kerrot
tiin koko Suomen kansalle ainakin 
parin sukupolven ajan. Viimeisinä 
vuosikymmeninä on Virtain nimi 
tullut huomattavasti suuremman 
kansanjoukon tietoisuuteen hyvistä 
yleisurheilijöistä, joista keihäänheit
täjät ja hyppääjät - niin sanotut 
"rimarallilaiset" - ovat olleet useim
miten pääosissa.

Tänäkin vuonna Lahdessa käy
dyissä Kalevan Kisoissa saavuttivat 
Virtain Urheilijain hyppääjät kaksi 
kaikkein kirkkainta mitalia. Nämä 
kultamitalistit olivat Mika Polku 
korkeudessa tuloksella 228 ja Vesa 
Rantanen seipäässä tuloksella 555. 
Polun tulos oli vielä sikälikin mer
kittävä, että sillä heltisi edustus- 
paikka Sydneyn olympialaisiin. Mi
ka Polku onkin kautta aikojen toi
nen Virtain Urheilijain olympiaedus
taja. Keihäänheittäjä Tuula Laak- 
salolla oli tämä tehtävä kahdesti: 
ensin vuonna 1984 Los Angelesin 
kisoissa ja vuonna 1988 Soulissa.

Sekä Mika Polku että Vesa Ran
tanen ovat VirtUrn oman koulukun
nan kasvatteja. Kummankin synty
mävuosi on 1975, ja kumpikin on 
hankkinut ensituntuman yleisur
heiluun VirtU:n yleisurheilujaoston 
pitämässä urheilukoulussa 1980-lu- 
vun puolivälissä. Varsinaisen läpi
murron ja valtakunnan tason kisoi
hin tutustumisen Polkuja Rantanen 
tekivät Finlandia Junior Games -ki
soissa pääkaupunkiseudulla. Näi
den kisojen vuoksi ensimmäiset 
merkinnät heistä on tehty Suomen 
Urheiluliiton papereihin jo vuonna 
1985, kun he olivat vasta 10-vuoti- 
aita. Tuona vuonna Polku ylitti kor
keudessa 136 ja Rantanen 133. Ran
tanen sai seipäästäkin tuloksen 220. 
Seuraavana vuonna kaksikon tu
lokset paranivat huimasti.

Vuonna 1988 SM-tasolla Veto- 
apukisoissa Rantanen oli korkeu

dessa neljäs tuloksella 163 ja sei
päässä kolmas tuloksella 295. Polku 
oli Vetoapukisoissa korkeudessa 
kuudes ja seipäässä seitsemäs. Vuosi 
1989 oli Mika Polun läpimurtovuo
si: korkeudessa hän sai Vetoapu- 
kisoissa pronssia tuloksella 173. Ran
tanen taasen oli Vetoapukisoissa 
korkeudessa ja seipäässä viides. 
Vuosi 1990 oli puolestaan Vesa Ran
tasen loistovuosi. Korkeudessa ylit
tyi jo 190 ja seipäässä peräti 390.

Vuosi 1991 oli jälleen Mika Po
lun kulta-aikaa. Nyt korkeusennä- 
tykseksi kirjattiin 196 ja seipään va
rassa ylittyi 390.16-vuotiaiden SM- 
kisoissa henkilökohtaisessa kor- 
keuskisassa hän oli neljäs tuloksella 
193, ja sai kultaa korkeuden jouk
kuekisassa Rantasen Vesan kanssa. 
Rantaselle oli seiväs muodostumas
sa päälajiksi. Siinä hän sai jo 16-vuo- 
tiaissa hopeaa tuloksella 440. Hä
nelle aukeni jo vuonna 1991 myös 
maaottelu-ura. Poikien Suomi-Viro 
-ottelussa hän oli seipäässä toinen 
tuloksella 430.

18-vuotiaiden SM-kisat olivat 14.-16.8.1992 Vammalassa. Näissä kisoissa Mika 
Polku ja Vesa Rantanen voittivat kultaa poikien korkeuden ja seipään joukkue
kilpailuissa. Katja Kilpi oli mestari tyttöjen korkeudessa, ja Katja yhdessä Niina 
Karimon kanssa voitti lisäksi tyttöjen korkeudessa joukkuekullan, eli yhteensä 
neljä SM-kultaa samoissa kisoissa. Kelpasi silloin hymyillä, kun oli lisäksi uudet 
edustusasut ja varustekassit. Kuva Erkki Pajumäki.

Vuonna 1992 kaksikko täytti 17 
vuotta. Maaottelussa Viroa vastaan 
molemmat varmistivat Suomelle 
kaksoisvoitot, mutta saivat tunnus
taa muut suomalaiset paremmiksi. 
18-vuotiaiden SM-hallikisoissa Ran
tanen oli korkeudessa hopealla tu
loksella 209. Polkuja Rantanen otti
vat kultaa joukkuekilpailuissa sekä 
seipäässä että korkeudessa, kuten 
myös oman ikäryhmänsä SM-ki- 
soissa. Rantanen kävi lisäksi kokei
lemassa korkeudessa siipiensä kan
tavuutta Kalevan Kisoissa. Tulok
sella 210 heltisi kahdeksas sija.

Vuonna 1993 Polku pääsi ensim
mäisiin arvokisoihinsa. San Sebas
tianin EM-kisoissa 19-vuotiaiden 
korkeudessa hän oli viides tulok
sella 214. Näissä samoissa kisoissa 
tämän kuluvan kauden maailman 
tilastoykkönen Venäj än Aleksander 
Voronin oli hopeamitalisti tuloksel
la 218. Poikien Ruotsi-ottelun voitto 
tuli tuloksella 213. Hallikaudella 
SM-kisoissa Polku voitti oman 18- 
vuotiaiden sarjansa korkeuden tu-
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loksella 218. Kesällä tuli jälleen 
oman sarjan SM-kisojen korkeus- 
voitto samalla tuloksella.

