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/|\ ON JUHLA JEESUKSEN

Markku Sorvari

1. Tein
2. On)
3. Nyt)
4. Näin)

lap - se - na lu - meen en - ke - Iin, kun jou - lua o - do ■■ tin. Sen
poy - däl - lä mon - ta kynt-ti - lää ja toi - set lois - taa niin, vaan
!ou - lu - a juh - lii ko - ko maa. Sen Jee - sus meil - le suo. Hän
lap - si - en lail - la juh - li - kaa. nyt puh - tain sy - dä - min ja

E7 Am H7 E7
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-------•

L-4* » J.
myö - hem - min vas - ta ym - inär - sin, mi - ten
yh - des - sä liek - ki - ä en nää ja se
yl - hääl - lä kaik - kia o - dot - taa. on taas
o - hes - sa jou - lun syn - ty - mää muis - ta

pal - jon mer - kit - sin mä
saa mun aa - tok - siin. Jos
tul - lut 1 - sän luo. Hää-
kaa te Mes - ta - rin. ei

Am E7 Am C#o Dm

• h E

Häl - le, JO - ka täh - det loi ja kai - ken kirk - kau - den. Hän
syö - mein 0 - ma sam - muu - kin, sen Jee - sus sy - tyt - tää. On
juhl - iät Jee - sus 0 - mil - leen lu - van - nut ker - ran on Oi,
Jou - lua il - m an Hän - tä oi s, mie - les - sä pi - tä - kää. Nyd

E7

P3E

Poi - kan - sa 
e - lä - mä 
muis - tat - ko 
toi - von, ett'

Am Dm

iou - lu - na tän - ne toi, nyt on
Kä - des - sä mes - ta - rin. Hän sen
vie - lä sä syn - ty - mää, o - li
jou - lun - kin kel - lot vois soi - da

4.
E 7 Am

=/= 1
LJ—* - 1

Sanat: Markku Aalto

i - kuis-ta e - lä - mää.
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E7 Am

juh - la Jee - suk - sen. 2.On
tah - too säi - lyt - tää. 3.Nyt
het - ki ko - ru - ton. 4.Näin
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Joulutervehdys lukijoille
Tämä on 44. Virtain Joulu. Toimituskunnan puolesta esitän lämpi

män joulutervehdyksen.
On tultu tavallaan taitekohtaan. Vuosikymmenten kuluessa vir- 

tolaisten joululehti on syntynyt Virtain Seuran ja Opettajien Ammat
tiyhdistyksen - aiemmin Virtain Opettajayhdistyksen - yhteistyönä. 
Virtain Opettajien Ammattiyhdistys on halunnut nyt luopua tästä 
kumppanuudesta. Nytkään ei kysymys ole mistään ristiriidasta, vaan 
yhdistys haluaa enemmän keskittyä omaan varsinaiseen tehtäväänsä, 
mikä on ymmärrettävää.

Olemme hyvin kiitollisia Virtain Opettajien ammattiyhdistykselle 
pitkään kestäneestä hyvästä yhteistyöstä ja todella merkittävästä sitou
tumisesta niin Virtain Joulun tekemiseen kuin lehden markkinointiin. 
Koulujen opettajilla ja oppilailla on koko ajan ollut lehtemme levitykses
sä tärkeä osuus. Virtain Joulu pyrkii edelleen toimimaan koululaisten 
luovan ilmaisun - kuvallisen ja kirjallisen - kanavana ja toivoo, että tämä 
joululehti saisi yhä tulla virtolaisiin koteihin myös koulujen välityksellä.

Kiitollisen tervehdykseni osoitan erityisesti niille opettajakunnan 
edustajille, jotka ovat olleet lehden toimituskunnassa sitä suunnittele
massa, lehdenteon vaivoja ja ongelmia kokemassa sekä yhdessä iloitse
massa tuloksesta.

Virtain Joulun tuottamiseen on saatu "uudeksi" yhteistyökumppa
niksi Lions Club Virrat/Tarjanne. Klubi on muutaman vuoden ollut 
lehtemme teossa jo sillä tavoin mukana, että se on toiminut ilmoitusten 
hankkijana. LC Virrat/Tarjanne on aikaisemmin julkaissut Mitä, missä, 
milloin Virrat-vuosikirjaa, joka on nyt liitetty Virtain Jouluun.

Toimituksen puolesta haluan jälleen kiittää kaikkia hyvin toimineita 
yhteistyötahoja eli kirjoittajia, ilmoittajia, valokuvaajia, pieniä ja 
varttuneempia taiteilijoita, Virto-printiä ja myyntiorganisaatiota. Tällä 
kertaa olemme saaneet kiitettävän runsaasti perinteestä kertovia kirjoi
tuksia.

Uusi joululukemisto on nyt Teidän käsissänne. Toivomme sen toimi
van yhdyssiteenä yli sukupolvien ja muualla asuviin virtolaisiin sekä 
paikallishistorian ja perinnetiedon aarrearkkuna. Lehti pyrkii kertomaan 
vuoden tärkeimmät virtolaiset tapahtumat vuosikronikan tavoin. Tär
kein tehtävä Virtain Joululla on toimia joulun airuena ja ovien avaajana. 

Virtain Joulu toivottaa kaikille lukijoille Hyvää Joulua!

Matti Maijala, päätoimittaja
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Ensimmäisen 
joulun siunaus

"Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi 
meidän keskuuteemme, että Hän lä
hetti ainoan Poikansa maailmaan an
tamaan meille elämän. Siinä on rak
kaus - ei siinä, että me olemme ra
kastaneet Jumalaa vaan siinä, että 
Hän on rakastanut meitä ja lähettä
nyt Poikansa meidän syntiemme so
vitukseksi." (1 Joh 4:9-10)

On järjestyksessään tämän vuosi
tuhannen toinen joulu. Menneiden 
j Oulujen muistot saattavat olla elävinä 
mielessämme. Ajattelen erityisesti 
teitä, jotka olette viettäneet jouluja n. 
60 vuotta sitten pelko ja huoli maan 
ja rakkaiden elämästä. Mutta joulu 
saapui silloinkin; sitä eivät voineet 
estää tykistötuli ja erilläänolo lähei
sistä. Jumalan rakkaus ilmestyi kes
kuuteemme ihmisten pahuudesta 
huolimatta tai oikeastaan juuri sen 
tähden.

Maailmaa on järisyttänyt terrori
teko, jonka seuraamuksia emme osaa 
vielä kuin arvailla. Media on toden
nut: maailmamme ei ole enää sama 
kuin ennen. Voimme kristikuntana 
vain rukoilla, että tapahtuma ei muo
dostu millekään ihmisryhmälle tai 
kansakunnalle kiroukseksi vaan Ju
mala pääsee armahtamaan ja "kaikki 
yhdessä pääsee vaikuttamaan niiden

parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat". 
(Room 8:28)

Joulunvietossa on jokaisella kan
sakunnalla omia perinnäistapojaan. 
Meillä suomalaisilla on niihin kuulu
nut olennaisena osana mm. aikainen 
joulukirkko. Kristillisen perinteen 
ohentuessa kokoavat jouluaaton ja 
joulupäivän jumalanpalvelukset 
kuitenkin vielä suuria joukkoja. Ha
lutaan kuulla ensimmäisen joulun 
maailmaa muuttaneen sanoman ju
listus. Halutaan päästä ehkä osalli
siksi sen siunauksesta.

Elämäni mieliinpainuvimpia jou
luja ovat perheeni kanssa Itä-Afrikas
sa viettämämme kaksi joulua. Suo
malaiseen jouluun kuulunut tun
nelma oli poissa hikoillessamme ju
malanpalveluksessa kirkon piha
maalla. Mutta sielläkin kosketti jou
lun siunaava sanoma minua ja muita 
suuren liekkipuun alla - Jumala tuli 
ihmiseksi syntieni sovituksen täh
den! Ja katsellessani aattoiltana sy
simustan tropiikin yötaivaalle, pu
huivat tähdet Jumalan lupauksista. 
Olin lupausten tähtitaivaan alla.

Aattoiltana myöhemmin kuului 
kauempaa laukaus. Kuulime parin 
päivän päästä, että eräs perheenisä

oli kuollut - ihmisen pahuuden täh
den. "Pahuutensa tähden tänään vai
keroi maa, koko luomakunta kaipaa 
armahtajaa" lauletaan nuorille tutuk
si tulleessa veisussa.

Mitä Sinun jouluikkunastasi nä
kyy? Kun katselet jouluun omasta 
ikkunastasi ja koet ehkä huolestu- 
vasi, haluaisin kuiskata Sinulle erään 
asian: joka katsoo ihmisiin, voi jou
tua pettymään. Joka tuijottaa olosuh
teisiin, joutuu masentumaan, mutta 
joka katsoo Joulun Herraan, saa uu
den toivonsäteen!

Ensimmäisen joulun siunaus on 
tarkoitettu jokaiselle ihmiselle vas
taanotettavaksi, niin että se ulottuu 
arkeen ja juhlaan, ihmissuhdeon
gelmiin ja yhteisöllisiin asioihin, ko
tiin ja työelämään.

Siunattua joulujuhlaa ja avautu
koon jouluikkunastasi myös näköala 
uuteen toivon vuoteen 2002!

Kaarina Salminen
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Pitkäjänteistä
puuhaa

Kuva Merja Niinivehmas

Elokuussa poltettiin Perinneky- 
lässä jälleen tervahauta. Talkoohen
gessä toteutettu urakka oli järjestyk
sessä viides tai kuudes vuodesta 1983. 
Hanke on sen verran mittava, aikaa ja 
työtä vaativa, ettei sitä ole yhden jär
jestön harrastuspohjalta mahdollista 
- tuskin mielekästäkään - tehdä kuin 
muutaman vuoden välein.

Ensimmäisellä kerralla saimme 
käytännön oppeja alan miehiltä, tai
sivat olla Kurjenkylän suunnalta, 
mutta jo toinen hauta toteutettiin 
omin voimin.

Työ on taas tehty ja tyytyväisinä 
voimme arvioida, paljonko tällä ker
taa tuli tervaa. Tervantuloa tärkeäm
mäksi koemme kuitenkin vaativan 
työn toteuttamisen yhdessä, ja yh
dessä onnistumisen.

Itselleni parhaita kokemuksia on 
elokuisen yön vahtivuoro, jolloin yön 
pimeys tiivistää kaiken tervahaudan 
ympärille, ryhmä miehiä, jotka vähin 
puhein tietävät, mitä pitää tehdä. 
Vaikka meillä jo onkin tervahaudas- 
ta taitoa kourissa ja korvien välissä, 
niin jokaisen kerran jälkeen olemme 
toisaalta ymmärtäneet, että jotain taas 
siitä opittiin, ja toisaalta, joitain asioita 
olisi voinut tehdä toisin, paremmin. 
Ensi kerralla tehdään paremmin.

Paikallislehden kesätoimittaja on
nistui syksyn pakinassaan yllättä
mään minut, hän löysi toimittajan- 
työssään kotipaikkakuntansa, vaikka 
oli asunut täällä jo valtaosan elämäs
tään. Toimittajan työ toi hänen eteen

sä paikkakunnan, jota hän ei ollut 
tuntenut. Pakinasta tulikin uutinen: 
"Olen asunut viitisentoista vuotta Vir
roilla, mutta vasta tämän kesän jälkeen 
ihastuin kotiseutuuni. Ihmiset tekevät 
paikkakunnan. Pelkillä järvillä ei Virrat 
pärjää, vaan yritteliäät, hauskat ja 
hullutkin asukkaat tekevät kaupungista 
elävän." Pakinan positiivinen ja in
nostunut henki teki nautittvan, iloi
sen olon.

Positiivista elämää
Virroilla tulee vuoden vaihteessa 

täyteen 25. kaupunkivuosi. Vuosien 
sijasta toisella, kansanvaltaan liit
tyvällä ajan mitalla, vaalikausilla, las
kettuna tämä ajanjakso käsittää kuu
si vaalikautta ja vuoden seitsemättä.

Kunnan, sen päättäjien ja palvelu
tuotannon toimivuus - hyvyys - testa
taan neljän vuoden välein vaaleissa.

Toisaalta elämä jatkuu ilman, että 
vaalit tai muukaan yksittäinen asia 
mullistaisi kokonaan sen sisällön ja 
suunnan yhdessä yössä.

Kaupungin palvelut toimivat ja 
muutoksia niihin tehdään harkiten. 
Palveluilla tuleekin olla pitkäjäntei
nen tavoite ja jatkuvuus, ihmisten 
tarpeetkaan eivät muutu yhdessä 
yössä. Turvallisuus ja vakaus ovat ar
voja. Palveluiden oikea kohdentu
minen, niiden riittävyys, tarpeiden 
mukainen joustavuus sekä tehokas ja 
inhimillinen tuotantotapa ovat ajan 
haasteita.

On esitetty vaatimuksia, että kau
pungin tulisi keskittyä toiminnas
saan vain ns. peruspalvelujen tuotta
miseen. Peruspalveluilla tarkoitetaan 
useimmin vanhuksista, lapsista ja 
sairaista huolehtimista, terveys- ja 
sosiaalipalveluja sekä peruskoulu
tusta.

Käytännössä tämä merkitsisi, että 
kaupungin panostukset ja tuki elin
keinoelämälle, erilaisille kehittämis
hankkeille ja kulttuurille tulisi alis
taa tälle perustehtävälle. Niitä tehtäi
siin vain, jos rahaa perustehtävältä 
jää.

Mutta eikö ihmisten yhteisön pe
rustehtävä ole myös monipuolisten 
elämisen mahdollisuuksien ja inhi
millisten elämystenkin turvaaminen?

Tämän kaiken yhteensovitta
minen on kuin ison palapelin kokoa
mista, missä palat ovat jatkuvassa 
muutoksessa. Tämän tavoitteen eteen 
työskentely ei ole ohi yhdessä, eikä 
edes seitsemässä vaalikaudessa. Help
poja ja nopeita voittoja ei ole.

Se on pitkäjänteistä puuhaa.

Hyvää Joulua ja vuotta 2002.

hallintojohtaja
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PENTTI JOUTTIJÄRVI

Virtain Seuran kuulumisia
Virtain Seuralla oli vuonna 2000 

juhlavuosi sen täyttäessä 50 vuotta. 
Kulunut vuosi on ollut hiljaiseloa. 
Vuoden mittaan on kuitenkin tehty 
yhtä ja toista ja eteen on tullut 
odottamattomiakin tapahtumia.

Seuralle tarjottiin tilaisuutta osal
listua Rantakeiturin alueen nimi
ehdotusten tekoon. Vanhakantainen 
vuohen nimi keituri innoitti keksi
mään nimiä, joissa siihen liittyvät 
käsitteet ovat mukana. Kuttu, pukki 
ja kili ovat näitä vuohen eri suku
puolten tai jälkeläisten nimityksiä.

Virtain Seura teki kaupungille 
aloitteen Martti Kitusen uhrikuusen 
tyvipölkyn sijoittamiseksi Perinne- 
kylään. Tämä toteutuikin niin, että 
pölkky on vastaanottorakennukses- 
sa kunniapaikalla, karhun istuessa 
sen päällä.

Johtokunta vieraili Kirstin Galle
rian kesänäyttelyn avajaisissa. Ko
tiseutuhenkisen näyttelyn aiheena 
oli "Virrat, järvien, metsien maa". 
Mukana oli myöskin kaupungin 
edustajia. Tilaisuudessa puhui kan
sanedustaja Jaana Ylä-Mononen.

Hautamuistomerkille, 
joka pystytettiin Virtain 
Seuran toimesta 1997 
Martti Kitusen haudalle, 
laskettiin perinteinen 
kukkalaite Karhunpei- 
jaispäivien yhteydessä. 
Viime kesänä valmistu
neesta Virtain Seuran his
toriikista on otettu kopio- 
painos, koska rahoitusta 
painotyöhön ei ole järjes
tynyt. Uuden maankäyt
tö- ja rakennuslain sisäl
töä ja sen kansalaisille 
tarjoamia mahdollisuuk
sia tullaan käsittelemään 
marraskuussa.

Virtain Joulua on toi
mitettu Opettajien Am
mattiyhdistyksen kanssa 
vuodesta 1958 lähtien. 
Nyt opettajat kuitenkin 
jättivät lehden ja uudek
si yhteistyökumppaniksi 
lupautui LC Virrat/Tar- 
janne. Pitkät perinteet 
omaavan lehden julkaise
mista pyritään jatkamaan.

Martti Kitusen uhrikuusen tyvipölkky, halkai
sijaltaan 110 cm, on nyt Perinnekylässä Reetan 
tuvan viereisessä vastaanottotilassa.
Kuva: Pentti Jouttijärvi.

Virtain Seuran johto
kunta vieraili Kirstin 
Gallerian kesänäyttelyn 
avajaisissa 17. kesäkuuta 
Kirsti ja Pauli Perähuh- 
dan kotona.
Kuva: Eira Siltanen
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KATRI LAVASTE

LC Virrat/Tarjanne on tyttöjen juttu

LC Virrat/Tarjänne -klubin kau
den ensimmäisessä kokouksessa 
otettiin klubiin kolme uutta jä
sentä. Heidät toivotti tervetul
leeksi kokouksessa vieraillut piiri- 
kuvernööri Esa Hakuni puolison
sa Railin kanssa (vas.) sekä klu
bin presidentti Hellevi Sopanen 
(oik.) ja rahastonhoitaja Sirpa 
Peltonen. Keskellä uudet jäsenet 
MarjaKujalaja Ulla Ala-Sulkava. 
Arja Saarinen puuttuu kuvasta. 
Kuva: Päivi Ihamäki.

Lions Club Virrat/Tarjanne on 
nuorin kolmesta Virroilla toimivasta 
palvelutyötä tekevästä lionsklubista. 
Klubin perustamispäivä oli 22. hel
mikuuta 1997.

LC Virrat/Tarjanne on palvelu
toiminnassaan keskittynyt Virroilla 
erityisesti nuoriin. Se on yhteistyössä 
terveydenhoito- ja kouluviranomais
ten kanssa ollut järjestämässä ja ra
hoittamassa Virroilla tehtyä huumei
den vastaista valistustyötä.