Rantasen vuosi alkoi ensin 18- 
vuotiaiden hallikisojen korkeuden 
hopeamitalilla tuloksella 210. Sitten 
hän sai SM-halliottelussa 18-vuotiai
den sarjassa kultaa kymmenottelus
sa uudella SE-pistemäärällä 5223. 
Kesällä hän oli oman ikäryhmänsä 
SM-kisoissa korkeudessa neljäs tu
loksella 206 ja seipäässä hän sai 
pronssia tuloksella 480. Lisäksi Pol
ku ja Rantanen ottivat sekä seipään 
että korkeuden joukkuekisoissa 
SM-tasolla kultaa. Samana kesänä 
Virtain Urheilijain joukkue Marko 
Ihainen, Mika Tiainen, Mika Polku 
ja Vesa Rantanen juoksi SM-tasolla 
18-vuotiaiden poikien 4x100 metrin 
aitaviestissä kultaa uudella SE-ajal- 
la 56,76.

Vuonna 1994 Mika Polku pääsi 
mukaan 19-vuotiaiden MM-kisoi- 
hin Lissaboniin. Sieltä hänellä oli 
kotiintuomisina pronssia korkeu
dessa tuloksella 220. Myös 22-vuoti
aiden Eurooppa-cupissa menestys 
oli hyvä. Siellä tuli jaettu kakkostila. 
Ruotsi-maaottelussa tuli voitto jo 
miehissäkin tuloksella 222 ja Italia- 
ottelussa kolmas sija. 20-vuotiaiden 
nelimaaottelussa tuli korkeudessa 
jälleen voitto. SM-hallikisoissa hän 
oli kolmas ja P20-sarjassa vastaa
vissa kisoissa voittaja. Kalevan Ki
soissa hän oli kolmas ja P20 SM- 
kisoissa voittaja. Rantasen Vesan 
kanssa hän otti jälleen sekä korkeu
den että seipään joukkuekisoissa 
kultaa.

Vesa Rantanen aloitti samana 
vuonna arvokisaputkensa. 19-vuoti- 
aiden MM-kisat päättyivät kuiten
kin seipään karsinnassa ilman tu
losta. Hän oli miesten SM-halli
kisoissa seipäässä seitsemäs ja Kale
van Kisoissa kahdeksas. Oman ikä
ryhmän P20 SM-hallikisoissa hän 
voitti kymmenottelun tuloksella 
5288. Kesällä SM-kisoissa hän oli 
korkeudessa neljäs tuloksella 216 ja 
seipäässä kolmas tuloksella 500.

Vuonna 1995 niin Polun kuin 
Rantasenkin tulokset olivat lähes 
edellisvuoden kaltaisia. Kesällä 
Ruotsi-Suomi -maaottelussa Polku 
oli korkeudessa toinen tuloksella

216. Hän voitti 20-vuotiaiden neli- 
maaottelun tuloksella 214. Kalevan 
Kisoissa hän sai pronssia tuloksella 
221 ja M22-sarjan SM-kisoissa hän 
voitti tuloksella 214. Rantanen kes
kittyi vain seipääseen tällä kaudella. 
SM-hallikisoissa hän oli neljäs tu
loksella 524 ja Kalevan Kisoissa jae
tulla kolmannella sijalla tuloksella 
550. M22-sarjan SM-kisat hän voit
ti tuloksella 545, ja maaottelussa 
Ruotsia vastaan hän oli neljäs tulok
sella 550.

Vuoden 1996 EM-hallikisoissa 
Polku oli kahdeksas tuloksella 224 
ja hallimaaottelussa Ruotsia vas
taan toinen samalla tuloksella. Ke
sällä maaottelussa Ruotsia vastaan 
Polku oli jälleen toinen tuloksella 
225, joka oli samalla Virtain Urheili
jain uusi seuraennätys. SM-halli- 
kisoissa tuli korkeudessa kultaa 
huipputuloksella 227. Rantaselta jäi 
hallikausi väliin, mutta maaottelus
sa Ruotsia vastaan hän oli neljäs 
tuloksella 530 ja Kalevan Kisoissa 
kolmas tuloksella 525. M22-sarjan 
SM-kisoissa hän oli 110 m aidoissa 
kolmas ajalla 14.57 ja seipäässä voit
taja tuloksella 515. Kauden aikana 
seiväsennätys kohentui kuitenkin 
lukemiin 560.

Vuosi 1997 oli jälleen MM-kisa- 
vuosi. Rantanen pääsi näissä mer
keissä Ateenaan. Siellä hän sai sei
pään karsinnassa tuloksen 545 ja 
sillä lopullisessa tulosluettelossa si
jan 23. Hän oli hallikaudella USA:n 
yliopistoj en mestari seipäässä tulok
sella 540. Hän voitti lisäksi halli- 
maaottelun Ruotsia ja Baltiaa vas
taan, SM-hallikisat, M22-hallikisat, 
Kalevan Kisat ja M22 SM-kisat. Pa
ras tulos oli Kalevan Kisojen 565. 
Maaottelussa Ruotsia vastaan hän 
oli toinen. Polku puolestaan oli hal
limaaottelussa Ruotsia vastaan toi
nen tuloksella 221. Hän voitti SM- ja 
M22-hallikisat. Kalevan Kisoissa hän 
oli kolmas ja SM-kisoissa toinen.

Vesa Rantanen jatkoi talvikau
della 1998 opintojaan USA:ssa. Siellä 
hän voitti jälleen yliopistojen halli- 
mestaruuden tuloksella 555. Maaot
telussa Ruotsia vastaan hän oli nel
jäs ja Kalevan Kisoissa toinen. Kale
van Kisojen tulos oli 556. Polku oli 
hallimaaottelussa Ruotsia vastaan

neljäs. Hän voitti kultaa SM-halli
kisoissa ja Kalevan Kisoissa. Kale
van Kisojen tulos oli 224.

Vuosi 1999 alkoi Rantasen osalta 
Ruotsia vastaan käydyn hallimaa- 
ottelun voitolla tuloksella 540. SM- 
hallikisoissa hän sai hopeaa tulok
sella 545. Eurooppa-cupissa (l.div.) 
hän oli kuudes. Polku oli hallimaa
ottelussa Ruotsia vastaan viides. 
SM-hallikisat hän voitti tuloksella 
221. Maaottelussa Ruotsia vastaan 
hän oli kuudennella sijalla ja Kale
van Kisoissa seitsemännellä sijalla.

Kulunut kausi on tätä listattaes
sa vielä kesken. Hallikaudella Pol
ku oli Ruotsi-ottelussa jaetulla kol
mannella sijalla tuloksella 216 ja 
SM-halleissa kolmas tuloksella 220. 
Rantanen oli Ruotsia vastaan käy
dyn hallimaaottelun seiväskisassa 
kolmas tuloksella 514. Hän voitti 
SM-hallikisat tuloksella 550. Vesa 
Rantanen edusti Suomea myös Os
lossa käydyssä Eurooppa-cupin 
1-liigan ottelussa, missä hän hyp
päsi seiväskisan voittajaksi tulok
sella 560.

Mika Polku hyppäsi Viitasaarel
la 20. heinäkuuta uuden korkeuden 
Suomen ennätyksen 231. Hyvä tu
loskunto jatkui sitten Lahden Kale
van Kisoissa, missä SM-kultaa tuli 
myös huipputuloksella 228. Vesa 
Rantanen oli toinen virtalainen Ka-

Virtolaiset urheilulähettiläät Mika Pol
ku ja Vesa Rantanen Lahden Urheilu
keskuksessa vuoden 2000 Kalevan Kiso
jen korkeus- ja seiväskisojen voittajina. 
Kuva: Erkki Pajumäki.
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levän Kisojen voittaja, kun seiväs- 
kulta heltisi hänelle tuloksella 555. 
Suomi-Ruotsi -maaottelussa Ranta
nen oli seiväskisassa neljäs tulok
sella 550. Polku oli saman maaotte
lun korkeuskisassa samoin neljän
tenä tuloksella 224. Mika Polku 
aloitti olympiauransa Sydneyssä 
22. syyskuuta, jossa hän sijoittui 16. 
tuloksella 224.

Mika Polun "ykköstavoite" oli 
pitkään Virtain Urheilijain korkeu
den seur aennäty ksen hypp ääminen. 
Nyt hän on ollut jo muutaman kuu
kauden ajan SE:n haltijana. Niin 
hänelle kuin Vesa Rantasellekin on 
menestystä siunaantunut roppa
kaupalla. Virtain kaupunkia voi
daan markkinoida tälläkin tavalla 
niin Suomessa kuin maailmalla. 
Mikäli motivaatiota jatkamiselle löy
tyy riittävästi, parhaat vuodet ovat 
ehkä vielä edessä.

Mika Polku
Vuosi Korkeus Seiväs

1985 136
1986 145 240
1988 163 270
1989 173
1990 180
1991 196 390
1992 208 412
1993 218 380
1994 222 390
1995 221
1996 225 440
1997 221 460
1998 224
1999 222
2000 231 SE

Vesa Rantanen
Vuosi Korkeus Seiväs

1985 133 220
1986 145 275
1988 163 295
1989 176 340
1990 190 390
1991 190 450
1992 210 485
1993 211 505
1994 216 530
1995 209 555
1996 207 560
1997 197 565
1998 202 565
1999 195 551
2000 560
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MIRJAMI KOPARE

Sain kuunnella hiljaisuutta
On Jouluyö. Näin alkaa sadat runot ja laulut.
On maalattu monet Jouluyön enkelitaulut.
Astun tuvasta ulos pakkasyöhön.
Taas valot ovat syttyneet tähtivyöhön.
Kuuset, Pohjolan sypressit tummia varjoja heittää, 
niiden oksia lumihiutaleet peittää.
On kuusisto vaiti, ei tuuli oksia souda, 
ei orava latvasta käpyjä nouda.
Joka latvassa tähti kirkkaana loistaa, 
niiden loistoa lumihiutaleet hangella toistaa.

Yhfäkkiä soittoa, laulua kuulen.
Enkelikuoron nyt laulavan luulen.
"On seimeen syntynyt Vapahtaja".
Joka Joulu on sanoma sama.
Soi laulunsa vuostuhanten takaa, 
yhä vielä se iloa jakaa.

Yltyy pakkanen, nipistää poskea, kättä. 
Tupaan palaan mä nöyränä, viipymättä 
On lämpimään tupaan niin ihana tulla. 
Onnentunne on sydämessäni mulla. 
Kuulin laulua taivaista, ihanaa, uutta. 
Sain kuunnella - hiljaisuutta.
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VÄINÖ KORO

KERTTU RONKAINEN

Jouluruno

Viel' muistathan lapsuuden Joulumaan: 
huurteiset puut sekä lumisen haan, miss' 
hiihdimme suksin luistavin, hanki kimmeltäin 
tahdin tuhansin.

Sa muistathan lapsuuden Joulumaan!
SielT tontut tanssivat ympäri puuropaan ja 
vierellä leikki koko metsänväki. Sen selvästi 
takaa puiden näki.

Sa muistathan lapsuuden Joulumaan, 
kun Joulupukille aloimme kirjoittamaan.
Me yhdessä istuimme äärelle pöydän, 
sen tunnelman vieläkin muistoistain löydän.

Sa muistathan lapsuuden Joulumaan!
Takaa vuotten enkellaulun kuulla ma saan. 
Sinä pöydälle tallin ja lampaat laitoit, 
käsin herkin ja taitavin pahvista taitoit.

Sa kuulethan kaikuu taas Joulunkellot!
Niihin yhtyvät enkelten harput ja sellot.
Me astumme lapsuuden Joulumaahan, muistot 
rakkaat Jouluun hiljentää saahan.

Joulu

Keskeltä hallan harmajan, 
keskeltä yön ja jään 
käy lämpöaalto ihmeinen 
kuin koitto kevätsään.

Sen lämmön joulu nostattaa 
suo rauhan sydämeen, 
ja hyvän tahdon herättää 
ees hetkeks valveilleen.

On joulun vanha sanoma 
ain joka aika uus.
Sen tenhoa ei laimentaa 
voi aikain ankaruus.