Klubi on rahoittanut myös paikal
listen opettajien Lions-Quest -koulu
tusta, joka tähtää nuorten oman elä
mänhallinnan kehittämiseen. Lions- 
Quest toimintaa jatketaan Virroilla 
myös meneillään olevalla toimikau
della.

Ystävyydestä
lisää virtaa

Klubin toiminnassa on mukana 
25 aktiivista virtalaista naista, jotka 
palvelutehtävän ohella saavat keski
näisestä ystävyydestä lisää virtaa ja

sisältöä elämäänsä ja samalla myös 
uusia näkökulmia niin työhönsä kuin 
muihinkin elämän tilanteisiin.

Naisklubin jäsenet haluavat ko
rostaa, että he eivät ole "leidejä" vaan 
ihan aitoja leijonia samoin valtuuk
sin ja velvollisuuksin kuin miesklu- 
bin jäsenet.

Lionsjärjestön toimintaperiaat
teet korostavat yksilöiden vastuuta 
lähiympäristön auttamisessa. Ne 
ulottuvat toisaalta myös maailman
laajuisiin ongelmiin, joiden eteen kan
sainvälinen lionsjärjestö on tehnyt ja 
tekee jatkuvasti käytännön tekoja 
puutteessa elävien ja hädänalaisten 
auttamiseksi.

Lion auttaa
ja palvelee

Yksittäisen lionin velvollisuudet 
oman elinympäristönsä vastuullisena 
jäsenenä korostavat arkipäivän asioi
den - niin työhön kuin vapaa-aikaan 
liittyvien - hoitamista vastuullisesti 
ja lähimmäiset huomioiden. Lionin

tehtävä myös arkipäivässä on konk
reettisesti auttaa ja palvella avun tar
peessa olevia sekä omalla toiminnal
laan edesauttaa suvaitsevaisuuden 
ja yhteistyön lisääntymistä yhteis
kunnassa.

Virtain Joulu
mielenkiintoinen haaste

Mukaan tulo Virtain Joulun toi
mituskuntaan on ollut klubin jäse
nille uusija mielenkiintoinen haaste. 
Klubi on vastannut jo muutamana 
vuonna Virtain Joulun ilmoitushan- 
kinnasta, joten osallistuminen myös 
lehden toimittamiseen on luonnolli
nen jatke yhteistyölle Virtain Seuran 
kanssa.

Klubin saama osuus lehden tuo
tosta ohjataan Virroilla tehtävään 
palvelutyöhön ja kuluvalla kaudella 
ennen kaikkea Lions-Quest -kou
lutustoimintaan.

5



PÄIVI HAKALA

Poimintoja kunnalliselämästä vuoden varrelta
Virrat julistautui juhannuskaupungiksi

Virrat julistautui Suomen viralli
seksi juhannuskaupungiksi. Sen kun
niaksi keskustan kadunvarsia ko
ristivat juhannuksena sadat koivut. 
Keskikesän juhlan julisti alkaneeksi 
kansanedustaja Jaana Ylä-Mononen 
Rantapuistossa järjestetyssä tilaisuu
dessa.

Juhannusaattona Virtain kaupun
gin edustajat kävivät Naantalin Kul
tarannassa luovuttamassa president
tipari Tarja Haloselle ja Pentti Ara- 
järvelle saunavihdat. Ne oli sitonut 
Virtain Sotaveteraanien puheenjoh
taja Onni Holttinen.

Valtuuston johdossa jatkaa 
Ylä-Mononen

Syksyllä 2000 pidettyjen kunnal
lisvaalien jälkeen kaupunginvaltuus
to valitsi vuoden 2001 ensimmäises
sä kokouksessa puheenjohtajakseen

edelleen Jaana Ylä-Monosen. Virtain 
kaupunginhallituksen puheenjohtajak
si valittiin jatkamaan Kyösti Härkö
nen.

Asukkaita vuoden 2001 alussa 
oli Virroilla 8236 eli 206 henkilöä 
vähemmän kuin edellisvuoden alus
sa. Asukasmäärä olikin pudonnut 
eniten koko Pirkanmaan alueella. 
Muuttotappioluvuista huolimatta Vir
tain kaupungin taloustilanne vuo
delta 2000 oli tyydyttävä. Lainamää
rä pieneni noin miljoonalla markal
la. Vuosikatteeksi kirjattiin 13,8 mil
joonaa markkaa ja tilikauden tulok
seksi muodostui 6,5 miljoonaa mark
kaa.

Tammikuussa 2001 valtioneuvos
to teki päätöksen Pirkanmaan kol
men seutukunnan Itä-, Koillis- ja 
Pohjois-Pir karimaan yhdistämisestä 
Ylä-Pirkanmaan seutukunnaksi. Tä
hän kuuluvat Virtain kaupungin li

säksi Juupajoki, Kuru, Längelmäki, 
Mänttä, Orivesi, Ruovesi ja Vilppula. 
Alueella on asukkaita noin 45 000. 
Yhtenä tavoitteena on edistää ja ke
hittää valtion, kuntien ja yksityis
sektorin palvelutoimintaa siten, että 
alueen asukkaat ja yritykset saisivat 
monipuoliset, laadukkaat ja edulliset 
palvelut seutukunnan alueella.

Muutoksia
henkilöstössä

Virtain uudeksi sosiaalijohtajaksi 
valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri 
Riitta Lehtinen Jämsästä. Sosiaali
johtajan virkaanhän siirtyi Jämsän kau
pungin sosiaalitoimen talouspäälli
kön virasta. Virtain kaupungin so
siaalijohtajana aiemmin toiminut Mar
jatta Aittolahti siirtyi Länsi-Suomen 
lääninhallituksen palvelukseen so
siaalitoimen tarkastajaksi.

Virrat on Suomen 
juhannuskaupunki. 
Juhannus julistettiin 
alkaneeksi Ranta
puistossa järjeste
tyssä tilaisuudessa. 
Kuva: Timo Määttä.
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Ranta-Keiturin alu
eelle on suunniteltu 
korkeatasoisia oma
kotitontteja, joista osa 
on omarantaisia. Mo
nelta tontilta avau
tuu hulppeat näköalat 
järvelle.
Kuva: Timo Määttä.

Kirjastotoimenjohtajaksi nimitet
tiin yhteiskuntatieteiden maisteri 
Ulla Mustila viran edellisen haltijan 
Tarmo Yli-Rajalan jäätyä eläkkeelle. 
Mustila ehti hoitaa tehtävää virkaa 
tekevänä edellisvuoden syksystä lu
kien.

Virtain yläasteen rehtoriksi valit
tiin filosofian kandidaatti Pirjo-Liisa 
Rouniola.

Virtain ympäristöpäällikkö, met
sänhoitaja Seppo Jauhiainen siirtyi 
Kuopioon kaupunginmetsänhoita- 
jaksi elokuun puolivälissä. Hänen ti
lalleen ympäristöosaston väEaikaisek- 
si osastopäälliköksi nimitettiin kaa
voitusarkkitehti Timo Määttä.

Talonrakennusmestarin virkaan 
valittiin rakennusmestari Tapio Voi
mala huhtikuun alusta lähtien. Ra
kennustarkastajaksi valittiin Jorma 
Immonen syyskuun alusta alkaen.

Tervolainen Risto Myllynen ni
mitettiin liikuntasihteerin virkaan 
Jukka Salon siirryttyä hoitamaan 
liikuntahallia.

Virtain uudeksi palopäälliköksi 
valittiin Jaakko Maijala virassa aiem
min toimineen Kaarle Veijan jäätyä 
eläkkeelle.

Rakennustoimintaa
ja investointeja

Virtain kaupungin keskustaaja
man ilmeen uusiminen alkoi tori
alueen kunnostuksella. Suunnitel
maan kuuluu lisäksi Virtain tien il
meen muuttaminen ajoväylää kaven
tamalla ja uusimalla katuvarren py
säköintiä. Myös Virtaintien ja Ranta
tien risteyksen liikenneturvallisuutta 
on tarkoitus parantaa mahdollisesti 
kiertoliittymällä.

Virtain yläasteen ja lukion sanee
raus on ollut merkittävä investoin
tikohde tänä vuonna. Koulun pääsi
säänkäynnin aula, ruokala ja keittiö 
uusittiin. Myös luokkahuoneita ja 
henkilökunnan tiloja sekä piha-alu
eita on saneerattu.

Korjaustyöt jatkuvat ainakin kah
den vuoden ajan. Useita muitakin 
Virtain kouluja ja koulujen pihoja on 
kuluvan vuoden aikana remontoitu. 
Peruskoulua Virroilla käy reilut tu
hat oppilasta.

Tammikuussa vietettiin koululai
toksen 120-vuotisjuhlia. Ensimmäiset 
oppilaat aloittivat koulunkäynnin 
Virroilla 24.1.1881.

GWS Finncont Oy:n tehdasalu
een laajennus ja mahdolliset laajen- 
nustarpeet huomioitiin Sampolan 
asemakaavan muutosta suunnitel
taessa. Kaavamuutos vaikuttaa tie
järjestely ihin Sampolan teollisuus
alueella, esimerkiksi Kantatie 66 ja 
Sampolantien risteystä on tarkoitus 
siirtää hiukan etelämmäksi.

Uutta kevyen liikenteen väylää 
rakennettiin Virtaintielle vanhalta 
kirjastolta Ketunkujalle saakka, yh
teensä noin 400 metriä. Myös Koi- 
vurinteen päiväkodille johtavan Laak- 
sotien varrelle rakennettiin jalkakäy
tävä. Kevyen liikenteen väylä linja- 
autoaseman ja Virtaintien välille val
mistui.

Rantatien ja laivarantaan johta
van Pohjolantien risteys uusittiin. 
Risteykseen on myös suunnitteilla 
viisimetrinen ympäristöteos.

Ranta-Keiturin asemakaavoitus 
saatiin päätökseen. Alueelle on suun
niteltu korkeatasoisia omakotitont
teja, joista osa on omarantaisia. Ran
ta-Keiturin asuntoalueelle on tarkoi
tus päästä rakentamaan ensi vuonna.
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PENTTI JOUTTIJÄRVI

Jatkosodan syttymisestä 60 vuotta
Talvisota oli päättynyt Moskovan 

rauhaan 13.3.1940. Tuota rauhaa 
alettiin kutsua pian yleisesti pakko- 
rauhaksi. Muutenkin välirauhan ai
kainen ilmapiiri oli erittäin painos
tava, Suomelle esitettiin monia vaati
muksia, jotka eivät sisältyneet rau
hanehtoihin. Näin okiinkin sitä miel
tä, että uusi sota syttyy.

Ylimääräisinä harjoituksina (YH) 
tunnettu liikekannallepano tapahtui 
1941 kolmessa vaiheessa siten, että 
10.6. käskettiin perustaa rajakomp
paniat ja eräät muut osastot. Toiseksi 
annettiin 15.6. käsky merivoimien se
kä Karjalan, Perä-Pohjolan ja Pohjois
pohjanmaan sotilasläänien joukkojen 
perustamisesta. Kolmanneksi mää
rättiin 17.6. valtakunnan puolustus
voimat ylimääräisiin harjoituksiin si
ten, että ensimmäinen YH-päivä oli 
18.6.1941.

Kolme
kiväärikomppaniaa

Virroilla perustettiin jalkaväki- 
rykmentti 57:n esikunta, kolonna ja I 
pataljoona. Lisäksi perustettiin kaksi 
kuormastokomppaniaa ja yksi talous- 
komppania.

Virrat kuului Pohjois-Satakunnan 
suojeluskuntapiiriin, jossa perustettiin 
15.D (ev N. V. Hersalo), sen yksi ryk
mentti oli nimeltään JR 15, toinen 
rykmentti JR 36 ja kolmas JR 57. 
Rykmenttien numerot muodostuivat 
siten, että edelliseen Esättiinluku21.

Pääosin virtalaiset tulivat kuulu
maan JR 57:n I P:aan. Pataljoona kä
sitti kolme kiväärikomppaniaa ja 
konekiväärikomppanian. Komppa
niat oli numeroitu sodan alkuvai
heessa siten, että kiväärikomppa- 
nioilla oli juokseva numero ykköses
tä alkaen, mutta pataljoonien kone- 
kiväärikomppaniat olivat nume
roiltaan 1-3. Myöhemmässä vaihees
sa kaikki pataljoonan komppaniat 
numeroitiin juoksevalla numerolla, 
tällöin numerot olivat I P:ssa 1-4, II 
P:ssa 5-8 ja III Pissa 9-12, joten virta
laiset olivat enimmäkseen 1-4 Kissa.

Kengät
liian suuria

Palvelukseen kutsuttiin 1896-1918 
syntyneet, yhteensä 2228 miestä. 
Miehet alkoivat kokoontua ensim
mäisestä YH-päivästä alkaen keskus
tassa ja lähiympäristössä oleville pe

rus tamispaikoille, j oissa heille j aettiin 
varustus.

Yksiköiden kokoaminen tapahtui 
hitaanlaisesti, varustus oli sopima
tonta, kengät olivat esimerkiksi 
yleensä liian suuret, polkupyöriä 
puuttui, kenttäkeittimissä ei ollut 
haudenesteenä käytettävää glyserii- 
niä ja muitakin puutteita oli lähes 
kaikissa materiaaliryhmissä.

I P:n komentajina toimivat maj 
Einar Pakkala (1941), maj Leo Häivä 
(41), kapt Eino Sainio (41-42), maj 
Antti Kotiaho (42-43), maj Yrjö Va
sama (43-44), kapt Aapo Paitula (44) 
ja kapt Katainen (44). Komppanian
päällikköinä alkuvaiheessa olivat 
kapteenit Oiva Lyytinen (l.K), Antti 
Häkkinen (2.K), Eino Sainio (3.K) ja 
Paavo Korppoo (KKK, myöh. 4.K).

Virroilta matkaan
j uhannusaattona

Viidentenä YH-päivänä 22. kesä
kuuta rykmentin komentaja eversti
luutnantti (31.7.42 alk. ev) Yrjö Val
kama tarkasti I P:n Suojeluskun
tatalon (nyk. Kisapirtti) kentällä.

Kuvan henkilöt vasemmalta 
lukien: Matti Salli, Anni Väi
sänen (o.s. Matilo), Onni Si
monen, Lyyli Ilomäki (lotta- 
puvussa), Pentti Mantilo, 
tuntematon, Aune Korhonen 
(o.s. Simonen), Matti Ylä- 
Mononen, Unto Mantilo, 
Liisa Kekola (o.s. Ylä-Mo- 
nonen), Pentti Maijala ja 
Anni Ylä-Hallinen (o.s. Ylä- 
Mononen).
Kuva: Liisa Kekola

8



Pataljoona lähti junalla Virroilta 
juhannusaattoiltana 23. kesäkuuta 
1941 kohti Parikkalan asemaa, jonne 
esikunta saapui 24.6. puolenpäivän 
maissa, I P 25.6. aamuyöllä sekä ko
lonna samana päivänä klo 14.

Jatkosota vei
286 virtolaista

Neuvostoliitto oli tehnyt useita ra- 
jaloukkauksia sekä pommittanut 15 
paikkakuntaa 25. kesäkuuta. Kesä
kuun 26. päivänä tasavallan presi

dentti Risto Ryti piti radiopuheen, 
jossa todettiin sodan syttyneen Suo
men ja Neuvostoliiton välille. Saman 
päivän iltana annettiin lupa vastata 
neuvostojoukkojen tuleen rajan yli. 
Noin neljä ja puoli vuotta kestänyt 
jatkosota oli syttynyt 60 vuotta sitten.

Sotatoimet päättyivät Neuvosto
liittoa vastaan 4.9.1944, välirauhan- 
sopimus allekirjoitettiin 19. syyskuu
ta, mutta jatkosota jatkui vielä sak
salaisia vastaan ns. Lapin sotana 
27.4.1945 saakka. Talvisodassa oli

menetetty 164 miestä, jatkosota vaati 
lisäksi 286 virtalaisen hengen.

Sotaan lähdön muistolaatta on 
Opistotalon seinässä. Sinä todetaan 
JR 57:n esikunnan, esikuntakomp- 
panian sekä Virtain ja Ruoveden mie
histä kootun I pataljoonan lähteneen 
jatkosotaan 23.6.1941.

Laatta on paljastettu 9.6.1984, 
mukana oli myös sodanaikainen pa
taljoonan komentaja everstiluutnant
ti Yrjö Vasama.

* * * * * * * * * *
KAARINA MULTAMÄKI

Eräs lapsuusmuisto

Mä löysin valokuvan, vanhan ja himmeän, 
lehteä selaillessa se sattui silmähän, 
sotilasjoukko siinä oli asepuvuissaan, 
totisin, vakain ilmein he katsoi kuvaajaan.

Oheinen teksti heidän kertoi kulkevan 
kaukana kotiseudulta, mailla Karjalan; 
edessään tuntematon huomen, outo tie, 
mi vaaroihin ja kenties kuolemaankin vie!

Lähemmin sitten kun mä kuvaa tarkastin, 
niin äkkiä mä tutut kasvot havaitsin 
- tai luulin tuntevani - sama lienee kai, 
vuosikymmenien takaa se muiston mieleen sai:

Heleä kesä, juhannus jo teki tuloaan, 
valkea ruusu seinustalla aukoi nuppujaan 
ja hohti kirkkauttaan pirtin akkunat, 
tuoksuivat puhtautta hangatut lattiat...

Tunnelma silloin oli juhlaisa, lämpöinen, 
hääräili äiti ateriaa pöytään laittaen, 
kehoitti meidät lapset nyt isää noutamaan, 
kilvaten juoksimme me häntä hakemaan...

Maantietä ohi kulki juur' joku vieras mies, 
pysähtyi - asiaako, hänellä kukaties?
Jonkin hän viestin jätti ja jatkoi menoaan, 
ja isä tuli luoksemme murheisna kasvoiltaan...

Äidille kertoi: Sotaan taas täytyy lähteä, 
huomiseks' asemalle jo pitää ehtiä, 
rakennustyöt ja muutkin nyt pahoin kesken 
jää...
jos voisi naapureita avuksi yrittää!

Mä muistan äidin itkun, itkivät siskotkin, 
mä itse katsoin silmin kyyneleettömin, 
kuin suru liian suuri ois ollut ymmärtää, 
paisteisen päivän jälkeen tullut pimeää...

Ja mitä mietti isä - mitä ne miettivät 
maailman kaikki isät, jotka lähtevät, 
ne, joilla sota tänään on kohdallansa nyt 
ja rauha unelmoitu vain haave särkynyt!
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MARJA PERÄMÄKI

Totuus on tuolla jossain
"En usko, ellen näe omin silmin", 

sanoo ystäväni, kun luen hänelle sa
nomalehtiartikkelia viisijalkaisesta 
elefantista. Totean, että tekstin yhtey
dessä on kuvakin tästä kummajai
sesta. Kuvan nähtyään ystäväni ei 
kyseenalaista jutun todenperäisyyt
tä. Silmäthän näkevät aina totuuden, 
ja kuva on aina oikeassa - vai onko?

Kuvaajat ovat luoneet keinotekoi
sia tilanteita lavastein lähes aina, ja 
luontokuvaajat houkuttelevat haas
kojen avulla eläimiä kuvattaviksi. 
Näitä tapoja ei pidetä väärinä. Ku
vaaja, vaikka pyrkisi objektiivisuu
teen, valitsee kuvauskohteen. Se, mi
tä jää kuvan ulkopuolelle, saattaa ol
la täysin toinen todelhsuus. Myös 
kuvatekstillä vaikutetaan katsojan 
reaktioon. Nämä keinot ovat myös 
eräänlaisia - eivät lainkaan merkityk
settömiä - muokkaustyylejä.

Älykäs kone valtaa taas uusia 
alueita: valokuvien muokkaukseen 
kone tarjoaa rajattomat mahdollisuu
det. Rajoituksia on vain sillä, joka 
muokkaa kuvaa. Tietokoneen käytön 
hallinta ja mielikuvitus vaikuttavat 
tulokseen. Valokuvataiteilijat hyöty
vät koneen mahdollisuuksista, ja 
mielestäni taiteen nimissä muuntelu 
on täysin hyväksyttävää. Taidekuvat 
saavat ja niiden pitääkin provosoida 
ja herättää kysymyksiä. Juuri sellai
set kuvat saavat katsojan ajattele
maan, voiko kuva olla todellisuutta.

Vaikka myös sanomalehtikuvat 
synnyttävät keskustelua ja tunteita, 
niiden tehtävä on pikemminkin ra
portoida uutisoidusta asiasta. Lukijat 
hyväksyvät kuvan kritiikittä, mikä 
aiheuttaa väärinkäsityksiä. Medialla 
on siis valtaa vaikuttaa ihmisen aja
tuksiin. Kuvien muokkaus tuo tähän 
tehokkaan lisän. Lehtikuvia muok
kaamalla ihmiset saadaan helposti 
vastustamaan tai kannattamaan jo
tain tiettyä asiaa tai ihmistä. Hyvänä 
esimerkkinä tästä on mikä tahansa 
sotatilanne. Sodan osapuolet tuotta
vat kuvamateriaalia, jossa vasta

puolta syytetään vaikka verilöylystä. 
Muokatut kuvat pääsevät kansain
väliseen levitykseen, ja tärkeät järjes
töt tulevat niin sanotun sorretun osa
puolen tueksi.

Toinen lehdissä esiintyvä, hyvin 
huolestuttava piirre on naiskuvan 
vääristyminen. Tietokoneen avulla 
luodaan ihanteita: virheetön iho, 
täydellinen luonnottoman laiha var
talo... Jos vartaloon yhdistetään vielä 
jonkun julkisuuden henkilön kasvot, 
on yhdistelmä taatusti tehokas. Täl
laiset kuvat vaikuttavat eritoten nuo
riin lukijoihin, koska he usein hyväk
syvät luodut roolimallit kritiikittä. 
Muunnellut kuvat ovat niin taidok
kaasti tehtyjä, ettei niitä erota aidosta 
muokkaamattomasta. Onneksi asias
ta on ruvettu puhumaan ja monet 
nuoret tajuavat, että kritiikki on pai
kallaan lehtiä selattaessa.

Luontokuvien muokkauksessa on 
sekä negatiivisia että positiivisia puo
lia. Aiemmin mainitsemani haaska- 
kuvaukset aiheuttavat kiistoja ku
vaajien ja maatalouden harjoittajien 
välillä. Nämä kuvaukset voitaisiin 
ainakin osittain korvata tietokoneen 
tarjoamalla tekniikalla, kunhan eläin
ten asuinympäristöjä ei koneen avul
la vaihdeta tai muokata virheellises
ti. Ehkä luontokuvien muokkauk
sesta voisivat hyötyä oppikirjojen te
kijätkin. Täytyy muistaa, että todel
linen ympäristö kuvissa tulee säilyt
tää. Miksi luontoa halutaan sitten 
oikeastaan muuttaa? Eikö luonnon 
oma täydellisyys riitä? En tiedä, py
ritäänkö luontokuvia muunneltaes
sa täydellisyyteen ja esteettisen elä
myksen luomiseen. Huolestuttava ti
lanne on kuitenkin niiden osalta, jot
ka eivät ole kosketuksessa luontoon. 
Kaupunkilainen voi saada vääristy
neen kuvan luonnosta. Paljon muun
nellun kuvan kaltaista näkymäähän 
ei ole oikeasti missään. Jos värejä 
muutetaan, kasvien tunnistaminen 
on vaikeampaa ja värien voimakas 
korostaminen kuvissa saa tavallisen 
ympärillä olevan luonnon näyttä

mään ankeammalta. Maaseudulla 
asuvilla ja luonnossa liikkuvilla on 
omia kokemuksia ja vertailuaineksia 
muunnellunkin kuvan tarkasteluun. 
Pahin virhe luontokuvien muokkaa
misessa olisi se, jos ympäristövau
rioita alettaisiin korjata. Harmaantu
neet puut ja saastunut joki olisi help
po peittää kuvan muuntelun keinoin. 
Näin ihmiset eivät saisi tietää ympä
ristön todellista tilaa. Luontokuvaa
jat tuskin tekevät tällaista, mutta ku
vat leviävät kaikkialle, myös sinne 
missä niitä voidaan muokata.

Tietokone tarjoaa monia positii
visia mahdollisuuksia kuvan käsit
telyyn. Epätarkan kuvan laatua saa
daan parannettua ja tiettyä kohdetta 
voidaan tarkentaa helpommin kuin 
perinteisillä keinoilla. Tietokoneen 
käyttö saattaa pelastaa myös vanho
ja, arvokkaita valokuvia ja niihin voi
daan saada värit, mikä tekee mennei
syydestä todellisemman. Amatööri- 
kuvaajan virheitä saadaan korjattua 
ja häiritseviä yksityiskohtia poistet
tua, kun apuna on uusi tekniikka.

Tietokoneen käyttöä valokuvien 
muokkauksessa ei pidä siis kokonaan 
tuomita. Vastuu kuvan lähettämästä 
viestistä ei välttämättä ole enää ku
vaajalla vaan kuvan muokkaajalla, 
joka voi joko vahvistaa kuvan tun
nelmaa ja viestiä tai muuttaa merki
tyksen täysin. Taiteilijoille voi koneen 
käyttöön antaa vapaat kädet, mutta 
lehtikuvien muokkajien tulisi tarkoin 
miettiä, miten muokattu kuva vai
kuttaa katsojaan. Merkittävä ja hyvä 
asia on se, että tavalliset ihmiset ym
märtävät kuvia manipuloitavan. Ku
vien kriittinen tarkastelu avaa oven 
toisenlaiseen todellisuuteen, usein 
sellaiseen, jota ei toivo näkevänsä.

Laudatur-aine Virtain lukion ylioppilas
kirjoituksissa keväällä 2001.
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MARJA-LEENA VEHKA-AHO

Työsopimus 100 vuoden takaa
Löysin isoisäni Manu Korhosen 

tallentamista papereista tämän sata 
vuotta sitten tehdyn työsopimuksen, 
jonka Juho Koskinen oli tehnyt uitto- 
yhtiö Neptunin kanssa. Juho Koski
nen (1850-1936) oli myllärinä Kol- 
kinojan myllyllä, josta hän muutti 
Kangasniemen kylään Kotalaan vuo
sisadan vaihteessa.

Sopimuksen noudattamisesta ta
kauksen Juho Koskisen puolesta teki 
silloinen Kotajärven isäntä Niklas 
Kotajärvi. Takausta todistivat Mikko 
Hermanoff, joka siihen aikaan oli 
kauppiaana Kotalassa, sekä kaksi 
muuta todistajaa, jotka olivat Lehto 
ja Koskinen, heistä minulla ei ole tar
kempaa tietoa. Uittoyhtiön puolesta

kontrahdin hyväksyi Emil Söderholm.

Sopimuksen vasemmassa yläkul
massa on 25 pennin leimamerkki, j on
ka leimassa on päivämäärä 28.9.1901. 
Olisikohan tämän päivän tuponeu- 
vottelijoilla jotain opiksi otettavaa 
tekstistä seuraavaa neuvottelukier
rosta varten.

Alekirjoittanut sitoutuu tämänkautta uittamaan Äijänsalmen alapuolellen lauttaamaan 
ja siellä määrätyillen rannoillen maalien nostamaan kaikki ne halot kuin Osakeyhtiö 
Neptun tämän talven kuluessa on laittanut Tekolan Kivimäjenja Peltomäjen metsistä 
Koivujärvellen Wirtain pitäjässä suostuttua urakkapalkkaa vastaan nimittäin kaksi 
markkaa viisikymmentä (2:50) penniä metri syli pinottuna tiiviseenja 15 sm lisäkorolla

nostettuun pinoon. Edeltämaksuna ei yhtiö anna rahoja ennenkuin halot on nostopaikalla ja 
haikoin tultua maalien maksaa yhtiö lopullisesti sanotun urakkapalkan.

Haikoin kuljettajan tullee vastata kaikesta vahinkosta mikä haikoin hukkumisen riittämättömän 
työväjen puutteen tai jonkin muun syyn kautta tämän sitomuksen tähden voisi yhtiöllen tulla 
pohjaan painuneita halkoja ja mahdollisesti kohtaavia luonnon esteitä lukuun ottamatta.

Haikoin kuljettaja suorittaa itse kaikki kuljetuksen tähden menevät rantain vuokrat. Tämän 
urakan tullee viimeistään ensi Heinäkuun ajalla olla päätökseen tehty.

Tähän työhön lainaa yhtiö tarpeelliset lauttaus kalut.

Jos lunnon esteet ovat olleet ainoana syynä työn keskeytymiseen ei kuljettajalla ole oikeutta 
vaatia korvausta työstänsä vaan tullee hänen seuraavana kevännä täyttää suomuksensa.

Edellä tehdyn sitomuksen täyttämisestä menen minä allekirjoittanut täyteen lailliseen 
takaukseen Juho Koskisen puolesta.
Paikka ja aika kuin edellä.
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MATTI MAIJALA

Mies ja hänen ajatuksensa
Maanviljelijä Arto Päiviö Ilkka 

syntyi opettajaperheeseen 15.8.1943 
ja kuoli pitkän vaikean sairauden 
uuvuttamana 11.12.2000.

Hän valmistui maanviljelystek- 
nikoksi Tarvaalan maatalouskou
lusta 1963.

Elämäntyönsä hän suoritti Virtain 
Vaskivedellä ja erikoistui marjan
viljelyyn. Hänen lahjansa ja taipu
muksensa johtivat myös julkisiin teh
täviin. Arto Ilkka oli Virtain kaupun
ginvaltuuston jäsen 1993-96, 2. vara
puheenjohtajana 1993-94 sekä rait
tius-, koulutus- ja elinkeinolautakun
nan jäsenenä. Virtain seurakunnan ti- 
lintarkastaj ana hän oli useita vuosia j a 
myös kirkkoneuvoston jäsenenä.

Arto Ilkan asiantuntemusta ja 
palvelukykyä tarvittiin useissa jär
jestöissä, mm. pienviljelijäyhdistyk
sessä, Hedelmän- ja marjanviljelijäin 
Liitossa sekä monissa hengellisissä 
yhteisöissä.

Arto Ilkka luki paljon ja omaksui 
siten laajan tietomäärän. Sitä kuvas
tivat hänen puheenvuoronsa eri yh
teyksissä ja kirjoituksensa tiedotus
välineissä, mm. paikallislehdessä.

Hänen havaintonsa ja mielipi
teensä saattoivat olla kriittisiä, mut
ta esittämistapa oli hymyilevä.

Osoituksena siitä, että hän oli 
myös luova ajattelija, ovat pöytälaa
tikkoon kirjoitetut noin 1000 ajatel
maa, joista tässä joitakin.

Ajatelmia Arto Ilkan pöytälaatikosta

* Mistä tulisivat ne mummut ja vaarit, jotka 
rakkaudella ja pitkämielisyydellä opettaisivat las- 
tenlapsilleen työn ja elämän tapoja, joita ei voi 
opettaa lastentarhassa eikä koulussa - elinikäi- 
sessäkään.

* Kuka sen tietää, miten lapsia pitäisi kasvattaa. 
Ensin pitäisi harjoitella koiranpennuilla. Nekin 
menevät helposti pilalle.

* Kukkiva routainen syksy, pimeä ja täynnä elämää. 
Lähestyvän kaamoksen uhka, tuikkivien kukkien aika. 
Poissa on kesä.

* Se on suurta, että on toivo, ettei ole hylätty. Se 
että minua kantavat rukoilevan seurakunnan kä
det ja Isä, joka kuulee rukoukset, ja jonka käm
menellä ei pelkää lintunen, enkä minäkään.

* Sanomisen ongelma - on helposti sanomista, 
mutta ei sopivia paikkoja. Siitä pitäisi selvitä toi
seen paikkaan.

* Koulutodistuksen arvo. Siitä näkee, miten on 
osattu käydä koulua. Ei siitä näe, mitä osataan, 
eikä sitäkään, miten koulutiedot ovat unohtu
neet.

* Mikä kulttuurishokki minullekin. Vain vähän 
aikaa sitten maata piti raivata ja viljellä. Nyt se on 
rikos. - Kuka siitä toipuu.

* Mitä ihmiset odottavat tulevan jostakin ja tuo
van tullessaan toivotun tuloksen. Hyvinvointia, 
vastuullisen aseman hyvällä palkalla, mutta ei 
työn vaivoja, kolotuksia ja kipuja päässä, niskas
sa, selässä ja nivelissä, niin kuin aina kuuluu ot
sansa hiessä raatajalle.

* Sekin on ilo, että asiat ovat jo kenenkään hoita
matta ja murehtimatta tulleet hoidetuiksi, kun 
sen vain huomaa.

* Kirottu aika - kuin liian koristeltu joulukuusi. 
Toiveitten saavutus. Takana, yllä, alla vai sivulla 
autiomaan varjot.
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JOUKO YLÄ-LIEDENPOHJA

Suomen Sota Tulijoelta katsottuna
Liedenpohjassa on säilynyt peri

mätietoa Suomen Sodan 1808-1809 
ajalta. Nykypolvi havaitsee muista
vansa yksityiskohdat kuitenkin hei
kommin kuin Yrjö Ylä-Liedenpohja 
(1895-1976) kertoi. Ossi Ylä-Lieden- 
pohjan(s. 1917) mukaan Ala-Lieden
pohjaan tuli majoitustiedustelija pyy
täen leipää, jota ei annettu.

Mies otti kuitenkin leivän luvatta 
vartaasta ja pakeni. Ylä-Liedenpoh- 
jan väki oli rukiin puinnissa ja sai 
ryssän kiinni. Kulkihan vanha Hä
meenlinnan Uusikaarlepyyn maan
tie aivan riihen vierestä.

Ryssälle annettiin varstaa sen ver
ran liikaa, että teon salaamiseksi hä
net piti hukuttaa. Henkitoreissaan 
mies sai vielä kiinni veneen laidasta 
niin lujasti, että vene meinasi kaatua.

Väijytyskuopat
löytyvät vieläkin

Hädin tuskin ryssä oli hukutet
tu, kun jo venäläinen sotaväki marssi 
etelästä. Seuraavana keväänä taloon 
tuli kasakka, joka Toisveden rantaa 
kiertävää tietä ratsastaessaan oli näh
nyt, kuinka "sabakka suimi" koira söi 
rantavedessä lojuvaa sotilasta. Talon 
väki ei kuitenkaan ollut nähnyt eikä 
tiennyt mitään, miten tiedustelija oli 
joutunut järveen.

Myös venäläisten kuriiri on tapettu 
paikassa, joka tunnetaan Murha- 
laaksona, ensimmäinen laakso Kuk- 
kolammen eteläkärjestä uutta tietä 
Sapsalammelle päin.

Susikalliolta Kukkolammen itä
puolelle menevällä osuudella on van
han maantien oikealla puolella edel
leen erotettavissa kuoppia, j oita sano
taan Suomen Sodan aikaisiksi väijy- 
tyskuopiksi.

Herranen
taistelupaikkana

Tarinat muistuivat mieleeni, kun 
näin Pälkjärvellä suojeluskunnan

pystyttämän, Stalinin hävitykset kes
täneen patsaan, jossa Herranen oli 
pälkjärveläisen jääkärikomppanian 
Suomen Sodan aikaisena taistelu
paikkana Alavuden jälkeen.

Aloin selvittää, minkälaista jouk
kojen liikehdintää Liedenpohjan 
kautta on tapahtunut, koska ryssän 
tapon kuvaus sopii Alavuden taiste
lun aikaiseksi. Olen hämmästynyt 
kylämme kautta tapahtuneen sota
väen liikkeiden ja huoltoliikenteen 
määristä.

Suomi
sotakorvauksena

Suomen Sota seurasi Napoleonin 
ja Aleksanteri I:n tekemää rauhaa 
Tilsitissä, nykyisessä Sovetskissa Ka
liningradin alueella.

Suomen kohtalo sinetöitiin keisa
rien Niemen-joella lautalla kesällä 
1807 käymien neuvottelujen sivu
tuotteena.

Danielsonin mukaan Suomea ei 
liittokirjassa mainita, mutta itse 
Aleksanteri kertoo Napoleonin sano
neen: "Te otatte Suomen sen sodan 
korvaukseksi, j ohon j oudutte Ruotsia 
vastaan. ...se on maantieteellinen vi
hollinen. Pietarin kaupunki on liian 
lähellä Suomen rajaa. Ei ole enää pai
kallaan, että kauniit venakot kuule
vat ruotsalaisten tykkejä palatseihin- 
sa Pietariin."