Sen sanoma on armahdus, 
sen lämpö laupeus.
Syyttömän suuri rakkaus, 
syyllisen vapahdus.

Niin vainain alle nääntyvä 
taas uuden toivon saa, 
ja kaikille se tarjon on 
ken sen vain omistaa.

On niinkuin kuoloon tuomittu 
vapaaks päässyt ois.
Kuin velka raskas, armoton, 
ois pyyhitty jo pois.

Oi kunpa joulun sanoma 
jäis aina kaikumaan,
Jumalan suuri rakkaus 
täyttäisi piirit maan!

Se ratkaisisi pulmamme, 
tois rauhan maailmaan.
Ei heikointakaan luotua 
se saattais kärsimään.

Vaan vaikk' ei vielä maailma 
sun lahjaas tajua, 
sä Joulun lapsi siunattu, 
sä olet voittava.

Julkaistu Virtain Joulussa 1963
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Kotiseudun arvokkaat nimikkotuotteet
Virtain rasat

Virtain rasojen eli tumppujen mallikappaleita säily
tetään Kansallismuseossa, jonne ne on ostettu Martta
liiton kevätnäyttelystä 1929. Näyttelyyn rasat oli val
mistanut Laimi Rasin mukaan Aini Kaltti Jäähdyspoh- 
jasta.

Alkuperäiset rasat olivat valkoiset, myös nukkalan- 
gat olivat valkoisia, eikä niitä oikeastaan päällepäin 
erottanutkaan. Väriltään harmaita rasoja on myös val
mistettu paljon.

Kuviovärit ovat punainen, vihreä, keltainen ja sini
nen. Rasan sisäpuolelle jäävä nukka tekee siitä lämpi
män. Niissä on pitkät rannekkeet, joiden reunassa on 
koristeellinen pykäreuna.

Rasoja markkinoi Virtain Käsityökeskus. Kuva: Virtain Käsityökeskus

Kuva: Virtain Valokuvausliike

Virtain koru
Virrat sai oman korun 1958 nelisen vuotta aikaisem

min teetetyn entisen emäpitäjän Ruoveden korun rin
nalle.

Molempien korujen mallin lähtökohtana on ollut 
1700-luvulta peräisin oleva valinkivi. Kivi löydettiin 
Ruoveden kirkon kiviaitaa korjattaessa.

Valinkiven alkuperäisestä kiviosasta on muovailtu 
solki, jota on käytetty aiheena korussa. Muotoilu on 
taiteilija Martta Ritvasen käsialaa.

Materiaalina on ollut patinoitu hopea. Soikea on saa
nut aikaisemmin myös pronssisena. Asian toteuttajina 
ovat olleet aikoinaan lääkintöneuvos Einar Paimen 
Ruovedeltä ja opetusneuvos Sauli Perälä Virroilta.

Usean vuoden tauon jälkeen Virtain Seura teetti uu
den sarjan rintakoruja vuonna 1996.

Uutta korua on saatavana myös kolmilehdykkeisenä kaulariipuksena, 
korvakoruina sekä rintaneulana.

Hopeaseppä Hanna Seppälä tuottaa korua yksinoikeudella Virtain Seuralle.
Alunperin Virtain korua toivottiin käytettävän kansallispuvun yhteydessä 

(kuva keskiaukeamalla), mutta nykyään sitä suositellaan näkyville muulloinkin.
Pukutarvikkeita ja pukuja välittää Virtain Käsityökeskus.

Virtain ryijy
Virtain ryijyn olemassaolo selvisi, 

kun rouvat Aino Vehmas ja Aune 
Kankaanpää olivat Suomen Kansal
lismuseossa etsimässä mallia Virtain 
naisen pukuun 1950-luvun alussa. 
Kansallismuseon kokoelmiin kuulu
va ryijy n: o A 8230 on saatu vuonna 
1913 Taavetti Wiitaselta Virroilta. Da
vid Antinpoika Wiitanen (6.8.1850 - 
24.4.1928) on myynyt ryijyn Kansal
lismuseolle 15 mk:lla.

Taavetti Wiitanen on tullut Keu
ruulta Sipilään rengiksi. Ryijyn lah- 
joitusaikana hän asui Vaskivedellä, 
myöhemmin Jäähdyspohjan Syrjässä.

Kuva: Virtain Käsityökeskus

siäisjuhliin. Ryijyn voi kutoa myös 
itse. Tarvikkeita ja valmiita ryijyjä 
myy Virtain Käsityökeskus.

Tekstit koonneet:
Pentti Jouttijärvi ja Eira Siltanen

Nämä tiedot on kerännyt Teija Arja- 
valta kirkonarkistosta.

Virtain ryijy on alkuperäistietojen 
mukaan vuodelta 1803, mikä vuosi
luku kuuluu laittaa jokaiseen ryijyyn 
mallin mukaisesti, kutomisvuosi teh
dään alareunaan tai ryijyn taakse. 
Nykymuotoon ryijyn suoraan mallista 
piirsi maisteri Tyyni Vahter Virtain 
Seuran pyynnöstä vuonna 1957. Sa
mana vuonna valmistettiin ensimmäi
set ryijyt, joista toinen oli Aune Kan- 
kaanpäällä ja toinen Saima Sipilällä.

Virtain ryijy on suosittu lahja hää
pareille sekä syntymäpäivä- ja läk-
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SIRKKA VÄÄRISKOSKI

Joulukirkkoon junalla
Matkat joulukirkkoon puoli vuo

sisataa sitten olivat erikoisia! He
rättiin aamuyöstä aikaisin, jo puoli 
neljältä. Käveltiin kukin tahoiltam
me kilometrien päästä asemalle 
vain lumen valaistessa narskuvia 
askeleitamme. Olimme menossa 
kohti joulun suurta salaisuutta, 
kuuntelemaan Virtain kirkossa jou
luevankeliumia ja pysähtymään 
seimen äärelle yhdessä laulamaan: 
Nyt seisahdun mä seimelles...