Napoleonilla taisi olla vanha 
kartta, koska raja oh tällöin jo Kymi
joella.

Maakuntien edustajia 
neuvotteluun

Ranskan painostuksesta Venäjä 
antoi Ruotsille sodanjulistuksen 
17.2.1808. Seuraavana päivänä se an
toi julistuksen Suomen kansalle, 
jossa suomalaisia kehotettiin mm. 
mahdollisimman nopeasti valitse
maan laillisessa järjestyksessä edus
tajia joka maakunnasta Turkuun 
neuvottelemaan maan parasta tar
koittavista toimenpiteistä.

Julistuksissa on lupaus lopettaa 
Suomen retki, jos Ruotsin kuningas, 
Aleksanterin lanko, taipuu Ranskan 
päätavoitteeseen, sulkemaan sata
mansa englantilaisilta laivoilta.

Tommila luonnehtii hyökkääjää 
ammattiarmeijaksi, puolustajia ama- 
töörisotilaiksi. Vain 15 prosenttia 
Ruotsin upseereista oh käynyt jonkin 
sotakoulun. Ruotumiesten keski-ikä 
oh 40 vuotta, ja sotakokemusta oh 
vain harvoilla.

Ruotsalaiset
perääntyivät Pohjanmaalle

Ruotsin joukot alkoivat lähestul
koon heti perääntyä Pohjanmaalle: 
Hämeenlinnan ja Tampereen kautta 
osaksi Poriin rantatielle, osaksi suo
raan Jalasjärven kautta Uusikaarle
pyyn ja edelleen Kokkolan ja Oulun 
väliselle alueelle, jonne myös Savon 
joukot yhtyivät.

Ruoveden ja Virtain kautta kul
kevaa lyhyempää reittiä ei valittu, 
koska ei uskottu tältä suunnalta saa
tavan tarpeeksi muonatarpeita.

Venäläisihe tämä tie toimi huollon 
läntisenä runkoreittinä. Heidän var
sinaiset sotajoukkonsa menivät Kars
tulan kautta Kokkolaan. Svartholman 
linnoitus Lovhsassa antautui häpeäl
lisesti vajaassa kuukaudessa. Turku 
joutui vastustuksetta venäläisille.

Virroille suuret
ammus- ja muona varastot

Peräytymisvaiheessa taistelut oli
vat vähäisiä, koska Gripenbergin 
mukaan esimerkiksi Porista Pietar
saareen mentiin 210 km kuudessa 
vuorokaudessa "sotamiesraukkojen 
jalat yltyleensä verissä".

Vauhti oh tarpeen, koska venäläi
sillä oh Savonlinnasta Ouluun lyhy
empi matka kuin Ruotsin pääar
meijalla Hämeenlinnasta Porin kaut
ta. Toisaalta Ruotsin joukot ohvat täl
löin monilukuisemmat.
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Venäläisten valtaamalla alueella 
kuljetusvelvollisuus kohtasi pitäjien 
taloja. Hevosia ja ajopelejä tarvittiin 
kuljettamaan muonaa, sotatarvik
keita, sairaita ym.

Maksu piti suorittaman käteise
nä, koska viljasta ja rehusta oli puu
tetta. E. K. Osmonsalon mukaan 
palkkioiden maksun laiminlyönti oli 
melko yleinen ilmiö jo huhtikuun lo
pulla, ja keisarilliset kuljetukset kär
sivät kyytimiesten puutteesta.

Vaasan läänissä annettiin venä
läistä ratsuväkeä viranomaisten 
avuksi toimitettaessa pakko-ottoja 
kuljetuksiin.

Huhtikuu oli epätavallisen kyl
mä, ei ainoastaan Viaporin kannalta 
sen odoteEessa meren aukeamista, 
vaan myös PohjanmaaEa PyhäjoeUa 
kuun puoEvähssä oE pakkasta 25-30 
astetta. Venäläiset varustivat VirroE- 
le suuret ammus- ja muonavarastot.

Keisari vaati
uskollisuuden valaa

Sodan ensimmäinen varsinainen 
taistelu käytiin Raahen pohjoispuo- 
leEa SEkajoella 18.4., jonka Adler- 
creutzin joukot voittivat.

Ruotsin ensimmäinen hyökkäys- 
taistelu käytiin sutä kaakkoon Re
von lahdessa runsas viikko myöhem
min, mikä käänsi marssien suunnan 
etelään.

Ruotsi aikaih hyökkäyksen aloit
tamista, jolloin venäläiset ehtivät 
vahvistaa joukkojaan, mikä yhdessä 
Viaporin antautumisen kanssa kes
keytti hyökkäyksen. Keisari vaati us- 
koEisuuden valan suorittamista vir
kamiehiltä ja eri pitäjien edustajEta.

Osmonsalo mainitsee VirroiEa ta
pahtuneen kahtiajaon. Vastustajat 
marssivat ulos kirkosta kesäkuun 
alussa pidetystä kokouksesta, mutta 
jäljeEejääneet vaEtsivat edustajansa 
valan vannomistilaisuuteen.

Roth, Spoof ja
41 miestä

Kesän alussa taitelukosketukset 
olivat vähäisiä. Lapua 14.7.1808 oE 
seuraava merkittävä taistelu. Ruot-si 
tuhlasi jäEeen voittonsa, koska sen 
pääjoukot jäivät paikoilleen. Yksi

hyökkäyssuunta olisi oEut juuri Vir
tain kautta TampereeEe.

Töin tuskin yEpäällikkö Klingspor 
saEi lähettää 15.7. vain partion, jonka 
johdossa oEvat Epunkantajana Roth 
Ruovedeltä ja vääpeE Spoof muka
naan 41 miestä, melkein kaikki Porin 
Rykmentin Ruoveden komppanias
ta.

Osmonsalo mainitsee suomalais
ten saavuttaaneen 17.7. AlavudeEa 
voiton, jonka seurauksena oE keisa- 
rilEsten peräytyminen VirroiEe.

Roth ja Spoof Eenevät oEeet osal
liset, koska Vanhan Ruoveden histo
ria 11:1 (VHR) kertoo partion kiertä
neen vihollisjoukot ja kulkeneen Pe
räseinäjoen ja TuEjoen kautta Herra- 
seen 18.7. aamuun mennessä.

Muunkin sotaväen kuin huoEon 
liikkeet Liedenpohjan TuEjoen kautta 
olivat alkaneet! Lapuan taistelun jäl
keen venäläisten pääjoukko peräytyi 
18.7. Alavudelle kuultuaan huhun, 
että vihollinen oli katkaisemassa 
vetäytymistien.

Kirkkoveneet
rahtialuksina

Virtain muonavaraston varusväki 
oE niin vahva, noin 200-300 sotEasta, 
että sitä ei voitu vaEoittaa.

Sen takia Roth jatkoi matkaa Visu- 
vedeEe ja RuovedeEe polttaen pitkät 
puusiEat, anastaen Virroille matkalla 
olleet kaksi kuormastoa, toisen maal
ta, toisen vesitieltä. Kirkkoveneet toi
mivat rahtialuksina.

Roth ja Spoof katkaisivat yhtey
det Alavuden ja Tampereen välElä, 
koska heihin liittyi aseellisia talon- 
poikiaja Viaporin linnaväkeä. Virtain 
vartiojoukko ei katsonut asemaansa 
enää turvatuksi, vaan poltti itse nuo 
suuret varastot ja marssi AlavudeEe. 
Siellä venäläisille tuli täydellinen 
puute elintarpeista.

Ennen Alavudelta lähtöään venä
läisten johto piti kokousta, jossa he 
kirjasivat peräytymisensä syyt. Yli
päällikön luo Hämeenlinnaan lähe
tetty kuriirikaan ei palannut, vaan 
joukkojen johtaja toteaa van Such- 
telenin mukaan: "Aika, jona odotin 
vastausta on kulunut umpeen, ja mi
nun oletettava, että kuriiri on joutu

nut vihollisen käsiin".

Venäläiset vetäytyivät 24.7. Ähtä
rin kautta Jämsän suuntaan. VRH 
kertoo venäläisten oEeen vielä tuol
loin tihutöissä Marttisen kappalais- 
pappEassa, josta 300 metrin päässä 
mäeEä sijaitsee nykyinen Marttinen.

Ruoveden pitäjäläisille 
kuuliaisuuskäsky

Rothin partiosta lähti osa Spoofin 
johdoEa halemaan apua sekä viemään 
vankeja ja tamperelaisia pakolaisia 
LapuaEe, jonne he saapuivat 3.8.

YEpääEikköeimitenkäänhyödyn- 
tänyt Rothin ja Spoofin menestystä, 
vaan torjui heidän pyyntönsä. Ainoa 
etu oli se, että venäläinen sotaväki nä
ki VirroEla ja Alavudella muutaman 
päivän nälkää, kun taas talonpoikien 
täytyi taloiEaan ja hengellään maksaa 
uskolEsuutensa RuotsiEe.

Venäjän yEpäällikkö tosin pelkä
si Rothin menestyksen aiheuttavan 
yleisemmän kansannousun. Osmon
salon mukaan Hämeen läänin maa
herra pantiin antamaan Ruoveden 
pitäjäläisille erityinen kuuEaisuus- 
käsky, joka kirkossa kuulutettiin.

Kuumuus ja
rankkasateet haittana

Venäläiset kokosivat noin 2000 
miestä ajamaan Rothia pois. Se lähti 
Pusunvuolteelta 8.8. ja VirroEta 10.8. 
kohti Kauhajokea.

Syy oE saarretuksi tulemisen uh
ka, koska vihollinen hyökkäsi Keu
ruun suunnasta jo 9.8. AlavudeEe, 
jossa ollut suomalainen pataljoona 
peräytyi KuortaneeEe.

Venäläisten pääjoukko oli Jäm
sässä ja osasto KeuruuEa, joka yhtyi 
Ruoveden osaston kanssa, yhteensä 
noin 4000, josta ne lähtivät 14.8. Ala
vuden suuntaan.

Heinä- ja elokuu oEvat erittäin 
kuumaa aikaa. Ruotsin armeijan oE 
pakko leivottaa leikkuukunnossa ole
vasta vEjasta leipää, ja armeijaldn liik
kui kuumuuden vuoksi vain yöEä, 
kun se lopulta 15.8. lähti Lapualta.

AlavudeEa se aloitti etenemisen 
17.8. vasta ennen puoltapäivää odo- 
teltuaan vaatteiden kuivumista Elän
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ja yön rankkasateen jäljiltä. Tosin jo 
klo 6 jääkärit kohtasivat ensimmäiset 
viholliset, koska Adlercreutz asetti 
Karjalan jääkärit eturintamaan. Ilta
päivän taistelussa venäläisten oli pe
räydyttävä.

Herrasen kylä
ja silta paloivat

Sapsalammen Olkkosessa takaa- 
ajo keskeytyi iltapimeässä. Siltakin oli 
rikottu, ja päällikkö Palmfelt valitti 
terveyttään sekä lääke- ja ammus- 
tarpeiden vähyyttä.

Kahden vuorokauden levon jäl
keen päästiin Tulijoelle 20.8., josta ta- 
kaa-ajo jatkui Herraseen ja edelleen 
Virroille, joka vallattiin 21.8. Gripen
bergin mukaan tulisen, mutta lyhyen 
taistelun jälkeen.

C. J. Holm kertoo tämän tapahtu
neen pääasiassa "siten, että osa jou
koista lähti veneillä käydäkseen kiin
ni vihollisen selustaan, sillä heti kun 
venäläiset huomasivat veneet, he pa
kenivat kiireimmiten, ja meikäläiset 
ottivat haltuunsa Virtain kapeikon".

Veneet ovat lähteneet Tulijoelta 
sekä van Suchtelenin että VVeissma- 
nin mukaan. Molemmat kertovat ve
näläisten polttaneen Herrasen kylän 
ja sillan, joka kunnostettiin.

Venäläistenpuolustusasematval- 
lattiin kappalaispappilan luona. Se
kin tuhoutui. Weissmanin mukaan 
"Herrasen taitelu alkoi klo 4 iltapäi
vällä ja loppui 1/2 6". Suomalaisista 
haavoittui yksi aliupseeri ja kahdek
san miestä. Venäläiset peräytyivät 
Visuvedelle.

Tulijoella 3512 miestä 
ja 8 tykkiä

Osmonsalo mainitsee Palmfeltin 
Savon Prikaatilla olleen Tulijoella 
21.8. yhteensä 3512 miestä ja 8 tykkiä.

Pysyivätköhän savolaiset reser
vissä, koska Weissmanin mukaan 
turkulaisten pataljoona lähti Tulijoel
ta veneillä, mutta maanteitse men
neet Hämeenlinnan ja Uudenmaan 
jääkärit ajoivat venäläiset Herrasesta.

"Joukot jäivät yöleiriin ja sateen
suojaan venäläisten rakentamiin tuo-

himajoihin, joihin haettiin olkia tai 
viljaa petiksi. Hyvän unen jälkeen 
herättiin aamutunteina, koska oltiin 
täynnä venäläisiä luteita". Aamulla 
löytyi pellolta neljä kaatunutta ve
näläistä.

Paossa ollut kylän väki saapui 
ja iloitsi suomalaisten voitosta ja 
läsnäolosta, mutta pettyivät kuten 
joukotkin, koska- peräytymiskäsky 
tuli 22.8. klo 4 aamulla.

Venäläiset takaisin 
Herraseen

Ruotsi ei voinut käyttää Virtain 
menestyksiä hyväkseen, koska sa
manaikaisesti se hävisi Karstulassa, 
jonne venäläisten pääjoukko oli kaar
tanut. Näin heillä oli tie avoinna suo
malaisten selustaan.

Palmfeltin prikaati marssi 22-23.8. 
Kuortaneen kirkonkylän pohjoispuo
lelle Ruonan sillalle 75 km 36 tun
nissa. Venäläiset, noin 2100 miestä, 
tulivat takaisin Virroille ja Herraseen, 
josta he jatkoivat suomalaisten pe
rässä Ruonaan.

Tulijoki on ollut heinä- elokuussa 
1808 vilkas kylä. Pääjoukkojen liik
keissä suomalaisia on ollut yli 7000 
ja venäläisiä yli 8000, joihin on lisät
tävä partioiden ja muutaman sadan 
hengen vartiojukkojen liikkeet sekä 
jatkuva huoltoliikenne.

Ei ihme, että VRH mainitsee 
Heikki Yrjönpoika Liedenpohjalta

viedyn pitkin syksyä 1808 ruoka- 
tarpeita ja hävitetyn irtainta, joista 
hän vaati talvikäräjillä nykyrahassa 
noin 100000 markan korvausta.

Murhalaakso sijaitsee uuden, Ylä- 
Tulijoesta suoraan Kukkolammelle ja 
sen länsipuolella menevän tien var
ressa.

Oikaisu lienee syntynyt huolto- ja 
sotaväen liikkeiden takia kesällä 1808, 
koska perimätiedon mukaan vielä 
keväällä 1808, koivujen ollessa hiiren
korvalla, vankkureille kulkukelpoi
nen Hämeenlinnan Uusikaarlepyyn 
tie kääntyi Ylä-Liedenpohjan riihen 
päästä Kukkolammelle!
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In Memorian

Heinäkuun 8. päivänä 2001 poistui keskuudestamme 
Ruoveden vanhainkodissa Virtain vanhin opettaja Tuovi 
Perälä. Hän oli syntynyt Visuvedellä 22.3.1906 Pentti 
Ylistalon ja vaimonsa Emilian toiseksi nuorimpana lap
sena, joten hän oli kuollessaan 95 vuotias. Tuovi osallistui 
koko perheensä tavoin innokkaasti paikkakunnan 
kehittäviin rientoihin kuten nuorisoseuratoimintaan. 
Kierto- ja kansakoulun antamin eväin hänet kärrättiin 
hevoskyydillä Haapamäelle oppikouluun. Tämän jäl
keen opiskelu jatkui Jyväskylän seminaarissa ja valmis
tuttuaan opettajan työ alkoi kotipitäjässä Pihlajalahden 
koululla. Sieltä Tuovi Perälä siirtyi miehensä kanssa Vir
tain Killinkosken kouluun, jossa hän teki varsinaisen 
elämäntyönsä. Miellyttävänä ja monipuolisena persoo
nana monet oppilaspolvet sekä työtoverit muistavat 
Tuovi Perälää lämmöllä. Lähinnä häntä jäivät kaipaa
maan lapset Juhani ja Kaarina perheineen

Paavo Määttänen

Opettaja TuoviPeräläoppilaidensaympäröimänävuonnal962.

\lz \lz \lz \lz \lz
zf7 zp7 47 47 zf7

MARTTA LAMBERG

Joulukuinen hämärä
Hämärtyy joulukuinen ilta hiljalleen 
askel kulkee tietä rauhallista verkalleen, 
narskuu lumi kimalteinen alla jalkojen 
puree poskipäitä raikas talven pakkanen.
Niin monet mietteet jouluiset 
kiertää rataa aatoksissa muistoiset, 
on tullut taaskin aika valoisa 
tänne pimeyden keskellen.

Tuikkivat kirkkaat joulun valot
suurten pihakuusien,
ja ikkunoissa lepattavat liekit kynttiläin.
On juhla-ajan tuntu ympärillä leppoinen
kun kulku johtaa luokse jouluikkunoiden kukkaisten.
Niin puhtaan hohtavana siellä loistaa
joulutähti valkoinen,
kuin lunta ois se saanut latvuslehdilleen.

\!z \lz \lz \lz \|z
47 47 47 47 47

Mieleen tuo se Pyhän lapsen, Kuninkaan, 
jonka synnyinjuhlaa suurta 
valmistumme vastaanottamaan.
Lumisade kietoo tienoon vaippaan valkeaan 
taivas tummuu, tähdet kirkkaat käyvät loistamaan. 
On tähtiyössä hiljenevä rauha taivainen, 
kuin siellä vilkuttais jo tähti kirkas jouluinen 
tietäjien itäisten.

Sinua Jeesus, seimen lapsi pienoinen,
nyt odotamme sydämiimme tänne, päälle maan 
ja käymme enkelparven kanssa 
kuorossa jouluvirttä laulamaan.
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AINI ILOMÄKI

Evakkoretki
"Kävi käsky tuvassa Karjalan.
Nyt on eessämme evakkoretki.
Toiset menneet ja teilläkin aikaa on 
vain puolituntisen hetki.
Sotilailtakin apua saatte vain 
jos on heilläkään onnea myötä.
Vain tärkeintä mukaanne ottakaa, 
pakomatkalla olette yötä."

Evakkoretki tuli taas mieleen näin 
voimakkaana kun käytiin vanhem
pien tyttöjen kanssa siellä lapsuus- 
maissa, missä olen käynyt jo viisi 
kertaa. Nyt kai viimeisen kerran. Ei 
siellä ole muuta enää kuin kauniit 
maisemat ja hoitamatta jääneet koti
paikat, tyhjää vaan.

Lapset tahtovat kirjoittamaan

Olen monesti ajatuksissa ollut 
siellä, missä on synnytty ja paras 
lapsuus eletty, Sortavalan maalais
kunnassa Laatokan rannalla. Usein 
tulevat myös raskaat evakkotaipa
leet mieleen.

Lapset ja lasten lapset ovat mo
nesti tahtoneet kirjoittamaan siitä 
sota-ajasta muistelmia ennenkuin 
muisti alkaa rapistua ja muutenkin 
ihminen vanhenee.

Tämä aika alkaa olla juuri sitä kun 
talvisota alkoi 30.11.1939. Oli kovia 
pakkasia koko talven. Laatokkakin 
oli niin jäässä, että kesti tankkienkin 
tulla heti samana päivänä meidän 
lähdettyä. Mehän olimme siellä koko 
sodan ajan. Vasta maaliskuun 13. 
1940 yöllä sotamies tuli sanomaan, 
että aamulla on oltava tienpäällä.

Mitään ei saa lukita eikä ottaa mu
kaan, että sellainen välirauha on tehty, 
Karjala on luovutettu. Lehmät ja 
kaikki elukat mitä navetassa oli, oli 
päästettävä irti ja ajettava tienpäälle.

Kohti tuntematonta
Minut ja veljeni vietiin kaupun

kiin päin missä oli muitakin pitkin 
maantietä.

Oli se meille nuorille järkytys, 
kaikki oli sekasortoista katseltavaa,

Kuva välirauhan ajalta. Aini vasem
malla 15 v., oikealla hänen sisarensa 
Toini 17 v. ja keskellä heidän serkkun
sa. Kuvan omistaa Aini Ilomäki.

itkua ja kylmää 30 asteen pakkasessa. 
Jalkaisin me lähdettiin sinne, kaikki 
oli jumissa. Vielä lentokoneetkin 
pommittivat, mutta ihme oli ettei kaik
kiin vielä osunut.

Meidät ajettiin härkävaunuihin. 
Lähdettiin tuntematonta tulevaisuut
ta kohden, ei tiedetty minne viedään, 
kaikki oli paniikissa. Se oli kaikki 
totta niinkuin Anneli Saaristo laulaa 
sen evakkomatkan laulun.

Vesivelliä tarjottiin
Kuuntelen usein näitä radiosta. 

Kun ne koskettavat itku tulee ja lau
lan itsekin yksin ollessa. Meidän per
heessä on musikaaliset lapsetkin 
mukana monessa.

Matka kesti kaksi viikkoa, pysäh
dyttiin joissakin paikoissa. Jotakin 
vesivelliä tarjottiin, olihan kaikesta 
pulaa. Vihdoin yhtenä yönä saavut
tiin Sievin asemalle. Meille sanottiin, 
että tähän teidät jätetään.

Meitä oli vastassa isäntiä hevo
silla. Käskettiin tulemaan rekeen niin 
paljon kuin mahtuu. Vietiin Kukon
kylän koululle majoitukseen. Meitä 
oli paljon eikä ollut tilaa mihin olisi 
päänsä kallistanut. Oltiin kaikki vä
syneitä. Ei ollut petejä kenellekään, ei 
edes vilttiä.

Isosta talosta pieni kamari
Sitten ajan kuluessa ruvettiin 

kortteeria hommaamaan. Ei olisi mi
hinkään otettu mielellään. Oltiin niin 
likaisiakin, ei ollut missä olisi vähän 
pesty.

Me s.' itiin isosta talosta pieni ka
mari. Oi mme tyytyväisiä kun pääs
tiin sellaiseen paikkaan. Sanottiin että 
sopu tilaa antaa. Siellä kaikki oli 
lestadiolaisia ja körttiläisiä.

Ei se meitä haitannut, olivat meille 
ihan hyviä ihmisiä. Siellä me olimme 
sen ajan kun alettiin puhumaan väli
rauhasta, mutta toiset sanoivat ei se 
mikään välirauha ollut. Siellä jossa
kin oli sotamiehet koko ajan valmiina.

Takaisin kotiin
Vuosi 1941 alkoi, uudet tuulet 

puhalsivat. Kun päästiin sinne takai
sin olimme siellä kolme vuotta. Koti 
oli vielä pystyssä. Silloin tehtiin ko
vasti töitä, rakennettiin, korjattiin paik
koja vaikka aina oli epävarma olo. 
Pohjanmaalta haettiin lehmätkin, al
kuun nekin sairastivat hyvin paljon.

Tuli toinen lähtö. Olimme silloin 
jo vanhempia. Ei tiedetty mihin vie
dään, ennenkuin myöhemmin. Tänne 
Virroille. Täällä on asuttu siitä saak
ka. Koti perustettiin ja taas rakennet
tiin. Kun mentiin naimisiin, mieheni- 
kin oli veteraaneja. Siihen aikaan ei 
puhuttu eikä mainittu veteraaneista
mitään.

Tulee 30 vuotta siitä kun hän 
vuonna 1972 kuoli 51-vuotiaana. 
Kaksi veljeä ja hevonen jäivät sodan 
tielle. Minun piti jatkaa eteenpäin 
perheeni ja anoppini kanssa.

Nyt on aika toinen. Käytiin Kar
jalan mailla vielä viimeistä kertaa. 
Tyttöjen kanssa laulettiin "Karjalan 
kunnailla" Vakkasalmen lavalla. 
Myöskin laulut "Olen kunnailla Kar
jalan ollut eloni kauneimmat hetket" 
ja "Kaunis Karjala" tulivat mieleen. 
Laulaessamme ihailimme maata ja 
karvas pala täytti kurkkumme.
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TEIJA ISOKIVIJÄRVI

Moottoriurheilu ja koiranäyttely kiinnostivat

Talvipeijaisissa monenlaista riehaa
Virtain Talvipeijaisia vietettiin 8.-25. 
helmikuuta. Tarjolla oli koko joukko 
erilaisia tapahtumia, joista valtaosa 
oh urheilupainotteisia.

Talvipeijaiset aloitti Pohjois-Hä- 
me rahi ja päätti Virtain Hiihto. Run
saasti yleisöä veti edellisvuoden ta
paan Pohjois-Hämeen Moottori
kelkkailijoiden järjestämä Enduro- 
sprint-moottorikelkkakilpailu.

Kurjenkylän koululla pidettiin 
sählyturnaus. Virtain Pilkkijät ry jär
jesti laivarannassa pilkkikisat. Lii
kuntahallilla oteltiin miesten super- 
sarjan letopallo-ottelut.

Mallatin ratsutilalla järjestettiin 
esteratsastuskisat. Urheilukeskuk
sessa hiihtivät kilpaa koululaiset. 
Virtain jäähallilla pelattiin G- ja F- 
junioreiden jääkiekkotmaus. 
Liikuntahallilla Virtain Kirsut ry jär

jesti koiranäyttelyn, joka kokosi jäl
leen runsaasti osallistujia ja yleisöä.

Talvipeijaisten VVintergames ke
räsi nuorison Pukkivuoren hiihtokes
kukseen. Järjestelyistä vastasivat am
mattikorkeakoulu, lukio ja nuoriso
toimi.

Virtain seurakunta ja kaupungin 
päivähoito järjestivät perhetapah- 
tuman. Ohjelmassa oh perhejuma- 
lanpalvelus, nukketeatteriesitys sekä 
kilpailuja ja leikkejä lapsille. Koivu- 
rinteen päiväkodin ympäristössä jär
jestettiin lapsille Metsä-Mörri-seik- 
kailutapahtuma.

Nuorisokeskus Marttisessa pidet
tiin Ylä-Pirkaninaan musiikkiopiston 
järjestämä Helmikuinen musiikki- 
hetki, jossa soittivat pianisti Katalin 
Fodor ja viulista Laura Matilainen 
säestäjänään Susanna Rantahalvari.

Perinnekylän työväentalolla jär
jestettiin iltamat Elävillä kuvilla. Ilta
missa esitettiin Veikko Laihasen 1950- 
luvulla tuottamat kaksi elokuvaa Vir
roilta. Musiikista huolehti Airi Hau
tamäki pelimanniryhmänsä kanssa. 
Perinteestäkö potkua perhe-elämälle 
-puheen piti Tampereen yliopiston 
Virtain kulttuurintutkimusaseman 
johtaja Antti Koiranen.

Ylä-Pir karunaan musiikkiopiston 
järjestämät Peijaisjamit jammailtiin 
ravintola Eetvartissa. Illan aikana 
nähtiin lavaha yh kolmekymmentä 
esiintyjää, jotka soittivat jazzia, gos
pelia, be-poppia, rockia, bluesia...

Kirjaston kupeessa komeili talvi- 
peijaisviikon maskottina keuruu
laisen kuvataiteilija Timo Karan veis
tämä 2,30 metriä korkea lumikarhu.

Kirjaston kupeessa komeili runsaat kaksi metriä korkea lumikarhu, josta riitti iloa pitkälle kevääseen. Kuva: Päivi Ihamäki
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IRENE MURTOMÄKI

Kulttuuria ja urheilua, vauhtia ja hiljaisuutta
Karhunpeijäiset tarjosi jokaiselle jotakin

Karhunpeijaisten aikaan järjes
tettiin lähes kolmekymmentä tapah
tumaa tai tilaisuutta. Niistä perin- 
teikkäimpiin lukeutuvat peijaisam- 
munnat. Uutuutta puolestaan edusti 
köysilaskeutumisnäytös. Varsinaista 
lauantain peijaistoritapahtumaa ei 
tänä vuonna järjestetty.

Karhunpeijaiset alkoi 30. päivänä 
kesäkuuta ja päättyi 8. heinäkuuta. 
Vehkakosken rantalavalla kruunat
tiin vuoden 2001 peijaisnuoreksi Tii
na Luodes.

Ensimmäisenä peijaissunnuntaina järjestetty jumalanpalvelus alkoi kirkkovenei
den rantautumiseen. Kuva: Laina Hietanen

Virtain Karhunpeijaiset oli tänä 
vuonna tiivistetty kahdeksan päivän 
tapahtumaketjuksi. Suuren suosion 
saavutti toista kertaa järjestetty ran- 
tajumalanpalvelus, joka kokosi Sa
nan äärelle kuutisensataa kuulijaa.
Luonto tarjosi kauneintaan juhla- 
sunnuntaina, ja tilaisuuden kruuna
si aurinkoinen kesäsää.

Ensimmäisenä peijaissunnuntai
na järjestetty jumalanpalvelus alkoi 
kirkkoveneiden rantautumisella. Ju
malanpalveluksessa saamasi kirkko
herra Hannu Haukkala, jonka saar
nastuolina oli juhlaliputettu vene.
Virtain kuoroista koottu suurkuoro 
lauloi Jouko Palomäen johdolla.

Karhunpeijaisten toisenlaista an
tia edusti Sampolassa ajetut karting- 
kisat, jotka tänäkin vuonna saivat 
runsaasti väkeä liikkeelle. Vauhdik
kaan kaksipäiväisen tapahtuman jär
jesti Sampolan alueen yrittäjien pe
rustama Sampola Special ry.

Peijaisnäytelmänä nähtiin Kota
lan kyläteatterin esittämä Maksettu
rakkaus. Veikko Viitamäen ohjaama Rantajumalanpalvelus järjestettiin toista kertaa Virtain Ranta-
näytelmä keräsi ennätysyleisön, rei- puistossa.Heinäkuunensimmäisenäpäivänäpidetyssäjumalanpal-
lut kolmesataa katsojaa. veluksessa oli kuutisensataa osallistujaa. Kuva: Laina Hietanen
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TIIA HAAPANIEMI

Karhu-uinti oli erilainen kokemus
Torisevan rotko järvet kiehtovat yhä

Suomalaisen ei juuri tarvitse kes
tää luonnonmullistuksia eikä tuti
sevaa lattiaa. Kolmipäiväinen sade 
lienee pahinta, mitä näillä leveysas
teilla sattuu. Ammoisina aikoina tääl
läkin on kuitenkin tapahtumia ollut. 
Kuten Jäähdyspohjan kupeessa, kun 
Torisevan järvet ovat retkahtaneet.

Ne ovat kummallisia järviä. Kar
talla ne näyttävät harmittomilta raa
paisuilta, mutta paikan päällä koke
mus on aivan erilainen kuin keski- 
vertometsässä. Toriseva muistuttaa 
menneisyydestä aivan euroja taskus
saan kilistelevän ihmisen aikatau- 
lutettujen askareiden lähellä.

Suurina kohoavat kalliot kertovat 
pysyvää tarinaa nykypäivän kiirei
den rinnalla. Minnepä järkäle halu
aisi kiiruhtaa, kun saa lepuutella juu
riaan viileässä vedessä.

Iänikuinen kivi rauhoittaa katso
jaansa ja toisaalta innostaa pohtimaan. 
Levolliseen mietiskelyyn ei kuiten
kaan helposti uppoa, sillä taustalta 
korviin kumisevat Järvi-Suomen tien 
automeressä aaltoilevat moottorit.

Tenhoa henkilötarinoissa
Erityiseti Tohisevalla muistaa, mi

ten kauan ihminen on täällä sorvan
nut ja yrittänyt kuljeskella kohtalai
sen rationaalista suoraa, sillä rotko- 
järvet ovat kiehtoneet ihmisiä jo mo
nen sukupolven ajan. Ne ovat sykäh
dyttäneet runosuonta ja saaneet 
pensselin sutimaan värejä kankaalle. 
Torisevalla on lemmitty, surtu ja ta
rinan mukaan jopa päätetty päiviä.

Rotkojärven tenho ei piile ainoas
taan luonnon jylhyydessä vaan myös 
sen kantamissa henkilötarinoissa. On 
komeaa lausua runoja kallioilta ja 
katsoa samaa tummaa järvenpintaa, 
jota Runeberg ja Inhakin ovat ihail
leet. Tunnelma on jalompi kuin hie- 
nostuneimmissakaan juhlasaleissa.

Vedestä katsottuna komea
Sain heinäkuussa uuden näkökul

man tähän viholaiseen kulttuurimai
semaan, kun osallistuin Alaisella- 
Torisevalla pidettyyn Karhu-uintiin. 
Kotipitäjä tiputtaa edelleen pintty- 
neimmänkin viholaisen turistin ta
solle yllättäessään ennenkokemat- 
tomilla paikoilla ja tapahtumilla.

Alaisen-Torisevankin luulin tun
tevani varsin hyvin, sillä olen tark
kaillut näkymiä monesti kallioiden 
päällä polveilevalta luontopolulta. 
Kokemus on kuitenkin ihan erilai
nen, kun kallio kohoaa vierestä. Ve
destä katseltuna Toriseva vasta on 
komea.

Alainen-Toriseva on hieman yli 
kilometrin pitkä käyrä järvi, jonka 
toisessa päässä sijaitsee Torisevan 
kahvimaja. Määränpää ei onneksi 
häämötä lähtörannalle, joten uima
rin on helpompi pulahtaa veteen. 
Taktiikkaa suunnitellessa siemaistiin 
nuotiokahvit, jos perhoset vatsassa 
antoivat myöten. Sitten vain köm
mittiin metsän siimekseen viritetyn

Karhu-uinti oli askeettisuudessaan viehättävä tapahtuma. 
Kuva: Tiia Haapaniemi.

pressun taakse vaihtamaan uikkaria 
päälle.

Koska järvi on kapea, sen kyljestä 
nousevia kallioita saa pakostakin 
ihailla todella läheltä. Tummia, ras
kaita kiviä katsellessa ajatukset am
paisevat huimaan vauhtiin. Heinä
kuun lämmin vesi lauleli laulujaan 
vasten soutuveneiden pohjia. Vesi 
on elementti, joka helposti johdatte- 
lee vajoamaan ajatuksiin. Soutuve
neissä huolehdittiin, ettei kukaan kui
tenkaan vajonnut pinnan alle.

Uintia ilman hötkyilyä
Aurinko arkaili pilvien takana, 

mutta sitä ei tehnyt mieli edes harmi
tella. Karhu-uinti oli askeettisuudes
saan viehättävä tapahtuma. Virtain 
rotaryklubi hoiti järjestelyt toimivas
ti antaen tilaa itse tapahtumalle ja 
osanottajille, jotka saivat uida ilman 
turhaa hötkyilyä. Alaisen-Torisevan 
metrit taittuivat huomaamatta, kun 
taas uimahallin kloorintuoksuisessa 
altaassa laskee kierroksia niin, ettei 
juuri ehdi rentoutua.
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PENTTI JOUTTIJÄRVI

Martti Kitusen uhrikuusi kaadettiin

Karhunkaataja Martti Kitunen 
syntyi marraskuun 1. päivänä 1747 
ja kuoli yli 85 vuotiaana lokakuun 
6. päivänä 1833. Hänen elinikänsä on 
varsin mittava aikana, jolloin ihmis
ten keski-ikä oli 32 vuotta ja joka ny
kyään on n. 80 vuotta. Suomen väki
luku oli tuolloin n. 430 000 henkilöä. 
Kitusen syntymän aikoihin käytettiin 
vielä juliaanista kalenteria, joka on 
kaksi viikkoa jäljessä nykyistä gre
goriaanista ajanlaskua, johon Suo
messa siiryttiin 1753.