Meitä kertyi aina iso joukko. Ter- 
vantuoksuinen odotushuone täyt
tyi. Koska salissa oli pilkkopimeää, 
pystyimme vain äänien perusteella 
tunnistamaan toisemme. Siellä oli 
kuitenkin lämmintä, sillä suuri hy
vin lämmitetty pönttöuuni luovut
ti lämpöä tasaisesti. Joku kävi vä
lillä kuulostelemassa, joko junan 
jyskytys kuuluisi. Kävipä joku lait
tamassa korvansa kiskoille ennus- 
taakseen paremmin.

Virsikirjaa ja nenäliinaa ei oltu 
unohdettu. Taskussa oli kinkkuvoi

leivät voipaperiin käärittyinä, jos 
nälkä pääsisi yllättämään. Saattoipa 
jonkun taskussa olla myös muuta 
jouluhyvää, vaikka ystävällekin tar
jota.

Kun junan vihellys kuului, ryn
täsimme kaikki ulos.

Runsas puolen tunnin junamat
ka taittui tarinoitaessa ja eväitä na
postellen. Matkustimme tavaraju
nan konduktöörin vaunussa, jonka 
ylellisyys oli kamina, johon aina 
välillä lisättiin puita.

Virtain asemalta kävelimme j ou- 
lukirkkoon, jossa olimme jo kuu
delta hytisemässä. Kammoissa pa
loi jo tulet, mutta oli vielä melko 
viileää. Kirkko tuli aina täpötäy
teen, mutta meillä oli hyvät istuma
paikat.

Kaunis kirkko ja tuoksuva jou
lukuusi hiljensi mielemme. Olimme 
jo lähellä joulun suurinta salaisuut
ta. "Enkeli taivaan lausui näin" soi 
riemuisasti ja me saimme yhtyä sii
hen . J oulue vankeliumi V apahtaj am

me syntymästä oli aina koetteva 
yhdessä uudestaan.

Lapsen mielestä joulusaarna 
tuntui aina kovin pitkältä, ja silmät 
tahtoivat mennä kiinni, mutta nu
kahdettu ei, sillä leuan pudotessa 
havahtui taas kuuntelemaan. Os
kari Heikinheimon miehekäs ja sel
keä ääni kuului ilman mitään ää
nentoistolaitteita, joista ei silloin 
ollut vielä tietoakaan. Välillä tun
nusteltiin taskussa kolikkoa, oliko 
se vielä tallella, kunnes sai pudot
taa sen haaviin.

Riemukkailta tuntuivat kiitos
virsi seisten ja lähtö kirkosta urku
jen pauhatessa.

Paluumatka sujui samoja raitei
ta pitkin jouluaamun hämärän hil
jalleen vaihtuessa valoisaan joulu- 
päivään.

Joulukirkkomatka oli minusta 
veisuineen jo silloin suuren ilon 
juhla, ja yhä se on minusta valtava 
kokemus.

uZu/2 t/o a. /

LIIKENNE

TAUNO MÄKINEN, © 475 9260 KOTALA, VIRRAT

♦ HINAUKSET
♦ MAALAUKSET
♦ TUULILASIT

KOLARIKORJAAMO
KIERTOTIE 5, 34800 VIRRAT 
S* 03-475 4898, 0500-362 298

K EXTRA
■X. T. KANGASAHO

42870 KOTALA, puh. 03-475 9132

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta 

toivottavat
Seija Harju ja Markku Rantanen

Pohjola

...... VIRHYDRO OY
h.,.,,,,-. PIRKANTIE 22 VIRRAT
\........... > PUH. 03-475 4111, FAX 475 4112
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AUTOKORJAAMO
HARRI AITTASALO

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

Hyvää joulua !

KIINTEISTÖHUOLTO
E. OKSANEN & E. PEKKANEN 

PÄIVYSTYSPUHELIN 0400-630 299

TALONMIES
PALVELUT
• ympärivuoro

kautinen päivystys
• korjaukset
• siivoukset
• vuosiloma- 

tuuraukset

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

PARTURI TERTTU
Terttu Rantanen

Varpustie 1

34800 VIRRAT » (03) 475 4830
PARTURI-KAMPAAMO

HIUSTOIMIMIDINETTE
TOIVOTTAA RAUHALLISTA JOULUA 

JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA

puh. töihin 03-475 5975, kotiin 03-475 4059

Tlsiak^aitamme hyvästä yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme

^Rauhallista Joutua ja Menestyksellistä Uutta ‘Vuotta

eJiyvää JJoulua ja OnnettiUa ^Liatta QAtotha

Virtain

POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY
FINNET-YHTIÖT

Sähkötyö Oy
Pirkantie 22 
34800 Virrat

Puh. 03 - 475 3890 
Fax 03 - 475 3891

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

^SUUNNITTELUMLO
S.Anttila Oy

Virtaintie 17, PL 36, 34801 VIRRAT 
Puh. 03-475 2800,475 4105 Fax 03-475 2850

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

AUTOSÄHKÖKORJAAMO

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

odd ^ouCua toljottaen

VIRTOSIIVOUS
Kerttu Autio

Tapiontie 9, 34800 Virrat 
puh. 475 5498

Hyvää ^Joulua toivottaa

Virtain Muovityö Oy
muovituotteet - muotit - koneistukset

<£oi£i -EamUimn

0/eitain.tie. 31
34.SOO OAiiat (03) 475 51OS

O/Uitaln
U\£tmi(zaLi(zaul2b.a

AllRimLC KESKELLÄ LOMASUOMEA 

VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA
PUHELIN (03) 475 6560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

# VIRTAIN PALA *

sl±le

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
Puh. 040 573 2061
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AUTOHUOJJO
ISOKIVIJARVI

Kiertotie 1,34800 Virrat
Puh. 03 4753611, Fax 03 4753606, e-mail: juhiso@phpoint.net

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

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

TORIGRILL1
@ 475 5293

X f-MTUM hyvää
RAUTANET

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

Ravintola
TOISVESI

34800 VIRRAT PUH. (03) 475 5102

Sairaalanne 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

ö"

Rauhallista ja Kynää Joulua
Ravintola

TEUVON TUPA
ELINTARVIKEKIOSKI
Liedenpohja, puh. 475 8130

VIRRAT (03) 4755 530, 4755 290

tfyvää Joutua
VIRTAIN FYSIOTERAPIA

Virtaintie 40, Virrat
puh. 475 4703
HIERONTA,
NIKAMAKASITTELY,
LIIKEHOITO,
KUNTOTESTIT

Wf

uuuLULHnui

dRehband

ANATOMISET NISKATYYNYT
Fysioterapeutit MATTI VÄISÄNEN ja FAIJA LEPISTÖ

JOULULAHJAVINKKI
|(il - selkä-, polvi-, nilkka- 

y.m. tuet
-KÄVELYKEPIT -TURVAHOUSUT - LIUKUESTEET

YM. PIENAPUVÄLINEET

LÄMMITYSLAITTEISTO
ASENNUS JA HUOLTO '

RYHMÄ

JJyuää ja Jauhajista Joutua Jtaihilfe /

virtain
vesilämpö

Aho & Härkönen
PL 69, 34801 Virrat, Pirkantie 11

I» Puh. 03 - 475 4869

TOIVOTAMME HYVÄÄ JOULUA 
VAATETUSLIIKE

amminiemi
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-SfllflKöllllflll SAAKOOT
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HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

---- y KOLARIKORJAAMO
JA AUTOMAALAAMO

Hyvää Joulua toivottaen

'■gi "t J1 A. KAIPIO KY
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

\-JTuljetus Oy
puh. (03) 273 0870

Joulua fr h r f/tu n

Virtain
Vpy Katsastusasema

Ahjolantie, 34800 Virrat
Puh. 020 488 2950 Fax 020 488 2951

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

Vyvää Joutua Ja
Onnettista Uutta Vuotta

sääkbmaki oy

34710 VASKIVESI Puh. (03) 475 8975

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

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta !
• VAPAA-AJAN TUOTTEITA

34800 Virrat, puh. (03) 475 6540, 0400-634 322 autonavaimia “ / VIRRAT / ’
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

VIRTAIN0APTEEKKI
Keskustie 5, 34800 VIRRAT, © (03) 475 9300, fax 475 5222

KILLINKOSKEN
SIVUAPTEEKKI

puh. 531 0035

_Ux_
XTuJX Järven Kukka T
\ N Virrat, Rantatie 7

Puh. 475 5390 (

Avoinna myös sunnuntaisin zp

■Hyvää 3JowImca ja

Ouuellista LAuUa Vuohia

Virtain Liitgnnefcoutu Oy
puh. 475 5359
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NEULEITA MAALAUKSIA ttyvää. Joutua ja Onnettista Uutta ‘Vuotta

OILA SALOMAA
Palmroth Center, 34800 Virrat 

Puh. (03) 475 6576

Kiinteistötoimista lkv

■Un/,/,/!ja •

PEUKALOINEN
Virrat, puh. (03) 475 5538

Hyvää Joulua toivottaa
VIRTAINSjfi KU M/KORJAAMO KY

Puh. 03-475 5207 Fax 03-475 3373

Virtain
Lasipalvelu Ky

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

Asuntovirrat oy
Virtaintie 34, 34800 Virrat, puh. 03-475 5779

KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co
MYÖS HTM-TILINTARKASTUKSET

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

tttyvää joutua ja 
onnettista uutta vuotta !

tt*
~ ▼ Virr;

RAVINTOLA

rtintarhu
Virrat Puhelin (03) 475 5129

34800 VIRRAT 
P. 03-475 2500 SÄHKÖ JA KONE ///,

z

HYVÄÄ
JA

RAUHALLISTA
JOULUA

TOIVOTTAA
KAUPPIAS

JA
KAUPAN VÄKI

MÄNTTÄ

Hyvää Joulua 
H

Onnellista 
Uutta Vuotta

rjBUK-MUTA
ORIVESI VIRRAT

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

Isonevantie 2 
35800 MÄNTTÄ 
Puh. (03) 474 5600 
Fax (03)474 5610

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

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

^LÄHIVAKUUTUS
PIRKANMAAN
LÄHIVAKUUTUSYHDISTYS
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HYVÄÄ JOULUA
JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

HARJUN SEMENTTIVALIMO
34800 VIRRAT 
puh. 475 5819

erää ^jouhta ja ön.n.sJ%i5.ba ^Liatta ^Vuotta!

Nuorten ja miesten asusteet

MIK-Mfil fiSU
Virtaintie 36, 34800 Virrat 

Puh. 050 593 1905

/?/7 AUTOHUOLTO SILMÄAS
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

‘Kiitämme asiakkaitamme kiiluneesta vuodesta 
ja toivotamme Kuvauksellista Joutua

VARPUSTIE 4, PUH. 03-475 5106

# HYVÄÄ JOULUA #
VIRTAIN TILITOIMISTO

puh. 475 5505

Joulun
- kirjat
- pelit
- lahjatavarat 

kaikki meiltä

VTI
Virtaintie 35, puh. 03-475 4165

JOULURA UHAA 
JA

ONNEA VUODELLE 2001

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

Va
oää joulua ja Gnnellista Tiatta Q2uotta!

IRTAIN
'AUTOKORJAAMO KY

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

Jtyvää JJouCua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

30 vuoden kokemuksella

puh. 050-325 1414

sfe Hieroia sfc
Pentti Karjula

Virtaintie 53, Virrat 
Puh. 475 4221,0500-901 544

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

Nyvää joulua ja Onnellista Uutta Tuotta
Suoramyyntipiste Virroilla
Keskustie 6, 34800 Virrat 
puh. (03) 475 4312

LAMMASTUOTE

Tuotteita 
LAMPAISTA ja

________ MEHIlJklSISTÄ
«* «F

Riitta ja Matti Heikkilä
Peltoniemenne 17. 42870 Kotala 

Puh. (03) 4759 169, 050 3450403, 050 325 1314
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J

1165 VIRRAT 
VIRTAINTIE 31 
34800 VIRRAT 
PUH. 256 2950

Aioniajmvinety

Rauhallista Joulua ja kiitos 
kuluneesta vuodesta asiakkaille 

ja yhteistyökumppaneille.