Kitusen aika oli monessa suhtees
sa toisenlainen kuin nykyaika. Kaski- 
viljelys oli tuolloin vielä varsin yleistä. 
Pedot olivat alituisena uhkana niin 
viljelyksille kuin metsälaitumilla kul
kevalle karjalle. Tästä syystä oli peto
kantaa rajoitettava asutuksen yhä le
vitessä. Kitunen kaatoikin 198 täy
sikasvuista karhua Virroilla ja lähi- 
pitäjissä. Ansioistaan hän sai Suomen 
Talousseuran myöntämän mitalin, 
joka luovutettiin hänelle Virtain kir
kossa uudenvuoden päivänä vuon
na 1802, luovuttajana vänrikki P. J. 
Austrell.

Uhrikuusi kaadettiin 
juhlallisin menoin

Martti Kitusella oli tapana tuoda 
kotiin mukanaan kaatamansa kar
hun verta, jonka hän sitten kaatoi 
kotitalonsa pihalla kasvavan kuusen 
juurelle. Hänen loitsunsa rituaalissa 
oli: "Luojan luoma, kotini suoja, kas- 
vaos kaunihiksi, onnen oikeaksi 
ohjaajaksi.". Uhrikuusi rauhoitettiin 
vuonna 1956.

Uhrikuuseksi ristitty kaksilatvai
nen kuusikolla arvioidaan oheen ikää 
n. 300 vuotta, alkoi kuivua viitisen
toista vuotta sitten. Lopulta puussa ei 
ollut vihreitä neulasia juuri ollen
kaan.

Puun kaataminen suoritettiin j uh- 
lallisin menoin 20.4.2001. Ohjelmassa 
oli Virtain kaupunginhallituksen pu
heenjohtaja Kyösti Härkösen terveh

Lähes 300 vuotta vanha uhrikuusi oli kaksilatvainen, 26 metriä pitkä. 
Kuva: Jarkko Ruohola.

dyssanat ja kuudennessa polvessa ole
van Kitusen jälkeläisen Kari Korho
sen muistopuhe. Metsästäjien pu
heenvuoron käytti Pohjois-Hämeen 
riistapäällikkö Kalevi Laitinen. Vir
tain Mieskuoro esitti pätkiä Karhu- 
Oopperasta Martti Jytilän johdolla.

Kanto muistuttaa
Kitusesta

Puun sahaaminen suoritettiin tä
tä varten hankitulla justeerilla. Sa
haukseen osallistuivat Kitusen suku
laiset, kaupungin edustajat ja useat 
eri yhteisöt ja yhdistykset. Virtain 
Seura esitti, että reilun metrin mit

tainen tyvipölkky otettaisiin muistok
si ja asetettaisiin nähtäville Perinne- 
kylään. Kaupungin toimesta pölkky toi
mitettiin Perinnekylään, jossa se on 
Reetan tuvassa kunniapaikalla, kar
hun istuessa sen päällä. Kanto jäi Ki
tusen mäelle muistomerkiksi puu- 
vanhuksesta, joka on kasvanut jo 
Martti Kitusen aikana, muistutta
maan jälkipolvia sen ajan kuuluisim
masta virtalaisesta henkilöstä.

Muita muistomerkkejä Kitusesta 
ovat Kotalassa Vironkoskella oleva 
vuonna 1936 paljastettu muistomerk
ki ja vuonna 1993 pystytetty hauta
muistomerkki kirkon lähettyville.
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MATTI LEHTINEN

Oltermanni-pelimani Yrjö Aadolf

Tervehdys täältä alavesiltä!

Muistelen syksyä kahdenkym
menen vuoden takaa. Kohtalon arpa 
oli tehnyt minusta Virtain kansa
laisopiston rehtorin. Olin - niin kuin 
sanonta kuuluu - veden kuljettama. 
Ja tunsin itseni hommassa ihan tuo
reen märäksi. Virrat vaikutti mah
dottoman mielenkiintoiselta pai
kalta. Ja se kansalaisopisto vasta oli 
hämmästyttävä. Opiston virkeä toi
minta oli levitetty pitkin kyliä ja 
periä. Toimivat ja lopetetut koulut, 
nuorisoseurojen ja työväenyhdistys
ten talot, jopa metsästysmajat olivat 
täynnä touhua ja meininkiä. Niitä 
pelimannipiirejäkin piisasi viikon 
jokaiselle päivälle. Ja kun soittaja- 
joukko lähti keikalle Ikaalisiin, Kaus
tiselle tai Hämeen kevätsoittoon,
tarvittiin liikennöitsijän suurin on-

Yrjö Raja 
on nyt 
oltermanni.

Kuva: Virtain 
Valokuvausliike

nikka. En ollut sellaista menoa mis
sään ennen nähnyt.

Aloin päästä sisään Virtain kan
salaisopiston aatemaailmaan: Opis
ton on puhallettava yhteishenkeä, 
elämänuskoa ja itsetuntoa autioi
tuviin kyliin.

Edellisinä vuosikymmeninä 
maaltapako oli vienyt suuren osan 
toimeliainta nuorta väkeä. Kyläkou
lujen, kauppojen ja postien valoja 
sammuteltiin. Aikoinaan yhteisin 
ponnistuksin rakennetut järjestöta
lot olivat rapistumassa. Kototekoi- 
nen kulttuuri oli korvattu maail
manlaajuisella teollisella hömpällä, 
Peyton Placella, lotolla ja bingolla. 
Asukkaat olivat alkaneet vieraan
tua kyläyhteisöstään ja toisistaan. 
Hyvä jos naapuria auton lasista 
morjestettiin.

Kun henkinen lama oli suurin, löy
tyi yllättävä lääke - kansanmusiikki! 
Se oli konsti, joka sai maaseudun 
ihmiset hereille. Se antoi elämäniloa 
ja uskoa tuelavaisuuteen. Soitossa 
paistoi oman kulttuurin voima. Oli 
hienoa röyhistää rintaa: Noin ne 
meirän perän pojat ja likat palaavat!

Virroilla kansalaisopiston johto 
oli viisaasti ymmärtänyt ajan oireet. 
Väkevimmillään opiston pelimani- 
piireissä pyöri peräti toistasataa mu- 
sikanttia. Mutta eihän mikään työ 
suju ilman tekijää. Virroilla oli ollut 
uskallusta, taitoa ja onnea. Opisto 
oli ottanut ensin mitat miehestä ja 
räätälöinyt virkanimikkeen sen mu
kaan: teknisen työn opettaja jonka 
tehtäviin kuuluu musiikin opetus. 
Suomeksi se tarkoitti: Yrjö Raja.

Pesti pani Sinut vuosikymme
niksi resuamaan kotipaikkakunnan 
hyväksi. Ei siinä mikään auttanut. 
Jokainen arkiehtoo oli otettava sor
vi tai soittopeli kainaloon ja lähdet
tävä liikenteeseen. Säästä, kelistä ja 
omasta mielialasta riippumatta oli 
vietävä virkistystä muille. Viikonlo
put täyttyivät esiintymisistä, yleen
sä talkoilla ja kahvipalkalla. Virta
laiset oppivat pitämään Sinun pal
velultasi luonnollisina ja itsestään 
selvinä, kaikissa tilaisuuksissa tar
vittiin musiikkia, yli rajojen.

Eikä tilanne ole miksikään muut
tunut. Tänäkin päivänä esimerkiksi 
Ainalan ja Keiturinpuiston asuk
kaat kyselevät: koska se Raja taas 
tulee. Kun ei se joulukaan ala en
nen yhteistä laulutuokiota.

Kahdessakymmenessä vuodes
sa moni asia on muuttunut. Nyky
aika on olevinaan kiireistä ja teho
kasta. Mutta ei maailma ole vielä 
läheskään valmis. Eikä se EU muut
tanut maaseutua ainakaan onnen 
satumaaksi. Edelleen väki vähenee 
ja tulevaisuus pelottaa. Ihmiset men
nä viuhtovat toisistaan välittämät
tä. Yhä kaivattaisiin tekijöitä, jotka
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puhaltavat uskoa ja iloa elämään. 
Maailma tarvitsisi paljon uusia Yrjö 
Aadolfeja.

Pelimannihommienja tekniikan- 
taitojen lisäksi teikäläistä tarvittai
siin opettamaan elämisen tärkeitä 
asioita. Nykyihmisiä pitäisi auttaa 
uudestaan löytämään toisensa, tari
noimaan ja kuuntelemaan, välittä
mään. Mielelläni paikkaisin Sinut 
ihmissuhdetaitojen maisteriksi.

Käytännön small talkin harjoi
tukset voisit aloittaa vaikka sillä bra- 
vuuritempullasi. Astutaan julkiseen 
kulkuneuvoon tuntemattomien ih
misten joukkoon ja sanoa pätkäis- 
täisiin kuuluvasti: Hyvää päivää! Ja 
kun minkäänlaista vastausta ei 
mököttävästä joukosta kuulu, jat
ketaan tyylilläsi: Anteeksi, tuliko 
sanottua pahastikin!

* * *

Olen huomannut, että jaat edel
leen maksutonta sielunhoitoa kans
saihmisille myös kaduilla ja kaup
paliikkeissä. Kaikilla ei ole aikaa 
kuunnella ohjeita rakennuspuun 
kaatoajasta, ruusun lannoituksesta, 
lintuhavainnoista. Kiireisille kulki
joille tarinat Ruovelen likan ahlas- 
mielisyylestä vaikka Vaskiveden 
isännän apteekkireissusta ovat liian 
pitkiä. Mutta ehtivät he sentään 
kuulla iloisen huikkauksen ostos- 
kärrjen takaa: Se on arvaamaton 
määrä, mitä akka syö! Ja se ohiajava 
polkupyöräilijä säikähtää varoitus- 
huutoa: Takapyörä ottaa maahan! 
Älä vaan kaadu!

Kun säikähdys vaihtuu nauruk
si, kuuluu jatkokysymys: Tiedätkö 
muuten mitä eroo on, jos kaatuu 
taikka lankee?

* * * *

Tänä vuonna Sinua, musiikki- 
tirehtööri Yrjö, on kuuleman mu
kaan siunattu uudella viralla. Olet 
nyt Oltermanni. Ymmärtääkseni se 
tarkoittaa koko maakunnan peli
mannien arkkipiispaa taikka ark
kiatria. Ensimmäistä vertaistensa 
joukossa. Se on ihan oikea ja sopiva 
urakka sinulle. Taitoa ja kokemusta 
Sinulla kyllä piisaa. Joten älä suotta 
piilota oltermanninsauvaa, vaan an
na sen kannustaa ja ohjata vanhoja 
ja uusia harrastajia kansanmusiikin 
tärkeällä polulla.

Toivoo pikkusen jungerman- 
nimpi pelimanni.

* * *

MIRJAMI KOPARE

"Se on teeri vaan "

On tutkimusmatkalla Paavo, Olleja Ilmo, kolme lasta, 
On Ilmo täyttänyt kaksi vuotta vasta.
He tutkii kaikkea talvipäivänä tuona, 
on paljon mielenkiintoista riihen luona, 
hevosvehkeet kääsit, aurat, luokat, 
haravat, hangot, lapiot ja kuokat.

On kulunut aikaa tästä vuoskymmentä monta. 
Miten aika niin rientää, se on aivan uskomatonta. 
On pojat jo tulleet eläkeikään
samanlaista kuin silloin, ei enää mikään.
Riihen luona ei ole enää kääsiä, hevosauraa.
Ei kotipelto kasva ohraa ei kauraa.

Mikä kumma nyt metsästä riihelle lentää?
Joka paikkaan se entää.
Se kurkkii, tutkii, juoksee ja hyppii, 
väliin kärryn lavalta jyvän, siemenen nyppii,
Se auran kärjellä laulaa: "Titi-tyyyy",soreasti, 
sen laulu raikaa kauas metsään asti.
Taas lähtee se lentoon, pyrstöä, siipiä käyttää. 
Kaikki taitonsa, temppunsa pojille näyttää.

"Mikä tuo on, joka tuolla aisalla pysyy? "
Isot pojat nyt Ilmolta kysyy.
"Se on teeri vaan", kuuluu vastaus varma ja vakaa. 
Se on oikea tieto, sen pikkumies takaa.
Isot pojat vetää saloa hymyyn suuta.
Eivät kysele enää mitään muuta.

Vaan tintti, liekö kymmenes polvi jo tinttien suvussa, 
yhä vielä se käy keltaliivisessä puvussa.
Tämä tintti myös esi-isiltään kuuli
niten Ilmo muinoin talitiaista teereksi luuli. 
Se hyppii, nokkii, pyrstöä, siipiä käyttää, 
Vain laulu on muuttunut lyhyemmäksi.*■ *■ A
Sanoi: "Ti-ty", ia metsään läksi.

E.
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MAIJA MYLLYKANGAS

Se kaikista pienin

Miten Jumalan päähän pälkähti, 
että kaikista pienin enkeli

oli matkalle laitettava mukanaan Jumalan sana?

Niin mustaa syksyä milloinkaan 
emme olleet kokeneet päällä maan:

vain surkeata sadetta oli Jumalan taivaalta valuva 
ja ihmislapset niin murheissaan 
kulkivat kolkkoja katujaan.

Siis pienimmäinen enkeleistä!
Kun valittavana oli heistä

kaikennähnyttä siipiniekkaa ja soturia taivaallista 
Mutta keliäpä Jumalalle vastaan sanomista?

Niin se kaikista pienin ja rakkain matkaan saatettiin 
ja taivaan ikkunoista sitä säälien katseltiin: 

että tämänkö ressukan mukana 
nyt leviää joulun sanoma..? 
että tämänkö sanat painavat 
nyt voittaisi maalliset pasuunat..?

£lir«y.

Kuva: Elisa Jokela

Mutta Jumala - kuten yleensäkin - oli varma asiastaan 
ja ikkunapenkille rauhassa istahti odottamaan 
ja katseli kuinka se pienin ja se rakkain enkeli 
joulunvalkoiset siipensä auki levitti

ja lensi pimeään maailmaan, 
vakaana, tieto taskussaan:
On syntynyt Vapahtaja, on Kristus syntynyt!
(ja eikö se enkelikakara mennessään hymyillyt!)

Kas oikeassa - kuten yleensäkin- oli isä Jumala: 
oi, oi, miten hyvin kannetuinkin Jumalan postia!

Ihan joka kynnykselle! Joka majaan matalaan! 
Jouluvaloa, joulurauhaa matalaan maailmaani

On helpompi suurille syntisille
ovi avata pienelle enkelille.

\iz \L/ \J/ \iz \lz
/]\ z]\ /|\ "zj\ 2s|/_ Ak \l/_ a|z.

Z|\ Z[\ /]\ /J\ /j\

Kirjoja kotikylistä

Ensimmäinen kyläkirja Virroilla oli 
tavallaan "Aijänneva, Suomen ai
noa suonaapuristo" joka ilmestyi 
Tampereen yliopiston Virtain tut
kimusaseman suojissa v. 1987.

Kyläläisten ponnistelujen tuloksena 
aikaan sai Monoskylä "Hankapu- 
riesta ja vänkätuulta" v. 1990. Sitä 
ovat seuranneet kirjat:

Soininkylä 1998
Monoskylä II1999

Kotala - "Kertomuksia kylästä 2001 
Vaskivesi - "Kotiseututietoa Virtain 
Vaskivedeltä"
Lehtitietojen mukaan kyläkirjaa 
puuhataan Hauhuulla ja Härkös- 
kylässä.

Virrat on lumivaaralaisten sijoitus- 
kunta. Muisteluita rajantakaisesta 
kymmenestä Lumivaaran kylästä 
on ilmestynyt:
Myllykylä - kylä Lumivaarassa 1995

Lumivaaran kirkonkylä Kumola
1999
Ihala
Kuhkaa - kylä Laatokan kainalossa
2000
Oinaanvaara
Kesvalahtelainen 2001 ja uusia kir
joja on tekeillä.
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LAINA HIETANEN

Sotaorpojen yhdistys Ylä-Pirkanmaalle
Ylä-Pirkanmaan Sotaorvot ry pe

rustettiin Virroilla 28.4.2001. Perusta
miskokouksessa oli paikalla 31 hen
keä. Suurin osa heistä oli virtalaisia, 
mutta myös Ruovesi, Vilppula ja Ori
vesi olivat edustettuina.

Yhdistyksen puheenjohtaj aksi va
littiin Jenny Kivelä Virroilta, varapu
heenjohtajaksi Eero Ojala Orivedel
tä, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi 
Pentti Jouttijärvi Virroilta.

Yhdistyksen hallituksen muut jä
senet ovat: Lea Rantanen Längel
mäeltä, Kalevi Hihkiö Ruovedeltä, 
Maija-Liisa Lampinen Vilppulasta 
sekä Laina Hietanen, Urpo Honka- 
Hallila, Kalevi Laakso, Marjatta Mat
tila, Paula Moksunen, Kerttu Pelto
nen ja Ulla Saarimäki Virroilta.

Sotaorpoyhdistyksen saama suo
sio on ollut odottamaton. Ensimmäi
nen yhdistys perustettiin Lahden seu
dulle vuonna 1999.

Virtalainen Kalevi Laakso luki leh
destä keskisuomalaisten suunnitel
mista, otti yhteyttä sikäläisen yhdis
tyksen puuhamiehiin ja sitä myöten 
lähti etenemään myös Ylä-Pirkan
maan sotaorpojen asia.

Keski-Suomen Sotaorvot ry lupau
tui perustetun yhdistyksen kummiksi 
ja niinpä kummiyhdistyksen halli
tuksen jäsenet Eino Ukkonen ja Pentti 
Ruokonen olivat mukana perusta
miskokouksessa.

Sotaorpojen
asia tunnetuksi

Sotaorpoyhdistyksen tarkoituk
sena on tehdä sotaorpojen asemaa 
tunnetuksi ja nostaa sotaorpojen ti
lanne yhteiskunnallisen keskustelun 
kohteeksi. Sotaorvot haluavat myös 
osallistua sodissa kaatuneiden muis
ton vaalimiseen.

Yhdistys on kartoittanut alueen 
sotaorpoja ja lähitulevaisuudessa on 
tarkoitus kerätä enemmänkin tietoa 
sotaorpojen vaiheista ja kokemuksis

Ylä-Pirkanmaan Sotaorvot ry:n perustamiskokouksen osanottajamäärä yllätti. 
Osa mukana olleista yhteiskuvassa. Kuva: Laina Hietanen.

ta - kenties kirjalliseen asuun asti. Yh
teistyöhön esimerkiksi sotiemme ve
teraanijärjestöjen kanssa kiinnitetään 
erityistä huomiota. Yhdistyksen ni
missä on tehty yhteydenottoja yksi
tyisiin kansanedustajiin ja jopa tasa
vallan presidenttiä on lähestytty kir
jeitse.