• hiihtolatuja
• sähköistettyjä 

asunto vaunupaikkoj a
• ratsastusta
• kalastusta
• Härönlammesta istutettua 

amerikankirjolohta
• luomuviinimarjoja
• mutakylpyjä

Matkailumaatila Lomajärvinen, Veikko Sahi 
Kivimäentie 37, 42870 Kotala 

puh. (03) 475 9251, 050 556 7435

PARTURI-KAMPAAMO

(C^ Merita Acceta
Merita-Nordbanken ©4753771 MA-PE9-17 I 'QDp A|

Virtaintie 37, Virrat LA 8-14

MERE OY

Tietokoneita, ohjelmia, oheislaitteita ja 
varaosia sekä printtereiden värikasetteja 

Virroilla myyvä yritys.

Myös yrityksille konsultointia laite- ja 
ohjelmistovalinnoissa.

Soita ja pyydä tarjous, 
se kannattaa kyllä.

/

Mere Oy Rintasentie 5 VIRRAT 
Puh. 4753653

KUUSIKON PIENKOTI TARJOAA 
ASUMISPALVELUA VANHUKSILLE

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

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

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

PARTURI KAMPAAMO

Rauhallista joulua toivottaa

VF Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet

Yrittäjäntie 8 Puh. (03) 475 5488
34800 VIRRAT Fax (03)475 3127
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
toivottaa

Naisten vaatetusliike

ANNULI
Virtaintie 35, Virrat, puh. 475 3193

KATTOTYÖ
Matti Nurmi
Puh. 475 8697

Tuuralantie 38, 42870 Kotala

Hyvää Joulua toivottaen

VIRTAIN RUOSTEENESTO
Keijo Virnes

Pirkantie 22, Virrat, puh. 475 3007

Virtain

Kukkapalvelu
Puh. 475 5917, GSM 050-300 7228

NaatauspaCvdu Vapani Tarra
Puh. 475 5564, GSM 050-558 2417

Meijeritie 14, 34800 Virrat

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 

toivottaa

NIEMEN PUUTARHA
Korpisentie 416, Ohtola

Puh. 531 7195

Virtaintie 35, puh. (03) 475 3755

Huonekalut edullisesti

T-Möbel Oy
Ahjolanportti, 34800 VIRRAT

Puh. 040 701 6775, 040 729 4905

Hyvää Joulua 

JYRÄPOJAT
Puh. 475 3200

Arvostetut Asiakkaamme sekä
Yhteis työkumppanimme

Lämmintä Joulumieltä ja Onnellista Vuotta 2001

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, 050-593 8627

dRiifta
puh. 03-475 3095
34800 VIRRAT

< d/Ly riivi fou/uft
< „g, Lahjavihje: j?
t &nöQ<jtg t,

hoitava tervevstyyny V

FYSIOTERAPIAKESKUS

Virtain
$ quntoutus <
a Virtain Keskus, Virtaintie 36 X 
% 34800 Virrat, p. 03-475 5875 X

«

Rauhallista Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 
toivottaa

PRINT
Meijeritie 14, 34800 Virrat, puh. (03) 475 4501
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HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KAUPUNGINKIRJASTO

• HUOLLAMME • KORJAAMME • ASENNAMME

HUOLTOPALVELU KY
SvIrrat © 475 5829

R.T.V KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTO

(Hyvää jouhia ja onnelista uutta vuotta !

K EXTRA
P. LEHTOVAARA

34930 Liedenpohja, puh. 03-475 8115

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

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

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

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

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

MARKET •

Kiitämme kuluneesta vuodesta 
toivotamme Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Virtain Moottorisaha Ky
Salinintie 2, 34800 VIRRAT 

Puh. (03) 475 8300

LINJA-AUTOLIIKENNE
> YKSPETÄJÄ OY
jl Opintie 7, 34800 VIRRAT

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

SUORITAMME TILAUSAJOA

LINJA-AUTOLLA
FI/\/rJCOf\/T
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PohjoisPirkanmaan koulutuainalituutti 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Yleislääkäri
FRANCOISE MIGNOT-KOIVULAMPI
Vastaanotto
Virtaintie 36 B 31, 34800 Virrat 
Puh. (03) 475 3211

HYVÄÄ JOOLOft ja 
onneLUSTY] uutta vuotta

Neli
VIRRAT

LASTEN ASUSTE

APILA
JtcnmeiAeipä
VISUVESI « 03-472 5300

03-475 3160
Virtain konditoria 
Visuveden myymälä

VIRTAIN PUUNJALOSTUS
I SIEKKINIEMENTIE 9 IVELJ. VIRTANEN , 34800 VIRRAT I

Puh. (03) 475 5323, fax (03) 475 4166

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
-PESVLA VIRKAT OV-

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Vuotta

VIRRAT
‘NAONTARKASTUKSET ‘SILMÄLASIT * PIILOLASIT, -NESTEET 

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

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

URi SPAR
HALPOJEN HINTOJEN RUOKATALO

Puh. 475 3253

Avoinna: Ma-Pe 9-20 
La 9-18
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Adventin- ja joulunajan kirkkotilaisuudet Virtain seurakunnassa
Su 3.12. ensimmäinen adventti

klo 10.00 messu Virtain kirkossa, riemuvuoden päätös 
klo 18.00 iltakirkko Virtain kirkossa

Ke 6.12. itsenäisyyspäivä
klo 10.00 jumalanpalvelus Virtain kirkossa. Seppeleenlasku sankarihautaumaalle

Su 10.12.
klo 10.00 messu Virtain kirkossa

Su 17.12.
klo 10.00 perhejumalanpalvelus Virtain kirkossa, kaikkien työalojen yhteinen pikkujoulu 

Su 24.12. jouluaatto
klo 15.30 hartaus Liedenpohjan kirkossa 
klo 16.00 jouluaaton jumalanpalvelus Virtain kirkossa 
klo 17.00 hartaus Killinkosken kirkossa 
klo 17.30 hartaus uuden hautausmaan kappelilla 