Kokousten pito eri puolilla seutu
kuntaa on aloitettu ja sitä jatketaan. 
Myös jäsenhankinta käynnistyi välit
tömästi perustavan kokouksen jäl
keen, osin jo ennen sitä. Jäsenmäärä 
oli puolen vuoden toiminnan jäl
keen 40.

Jäseniksi on liittynyt myös monia 
seutukunnalta pois muuttaneita, jot
ka kokevat lapsuuden surun liittä
vän heidät Ylä-Pirkanmaan yhdis
tykseen. Yhdistyksen varsinaiseksi jä
seneksi pääsee sotaorpo, kannatus
jäsenenä voi olla yhdistyksen tar
koitusperää kannattava henkilö, oi
keuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Sota jätti
syvät haavat

Talvi- ja jatkosota jättivät jälkeen
sä yli 50 000 sotaorpoa. Vain pieni osa 
heistä jäi kokonaan orvoiksi, mutta 
isän menettäminen sodassa oh koke

mus, josta monet joutuivat kärsi
mään. Varhainen vastuunkanto ja 
monesti fyysisestikin raskas työ sä
vyttivät liian monen sotaorvon lap
suutta.

Useat joutuivat jo varhain huo
lehtimaan perheen elannosta ja kou
luttautuminen jäi.

Puolensataa lasta
jäi orvoiksi

Ylä-Pirkanmaan sotaorpoyhdis
tyksen perustamiskokous aloitettiin 
esittelykierroksella. Kukin esitteli it
sensä kertomalla jotakin historias
taan.
- Ei silloin ohut lapsen surulle aikaa, 
totesi 6-vuohaana kolmen pienem
män sisaruksen kanssa isättömäksi 
jäänyt virtalainen sotaorpo.
- Se on niin suuri trauma, ettei siitä 
pysty vieläkään puhutaan, lisäsi toi
nen.

Joku kertoi viimeiset muistonsa 
isästä, joku muisti vasta sodanjälkei
siä aikoja. Kertomuksia kuultiin yh
tä monta kuin kertojiakin. Yksimieli
nen johtopäätös oh: tätä on odotettu. 
Vihdoinkin on lupa puhua vuosi
kymmeniä vaietuista asioista, joita 
aika ei paranna.
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AARO KOIVULAMPI

Tarinoita Vaskivedeltä

Aleksi Laineen elämänvai
heista kertonut Matti Koski 
(s. 1922)

Aleksi Laine oli Ala-Patalan poi
kia, mutta muutti nimensä Laineeksi 
koska Patala oli liiaksi kansanomai
nen nimi hänen mielestään. Jo pie
nenä Aleksi oli erilainen kuin muut 
hänen ympäristössään.

Naapurit ihmettelivät kuinka 
muuten jäyhästä suvusta oli synty
nyt herraskainen ja keikariluontoi
nen poika. Lukiota Tampereella käy
tyään Aleksi matkusteli ulkomailla, 
mm. Itävallassa ja Saksassa sekä oles
keli jonkin aikaa Pietarissa. Matkoil
laan hän oppi useita vieraita kieliä: 
saksaa, ruotsia ja venäjää.

Meraanin kaunista laaksoa Al
peilla hän muisteli aina kaihoten, sa
moin etelän viinejä ja naisia. Joskus 
hän kertoili enemmän tai vähemmän 
kevytmielisiä juttuja seikkailuistaan 
etelän naisten parissa. Myöhemmin 
hänellä oli hattuliike Helsingissä, 
mutta se meni isännän liiallisen 
huvittelun ja hyväsydämisyyden ta
kia vararikkoon.

Aleksi Laine oli tyylikäs herrasmies. 
Kuva: Atelier Llniversal.

Arkioloissa ja maaseudullakin 
ollessaan laine esiintyi muodinmu- 
kaisesti hännystakkiin pukeutunee
na, josta kansa pilaili mm. sanoen 
"lievahtelee kun Laines-Aleksi". 
Päiväjärjestys hänellä oli täsmällinen.

Kaikki toimet tapahtuivat määrätyl
lä kellonlyönnillä. Hänellä oli kaksi 
miespalvelijaa, "purssia", kuten hän 
itse sanoi. Veljekset Kalle ja Aleksi. 
Mutta Aleksi ei saanut olla saman
niminen kuin isäntä, siksi häntä 
puhuteltiin Johniksi.

Esimerkiksi kylpy tapahtui suun
nilleen seuraavasti. Laine antoi oh
jeet: John odottaa minua saunan etei
sessä. Pane kaikki kuntoon. Saavun 
klo 17.38 ja Kalle tulee sitten nouta
maan minut klo 18.38, kylpyviitta 
mukanaan.

Laiva oli Laineen pyhä paikka. 
Hän matkusteli usein Tarjanne- ja 
Pohjola -laivoissa ja meni usein kap
teenin puheille ja keskusteli tämän 
kanssa usein vierailla kielillä. Hänellä 
oli usein toistuvana sidesanana pu
huessaan ' 'namnam nam". Joskus hän 
kertoi omaa sänkyänsä näyttäen: 
"Tuossakin on monta kertaa nam 
nam nam."

Tuhlaavaisesti ja komeasti, mutta 
samalla avuliaasti eli Laine elämänsä 
suurimman osan. Kuitenkin isot 
perinnöt hupenivat elämän ehtoon 
joutuessa ja toisen maailmansodan 
aikana päättyi hänen vaelluksensa.

Tarina kuultu pikkupoikana Erkki Lystilältä

Silloin kuon olin vielä parhaassa 
miehuudessani, kertoo Lystilä, vie
tiin Virtailtakin lankkuja, mastopui
ta ja tervaa Kristiinaan. Sahapukki, 
jolla lankut käsin sahattiin, oli joka 
talon kartanolla.

Palatessa tuotiin rautaa ja suolaa 
sekä muita kaupungin tuliaisia, 
kuten kahvia, sokeria, tupakkaa, 
viinaa ja kankaita. Harvemmin ra
haa riitti muuhun kuin rautaan ja 
suolaan. Vaskivedeltä mentiin ta
vallisesti Aureen-Parkanon kautta 
Karvialle, Isojoelle ja Lapväärtiin. 
Toisinaan kuljettiin Kihniön, Kar-

vian ja Kauhajoen kautta. Rosvot 
vaanivat matkalaisia tien varsilla. 
Piha vuoren ja Lauhavuoren tienoot 
olivat erikoisen huonossa mai
neessa.

Tavallisesti koottiinkin iso ret
kikunta ja koetettiin pysyä hyvin 
koolla. Kerran meidän rekeen kau
pungista palatessa hyökkäsi Piha- 
vuoren paikkeilla kolme miestä. 
Meitä oli sillä kertaa vain kaksi, 
Ylä-Nojonen ja minä, ja jäätiin 
muusta seurueesta vähän matkaa 
kun toiset kerkisivät pitkään alamä
keen ja me olimme vielä sen päällä.

Yksi niistä rosvoista hyppäsi hevo
sen suitsipieleen kiinni, toiset kävi
vät meidän kimppuun.

Ylä-Nojonen räppäsi yhtä suitsi- 
perillä naamalle, minä iskin toista 
kirvespohjallapäähänja työnsin toi
sella kädellä hankeen selälleen. He
vonen oli ylpeä vieraille, se reuhtoi 
purtakseen, mutta rosvo piteli lu
jasti suitsipielestä. Mutta sitten se 
sai etujalalla kuopaistua äijää sen 
verran, että kynnet heltisi ja niin 
päästiin mekin alamäkeen ja pelas
tuttiin.
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ELVI HUURINAINEN

Lapsuuden joulun muistoja
Jo syksyllä näki, että joulu on 

tulossa. Sitä odotettiin innolla koko 
10-henkinen perhe. Syysteurastuk
sista tiesi että lihaa on joulupöytään. 
Ja siitä me pikkusiskot varmimmin 
tiesimme, kun isosiskot Aino ja An
neli sulkeutuivat kamariin tekemään 
joulupukin salaisuuksia. Ne neuloi 
siellä sukkia, kintaita, ompelivat yö
paitoja ja valmistivat räsynukkeja.

Joulun alla minun piti viedä met
sään puuhun kiinni kirje joulupu
kille. Sieltä sen tonttu muka haki. 
Eräänä jouluna tuli pettymys, kun 
kuulin että naapurin isäntä sen sieltä 
olikin ottanut.

Jouluaatto lapsuuden kodissani oli

aina onnellista. Aamulla kaikki pohti 
mistähän päin saisi kuusen. Omaa 
metsää ei ollut paljon, mutta kylällä 
asuva rikas vanhapiika antoi ottaa 
metsästään. Kesäisin kun meidän 
karjakin kävi hänen laidunmaillaan.

Iltapäivällä aattona piti ehtiä kah
delle eri hautausmaalle. Äitimme 
vanhemmat ja sukua kun oli Tuu
povaaran luterilaisella, mutta isän 
vanhemmat ja sukua Koveron orto- 
doksihautausmaalla. Kynttilöiden 
asettamiset äidin kanssa hämärä- 
illassa olivat liikuttavia. Silloin tunsi 
kuuluvansa sukuun. Arvosti esivan
hempien työtä. Potkukelkalla me 
äidin kanssa nuo yhteensä yli kym

menen kilometriä taivalsimme.

Aattoilta hämärtyi. Me lapset 
koristelimme kuusen. Äiti viimeisteli 
työt navetassa. Sitten vain joulu- 
saunaan. Saunassakäynnin aikana 
pukki oh jättänyt vasunsa rappusil
le. Isosisko jakoi lahjat. Minä sain 
yleensä 14 lahjaa. Eihän ne tosin kum
moisia olleet: värejä, vihkoja, sukkia, 
pelikortteja yms.

Vuosikymmenet ovat vierineet. 
Äiti, isä, kolme veljeä ja sisko ovat 
jo ikuisessa joulussa. Lapsuuden 
joulumuistot ovat pyhiä. Maailman
kaikkeus pyörii, mutta kaikille lap
sille joulu on aina tärkeä.

* * * \k \lz. Jz.
7f7 z|\ 777 7f7 7J7 * A *

HILKKA RAIVIO

Kun ensimmäinen auto ajoi Virtain ohi
Vuosi 1905 tai 1906.

Oli lämmin alkusyksyinen ilta. 
Pimeää oli joten tarvittiin lyhtyjä 
iltaa ulkosalla istuskellessa ja niin 
lämmintä, että ns. puutarhajuhlat 
tuntuivat mukavilta. Sellaisia vie
tettiin apteekkari Bruunilla. Laiva 
oli tullut Tampereelta. Sen kapteeni 
ja muuta herrasväkeä oE kokoontu
nut iloisen seurustelun merkeissä 
rupattelemaan ja lauleskelemaan. 
Siihen aikaanhan ei ollut CD-soitti- 
mia, eikä edes radioita, joten 
musiikkikin piti itse tehdä. - Ap
teekki sijaitsi silloin nykyisen van
han Kirjastotalon rakennuksessa.

Rahvaan miehet olivat saaneet 
melkoisen kalansaaliin. Sitä perka

sivat läheisellä kaivolla. Se ei ollut 
historioissa mainittu "Kukkosen ris
tin kaivo" vaan alempana oli toinen 
prunni. Niillä paikkeilla jossa nyt 
kulkee kevyen liikenteen väylä 
Virtaintieltä Poutapilven kautta 
Puutteentielle.

Tottakai se äänekäs riemu aptee
kin puutarhasta kantautui tien yli 
kalanperkaajien korviin ja tottakai 
hurskaat vaimot päivittelivät, pa
heksuivat ja kauhistelivat moko
maa meteliä siihen tyyliin että "ei 
tästä hyvää seuraa..."

Oikeassa olivat. Etelästä päin al
koi kuulua meteliä ja kolinaa ja 
pörinää ja vaikka mitä ja kaksi pala
vaa silmää tuli pimeydestä suoraan

kohti!!! Nahkurisälli Siltasen äiti 
Liisa komensi siitä paikasta mi
niänsä AmaEan kotiin odottamaan 
maailmanloppua kädet kyynärpäi
tä myöten ristissä. Sillä nythän se 
tulee. Maailmaloppu, kun itte pel- 
sepuupi tulee noutamaan noita ju
malattomia mukaansa!

Se hökötys jatkoi matkaansa poh
joista kohti pysähtymättä ja ketään 
kyytiinsä ottamatta. Taru ei kerro 
enempää.

Mukanaolleiden kertomusten 
mukaan muistiinmerkitty.
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ANTTI KOIRANEN

Ukulele - nuorisomusiikin 
virtauksia 30-luvulla

1923 perustettu Virtain Killinkos- 
ken VPK tarjosi mahdollisuuden mo
nenmuotoisille kulttuuriharrastuk- 
sille pitäjän pohjoisosissa. Musiikilla 
oh keskeinen merkitys ja ajan her
molla oltiin jo 1930-luvulla, kun Ur
ho Peltomaa tiedusteli palokunnan 
hallinnon kokouksessa 19.10.1931, 
"saisivatko jotkut soittoon innostu
neet palokunnan jäsenet perustaa or
kesterin VPK:n nimiin, kunhan itse 
hankkivat instrumentit ja nuotit, niin 
ettei palokunnalle aiheudu siitä kus
tannuksia". Hallinto suostui ja palo
kunnan alaisuuteen perustettiin ny
kyaikainen iskusävelmäorkesteri.

Viikottaiset harjoitukset Pylkkään 
talon pirtissä antoivat varmuutta ja 
uskoa nuorille soittajille, joiden keu
la ja isähahmoina toimivat multi- 
inst rumentalistit Reino Seppälä sekä 
Hannu ja Heikki Helin.

Aluksi kokoonpanoon kuului 
vain viisi soittajaa, mutta nopeasti 
koko kasvoi ja parhaimmillaan soit
tajia oh toistakymmentä.

Ohjelmistoa hankittiin sekä Kil- 
linkosken työväenyhdistyksen torvi
soittokunnan nuottiaineistosta, tilaa
malla suoraan Dallape-yhtyeeltä, 
kaupunkireissuilla tehdyistä nuotti- 
kirjahankinnoista sekä myös itse 
säveltämällä ja sovittamalla. Pian 
ohjelmisto olikin riittävän laaja ja 
keikkailu voitiin aloittaa.

Ensimmäinen löytynyt sanoma- 
lehtitieto V.P.K:n Orkesterin julkises
ta esiintymisestä on ilmoitus Virtain, 
Ähtärin, Alavuden ja Töysän Sano
missa (tästä lähin vain VÄATS) 
29.01.1932.
Killinkosken V.P.Km Orkesteri toi
meenpanee iltaman Killinkosken 
Työväentalolla lauvantaina tam- 
mik. 30pnä klo 20. - Ohjelmassa soit
toa, terv.sanat, Viulun japianon soit
toa, - Xylophon-soittoa, iloisia lau
luja, soittoa sekä näytelmä (ilveily).

Ohjelmistossa
monenmuotoista lystinpitoa

Soittoa, soittoa, soittoa ja soittoa, 
mutta muutakin. Alusta alkaen or
kesterin ohjelmistossa oh monen
muotoista lystinpitoa ja yleisön haus- 
kuuttamista. Orkesterin viulisti An
tero Soinin sormet ohvat näppärät 
paitsi viulun kaulalla myös muuten. 
Häneltä kävivät lisänumerona yhtä 
hyvin taikatemputkin.

Orkesteri sai pian ylistäviä lau
suntoja eri puolilta pitäjää, naapuri
pitäjistäkin. Nimimerkki "Pillitön pii
pari" kirjoitti artikkelissaan 'Hiukan 
killinkoskelaisten hommista' teatteri- 
toimintaa ylistettyään mm:
"Entäpäs Killinkosken orkesteri sitten. Ei 
ole sekään pilliään pussiin pistänyt, vaan 
kuuluu entistä ripeämmin vetelevän, 
puhaltelevanja vasaroivan. Uusia soitto- 
koneitakin ovat hankkineet ahtaasta ajas
ta huolimatta. Kun orkesteri t.k. 22 pnä 
lähtee Liedenpohjaan vierailumatkalle, 
niin onpa silloin syytä mainittujen kylä
läisten taasen varata liput hyvissä ajoin. 
Omasta kokemastani ja näkemästäni 
voin vakuuttaa, että ei tarvitse iltama- 
vieraiden itselleen tyynyjä varata, ei var
maankaan nukuta!" (13.5.1932)

Jazzorkesterista
Ukuleleksi

Kyseisenä vuonna V.P.K:n or
kesteri, kuten sitä vielä nimitettiin, 
oh esiintymässä keskimäärin pari ker
taa kuukaudessa. Lehtimainintoja on 
14, mutta kaikkia tilaisuuksiahan ei 
ilmoitettu lehdissä, vaan pylväsil- 
moitukset henevät olleet tavallisem
pi tapa tiedottaa.

Noin vuoden toiminnan jälkeen 
oh aika antaa orkesterille vetävä ni
mi. Tähän asti sitä oh kutsuttu mil
loin pelkästään orkesteriksi, milloin 
V.P.K:n orkesteriksi tai jazzorkeste- 
riksi. Ensimaininta uudesta nimestä

on lehti-ilmoituksessa 04.11.1932: 
"Iloinen musiikki-ilta Härköskylän 
N.S.talossa "Käpylässä" Lauvantaina 
marrask. 5 pnä alk. klo 20. Ohjelma lä
hemmin paikallisissa ilmoituksissa. Jär
jestäjä: Orkesteri Ukulele."

Suosio kasvoi
kasvamistaan

Modernilta kalskahtava nimi lie
nee radiosta temmattu, sillä orkeste
rin kahdeksanvuotisen aktiivikau
den aikana siinä ei ohut ainuttakaan 
ukulelensoittajaa. Se vain kuulosti ko
mealta -jopa komeammalta kuin esi
kuvana toimineen Dallapen vieras
kielinen nimi.

Ukulelen suosio kasvoi kasvamis
taan ja jo seuraavana vuonna -1933 
tilaisuuksien määrä oh lisääntynyt 
runsaaseen kolmeenkymmeneen - 
lehti-ilmoitusten perusteella lasket
tuna.