Ma 25.12. joulupäivä
klo 07.00 jouluaamun jumalanpalvelus Virtain kirkossa 
klo 09.00 jouluaamun jumalanpalvelus Liedenpohjan kirkossa 
klo 09.00 jouluaamun jumalanpalvelus Killinkosken kirkossa 

Ti 26.12. Tapaninpäivä
klo 10.00 jumalanpalvelus Virtain kirkossa
klo 13.00 jumalanpalvelus Kurjenkylän rukoushuoneella

Musiikkitilaisuudet
ke
su
su
ti

6.12. klo 18.30
10.12. klo 19.00
17.12. klo 19.00
19.12. klo 19.00

lasten kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa 
kauneimmat joululaulut Liedenpohjan kirkossa 
kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa 
kauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossa

17.-22.12 klo 10 -18
Hiljainen huone srk-talolla (kokoushuoneeseen rajennettuna) avoinna pysähtymistä, hiljentymistä, 
ja rukousta varten. Päivärukous arkipäivinä klo 12.30. Olet tervetullut levähtämään kun sinulle sopii.

TERVETULOA ! 
VIRTAIN SEURAKUNTA
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RAUHALLISTA JA KOTOISAA JOULUA!

POHJOIS-HAMEEN 
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY LKV Cl

VIRTAIN
••»OSUUSPANKKI

Mukana elämän eri käänteissä
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Virtain Joulu 2000 sisältö:

Etusisäkansi: On sydämessäin joulu tää ................................

1 Joulutervehdys lukijoille ...........................................................
1 Virtain Joulu 2000 toimituskunta
2 Meidän yhteinen voittomaalimme ........................................
3 Juhlaan ja arkeen .....................................................................
4 Virtain Seuran toiminnasta ....................................................
6 Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtajan puhe Virtain

Seuran 50-vuotisjuhlassa 1.7.2000 .........................................
7 Runoja ........................................................................................
8 Talvisodan merkitystä ei voida yliarvioida ..........................
9 Metsätöissä ...............................................................................

10 Virtain Sotaveteraanit ry 35 vuotta ........................................
11 Suomen Punaisen Ristin Virtain osasto 50 vuotta ...............
12 Virtain Yrittäjänaiset 30 vuotta .............................................
14 Nuorisoseura myös Kurjenkylään ........................................
15 Kurjenkylän kylätalo ...............................................................
16 Liedenpohjan keskustaa komistaa nyt uusi Wanha koulu ..
17 Eskari - ei koulua, vaan elämää varten ................................
20 Kingonmäki ...............................................................................
20 Aattoaamu ................................................................................
21 Hyljätty kotipiha, Rauhan maa, Lapsuudestani ..................
22 Lasten joulukertomuksia ja-piirroksia .................................
24 Kun Virtain kirkon kuvittaja kosti Kankaanpään emännälle
25 Virtain Opettajien Ammattiyhdistys - OAY .........................
26 Muistelmia vuoden 1900 Manoverista .................................
28 Kiliin Kalleria ja Wanhan tehtaan miljöö ..............................
29 Ajatuksia luovasta työstä .......................................................
30 Uusi Katekismus .....................................................................
31 Välähdyksiä Virtain Karhunpeijaisista 30.6.-9.7.2000 .........
32 Eräitä virstanpylväitä Virtain Seuran 50-vuotiselta taipaleelta
34 Välähdyksiä Virtain Karhunpeijaisista 30.6.-9.7.2000 .........
35 Muistoja ensimmäiseltä vuodelta partiotyösaralla ..............
36 Kielikylpyä 60 vuotta sitten ..................................................
37 Suunnistusvirhe vei Haapamäelle tarkoitetut pommit

Pihlajavedelle ...........................................................................
37 Talvisodan aikainen ilmatorjuntatoiminta ...........................
38 Kotalasta kulttuuriohjaajaksi Ruotsiin ..................................
38 Merkkivuosia ja tapahtumia .................................................
40 VIRRAT -päivän kuvia 20.10.2000
42 Marjo Hahka-Kemppinen halusi jo lapsena lääkäriksi .......
44 Lasten joulukertomuksia ja -piirroksia .................................
46 Ikimuistoinen jouluni .............................................................
48 Virtolaisia Kalevan Kisojen voittajia .....................................
50 Sain kuunnella hiljaisuutta ....................................................
51 Jouluruno .................................................................................
51 Joulu ..........................................................................................
52 Kotiseudun arvokkaat nimikkotuotteet ................................
53 Joulukirkkoon junalla ............................................................

Säv. Markku Sorvari,
san. Markku Aalto
Matti Maijala

Arja Saarinen
Jouni Viirimäki
Jorma Korhonen

lyhentänyt Pentti Jouttijärvi
Päivi Heikkilä
Pentti Joutti järvi
Pekka Jussila
Pentti Joutti järvi
Matti Maijala
Eira Siltanen
Asko Leppänen
Olli Joutsen järvi
Tuija Vallinmäki
Ulla Palomäki
Leo Korpi
Ahti Aaltonen
Martta Lamberg
Vaskiveden koulu
Väinö Tuomaala
Kari Pöyhönen
Marja-Liisa Vehka-aho
Marjaliisa Pitkäranta
Linda Peltola
Tuija Mannström
Laina Hietanen, Leena Leppänen
koonnut Pentti Joutti järvi
Laina Hietanen, Leena Leppänen
Saara Saarelma
Jenny Kivelä

lyhennelmä Pentti Joutti järvi 
Pentti Joutti järvi 
Matti Maijala 
Pentti Joutti järvi

Sari Mäntynen
Vaskiveden koulu
Kerttu Ronkainen
Erkki Pajumäki
Mirjami Kopare
Kerttu Ronkainen
Väinö Koro
Pentti Jouttijärvi, Eira Siltanen 
Sirkka Vääriskoski

Virtain Joulu kiittää ilmoittajiaan!
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VIRKEÄ KAUPUNKI

TOIVOTTAA ASUKKAILLEEN 
JA VIERAILLEEN 

RAUHALLISTA JOULUA 
SEKÄ

MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTA VUOTTA 2001
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