Ohjelmistoa nykyaikaistettiin ja 
esityksiä tehtiin entistä houkutte
levimmiksi:

"Valonheittäjät ja hyvä musiikki" 
(7.4.1933);
"Venetsialaiset naamiaiskamevaalit In
han työv. talossa 16.4.33 kello 20-2:een. 
Hieno värivalaistus! Vahattulattia. Naa
mioiduille 3 palkintoa. Serpentiinejä! 
Naamioita! Yllätyksiä! Soitosta huoleh
tii tunnettu ork. Ukulele. Huom! Eri- 
koisloistoravintola! Pääsyliput 7:- 
Naamioid. Puolet. I.T.Y." (14.04.1933)

"Repäisevät syystanssiaiset Korvenahol
la lauvant. t.k. 30. pnä klo 21-2. Ukulelen 
soitto! - Värillinen valo!
Sisäänpääsy 6:-" (22.9.1933)

Maailman musiikin 
ihmeitä

Ohjelmassa oh myös hupailuja, 
sketsejä, vitsien kerrontaa, laulua,
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lausuntaa, xylofonsooloja sekä duo
ja triosoittoa.

Killinkoskelaisyleisö sai kuulla 
ensimmäistä kertaa monia maailman 
musiikin ihmeitä: uusia soittimia ku
ten xylophon, sellofoni ja charleston 
soitikko sekä kansainvälisiä sävelmiä 
kuten Rodriquesin La Cumparsita, 
Myddletonin Neekerin uni, Straussin 
Tovana kaunoinen ja Schrammelin 
Vien on aina Vien.Vuosi 1936 lienee 
ollut Ukulelen huippuvuosi, sillä lehti- 
ilmoitustenkin määrä nousi viiteen
kymmeneen.

Kerran radiossakin
soittamassa

Orkesterissa olivat sen kahdek
sanvuotisen historian aikana soitta
neet ainakin: Jalo, Pauli ja Tauno Ala- 
Lahti, Elo Harjumäki, Hannuja Heik
ki Helin, Arvoja Edvin Hietakangas, 
Eero ja Lauri Honkaniemi, Ahto Ik
kala, Urho Lammi, Onni Mäki-Ka- 
hila, Onni Mäntysalmi, Urho Pelto
maa, Matti ja Veikko Raittinen, Kalle 
Reijonen, Lauri (Iso-Lauri) Sainio, 
Reino Seppälä, Martti Skogberg, An
tero Soini ja Pauli Tomunen.

Myös Lahdenkylän hanuristi Mir
jam Osma mainitaan yhden ohjel
man solistina. Muuten orkesterissa 
oli vain miehiä.

Ukulelen musiikista ei liene ääni- 
tallenteita. Joitain mainintoja on saa
tu haastatteluissa, että yhtye olisi 
kerran ollut radiossa soittamassa.

Orkesteri koottiin
uudelleen

Vuoden 1990 valtakunnallisille 
kotiseutupäiville koottiin uudelleen 
Orkesteri Ukulele, kun oli löydetty 
Reino Seppälän lesken Kyllikki Sep
pälän kätköistä orkesterin alkuperäi
set nuotit.

Yhtyeen aktiivisena puuhamie- 
henä on koko ajan toiminut Matti 
Valtteri Lehtinen (alttosaksofoni, 
laulu). Muita aktiivisoittajia uudessa 
Ukulelessa ovat näiden reilun kym
menen vuoden aikana olleet Raimo 
Ilvespakka (banjo), Antti Koiranen 
(viulu), Tero Korvenaho (harmo
nikka), Ismo Mäntysalmi (rummut), 
Arvi Niemelä (sousafoni), Harri Nie
minen (trumpetti) ja Arto Viren (har
monikka).

Monia soittajia on vieraillut or
kesterissa vuosien varrella, mm. edes
mennyt Sami Mäntysalmi (rummut), 
Yrjö Raja (viulu), Antti Lahti-Nuut- 
tila (trumpetti), Kalevi ja Veijo Sunti- 
la (harmonikka, pasuuna), Heimo 
Leinonen (alttosaksofoni), Reijo Kaari 
(ksylofoni), Kyösti Kellomäki (har
monikka), Timo Vieru (harmonikka), 
ja Kimmo Yläjärvi (harmonikka).

Uusi Ukulele
teki levyn

Keväällä 2001 - 70 vuotta alkupe
räisen orkesterin perustamisen jäl
keen -julkaistiin Orkesteri Ukulelen 
ensimmäinen levy "Orkesteri Ukule
le toimeenpanee tanssi-iltamat", jolla 
soittavat peruskokoonpanon lisäksi 
Pekka Hagelberg (harmonikka) ja 
Kai Santala (tenorisaksofoni ja laulu).

Levyllä on ainoastaan vanhan 
Ukulelen ohjelmistoa ja soitossa on 
pyritty mahdollisimman alkuperäi
seen tunnelmaan ja sointiin.

(Lehtileikkeet Virtain, Ähtärin, Alavu
den ja Töysän Sanomista.)

Ukulele oli 1930-luvulla suosittu orkesteri. Vuonna 1937 otetussa kuvassa soittivat (vas.) Antero Soini, viulu, Heikki Helin, ha
nuri, Hannu Helin, sousafoni, Elo Harjumäki, trumpetti, Tauno Ala-Lahti, rummut, hanuri, Pauli Ala-Lahti, saksofoni, Jalo 
Ala-Lahti, ksylofoni, hanuri ja Reino Seppälä, hanuri. Kuvan omistaa Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintutkimusasema.
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TARMO YLI-RAJALA

Höyrylaivan hankinnasta luovuttiin

Virtain lapset perustivat lainakirjaston
Kevättalvella 1908 Virroilla toimi 

Raparunni-niminen "osakeyhtiö". Sen 
olivat perustaneet silloiset lapset ja 
nuoret, jotka halusivat hankkia Vir
roille höyryllä kulkevan pienen lai
van. Heidän' 'yhtiökokouksissaan'' oli 
asiaa pohdittu jo useita kertoja. Ra
han keräämiseksi päätettiin pitää 
iltamia. Parit iltamat järjestettiinkin jo 
kunnantuvalla, mutta sitten Armi Ko
tiranta - yksi jäsenistä - esitti, että lai
van hankinnasta luovuttaisiin. Hän 
ehdotti, että sen sijaan perustettaisiin 
kokoon saaduilla rahoilla lasten lai
nakirjasto.

Kaappi ostettiin
kolmella markalla

Alkukankeuksien jälkeen yhtiö- 
läiset lämpenivät asialle. Kun sitten 
keväällä 1908 pidettiin uudelleen ar
pajaiset, oli selvää että saadut tulot 
käytetään lasten lainakirjaston pe
rustamiseen.

Näin perustettu kirjasto sai en
simmäiset 19 kirjaansa Veikko Hol
min välityksellä Helsingistä. Tätä en
nen oli jo ehditty ostaa kaappikin 
asioitsija Sihvoselta kolmella mar
kalla. Lasten lainakirjasto sijoitettiin 
aluksi kauppias Kotirannan taloon, 
mutta jo seuraavana talvena se siir
rettiin Lukkarilaan, jossa sitä hoiti 
yksijäsenistä, Lauri Peltonen.

Parhaimmillaan
toistatuhatta lainausta

Lasten lainakirjasto lähti käyntiin 
lasten ja nuorten omilla ehdoilla, in
nostuneen työn merkeissä. Kirjalli
suus ja muut tarpeet rahoitettiin pi
tämällä iltamia ja arpajaisia sekä 
lahjoituksilla. Kirjastoa ylläpitävät 
nuoret perustivat myös oman leh
den, Mansikan, jonka säännöt hy
väksyttiin 03.11.1912. Kirjastonhoi
tajina vaihtelivat aluksi Aleksi Koti- 
ranta, Lauri Peltonen ja Helmi Koti

lainen. 1910 vuoden loppuun men
nessä oli kirjastoon saatu kokoon 75 
teosta. Lainauksen kerrotaan olleen 
jo "sangen vilkasta". Huippukauttaan 
lasten lainakirjasto eli vuosina 1912 - 
1914, jolloin lainausten luku par
haimmillaan nousi pitkälti toiselle 
tuhannelle.

Lasten lainakirjaston oma lehti Mansikka 
ilmestyi aina kun se saatiin valmiiksi.
Kuva Virtain kotiseutuarkiston kokoelmista.

Avustusta saatiin
kunnan viinaveroista

Vuonna 1915 kirjaston toiminta 
jostain syystä hiljeni. Tältä ajalta ei ole 
merkintöjä edes huvitoimikunnan 
kokouksista, saati iltamista, kokouk
sista tai tilintarkastuskertomuksista.
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Tuntemattoman historiankirjoittajan 
mielestä ainoat huomattavat tapauk
set olivat Tuomas Peltosen hankki
ma 50 markan avustus kunnan viina- 
veroista sekä Lauri Peltosen laatima 
452-sivuinen kirja lasten lainakirjas
ton vaiheista. Lauri Peltosen jälkeen
sä jättämät omat asiakirjat ovat Vir
tain kotiseutuarkistossa, mutta sieltä- 
kään historiikkia ei löytynyt. Aikojen 
saatossa käsikirjoitus on luultavasti 
joutunut jonkun perikunnan asioita 
hoitavan taitaviin käsiin ja saman 
tien saunan pesään.

Toiminta vilkastui
sodasta huolimatta

1916 toiminta alkoi taas vilkastua. 
Kirjastoa hoiti tuolloin Leo Kotiranta 
ja yhdistyksen puheenjohtajana oli 
Veikko Vaali. Peltonen työskenteli 
sihteerinä ja kirjasi lainausten luku
määräksi 700.

Merkinnät Virtain lasten laina- 
kirjaston toiminnasta päättyvät jäl
leen kohtalon vuoteen 1917. Tuolloin 
kirjastolla oli jo yli 300 teosta, 60 va
kituista lainaajaa ja lainojakin yli 
puolen tuhatta.

Vuodesta 1917 lähtien kirjaston 
toiminta lähti - sodasta huolimatta - 
vilkastumaan.

Johtokunnan kokouksia pidettiin 
tosin enää vain kaksi kertaa. Joitakin 
kokousmerkintöjä on saattanut jää
dä merkitsemättä, mihin viittaavat 
lyijykynin laaditut luonnokset pöy
täkirjojen väleissä. Lainakirjaston tu
kijoukko näyttää olleen entistä nais- 
valtaisempi.

Virtain lasten lainakirjasto järjesti 
iltamia omaksi, joskus nuorisoseu
ran tai suojeluskunnan hyväksi. Tu
kena olivat varmaakin vanhemmat, 
jotka ohjeita ja vinkkejä antoivat. 
Taustalla oli myös kansallinen herä
tys, itsetunto joka pani myös nuoret 
toimimaan yhteisen Suomen hyväk
si. Silloisen maailmankatsomuksen 
ja silloisten näkemysten pohjalta.

Huvitoimikunnalla
oli tärkeä rooli

Kirjaston huvitoimikunta oli kes
keinen kaikessa toiminnassa. Sen oh
jelmissa esitettiin laulua, runoja ja ker
tomuksia tai näytelmiä. Nykypäivän 
nimityksillä ehkä paremminkin sket
sejä. Huviposti oli yksi ohjelmanu
mero. Se sisälsi hullunkurisia kirjeitä, 
joita joko myytiin tai jaettiin kaikille 
osallistujille.

Lasten lainakirjaston oma lehti, 
Mansikka ilmestyi käsin kirjoitettu
na silloin tällöin, ja siinä saivat sijan
sa muiden muassa virtalaisen kirjai
lijan, Hannu Hämeen ensimmäiset 
runot.

Lehti tarjosi
aineistoa ohjelmiin

Mansikka ilmestyi aina kun se 
valmiiksi saatiin, mutta ainoastaan 
yksi niistä on enää tallessa Virtain 
kotiseutuarkistossa. Käsin ja innolla 
kirjoitettu lehti tarjosi aineistoa ohjel
miin, joilla tuettiin kirjaston taloutta. 
Siitä saatiin ohjelmien runkoa myös 
iltamiin.

Virtain lasten lainakirjaston toi
mikuntien pöytäkirjat päättyvät elo
kuuhun 1921. Muutama pöytäkirjo
jen loppuun jäänyt tyhjä sivu antaa 
aiheen olettaa, että kirjaston toimin
ta oli tuolloin jo tyystin lopahtanut. 
Lapsista ja nuorista oli tullut aikui
sia, jotka erkanivat kukin omille teil
leen.

Virtain lasten kirjaston vaiheista 
onmyös Leo Kotiranta kertonut Matti 
Kankaanpään kirjassa Toiset Aijat 
(s.234-238).

* * * * * * * * * *

Vuosina 2000-2001 ilmestyneitä julkaisuja

Hirveän ihanatluokat: korsolaisnuor- 
ten arvomaailma 2000 (tekijä: Heli- 
mäki Liisa Mirjam); Hipposia, 2000; 
Kansantanssin tutkimus: arkistot, 
menetelmät, teoriat, 2000; Kertomuk
sia koskien kylästä: Uurasten kylä- 
kirja, 2000; Kotiseutumme Virrat- 
Ähtäri, 2000; Puun ja kuoren välissä, 
2000, (tekijä: Laaja Kauko); Kurja 
hurskaus: näkökulmia epäilijöille ja 
uskon sankareille, 2000, (tekijä: Lep
pänen Keijo); Metsälehmus pohjois
rajallaan Virroilla, 2000; Talonpojan 
poika ja suutarin tytär, 2000, (tekijä: 
Nojonen Uolevi); Petter Hällströmin 
suku. Osa 1 Carl Hällströmin ja Kata

riina Jaskarin jälkeläiset: sukupolvet 
VII-VIII, 2000; Petter Hällströmin 
suku. Osa 7, 2 Katariina Jaskarin jäl
keläiset: sukupolvet VII-VIII, 2000; 
Pirkanmaan maakuntasuunnitelma 
2000 +, 2000; Pirkanmaan maakunta- 
tilasto 2000, 2000; Pirkanmaan maa
seudun kulttuurin teemaohjelma; 
Pirkanmaan vuosikirja 2000, 2000; 
Virtain kalastusalueen yhdistetty 
pienvesien ja raputalouden käyttö- ja 
hoitosuunnitelma vuosille2001-2006, 
2000, (tekijä: Pyyvaara Päivi); Mylly- 
järvi: sukututkimus, 2000, (tekijä: 
Rautalin Erkki); Tahdomme Opis
ton: Virtain Kansalaisopisto 40 vuot

ta, 2000; Virrat: järvien, metsien maa, 
2000; Kantaatti kotiseudulle, 2000, 
(Virtain kantaattikuoro); Virtain Ur
heilijat 70 vuotta, 2000; Tuomiston 
Iisakin perilliset, 2001, (tekijä: Aalto
nen Ahti); Kotiseututietoa Virtain 
Vaskivedeltä: yhyreksää laija ku sy- 
helmän voiteessa, 2001; Pirkanmaan 
vuosikirja 2001, 2001; Suuri Pohjan- 
sota, Isoviha ja suomalaiset, 2001, 
(tekijä: Kankaanpää Matti); Noituut
ta ja arvoituksia, 2001, (tekijä: Sipilä 
Aila); Kotiseutu Virrat. Virtain Joulu 
1958-1999. Hakemisto, (tekijä: Yli- 
Rajala Tarmo).
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TERTTU KORO

Säästäjän tarina
Julkaistu Suomen Kuvalehdessä 8.11.1968.

Virtain pitäjän Härköskylässä 
kuoli tänä syksynä seppä Janne Aho, 
säästäjä. Uutiset kertoivat rahojen 
kätköpaikan - housunlahkeeseen kiin
nitetty muovipussi, jossa oli rahaa 
yli 1,6 miljoonaa vanhaa markkaa. 
Alushousut pankkina, sanottiin, sekä 
myös ettei Janne luottanut raha
laitoksiin.

Samassa kylässä kasvaneena ja 
asuneena tunsin Jannen. Hän teki oi
keastaan kaikkea mitä maataloissa 
tehdään, kävi töissä kotitalossanikin. 
Söimme samassa pöydässä. Tulles
saan aamulla hiljaa ja verkkaisin as
kelin pirttiin tai keittiöön hän sanoi 
tuskin kuuluvasti: Huomenta. Sen 
jälkeen hän oli hiljaa. Illalla töiden 
loputtua hän ei sanonut mitään. Ih
miset hänen ympärillään vaikenivat.

Jannen isä oli ollut seppä ja taito 
tuli perintönä. Janne oppi jo autojen 
alkuaikoina myös ajotaidon ja oli 
linja-auton kuljettajana. Tapasi ra- 
hantuntevan tytön, tunsi ehkä Jan- 
nenkin. Tyttö vei rahat. Putipuhtaa
na ja yksin jäi Janne ajamaan linjaan
sa. Ja eräänä päivänä ei hänen aja-

Seppä Janne Aho. Kim tyttö vei hänel
tä rahat tiili Jannesta säästäjä, joka ei 
luovuttanut seteleitään edes pankkiin. 
Kuva Suomen Kuvalehden leikkeestä.

mansa auto pysähtynytkään. Jan-ne 
totesi, että seinä lähestyy lähestymis
tään. Täräys ja auto meni kyläkahvi
lan seinän läpi. Hengenmenetyksiä ei 
ollut, vauhti oli hiljainen, mutta sii
hen päättyivät linjavuorot.

Edessä olivat pitkät ja yksinäiset 
päivät ja sepän paja. Lähes täydelli

nen äänettömyys ja puhumattomuus. 
Hän kuunteli vain. Kävellen yksinäi
sestä asunnosta aamuisin hänen as
keleensa kulkivat hyvin lähellä tien 
reunaa. Perillä talossa hänen ajatuk
sensa pukeutuivat joskus lauseeksi: 
' 'Siellä on kaunis sää. Aurinkokin pais
toi." Tämän saimme kuulla joskus 
huomenen ohella.

Lippalakiansa hän asetti varovas
ti polvelleen, ei heittänyt penkille, ei
kä oven pieleen. Palkkarahansa hän 
säilytti mukanaan aina, ensin työ- 
puseronsa taskussa. Kun hän joutui 
toteamaan, että hiki kulutti setelit, 
lähti hän kerran kirkolle ja vei rahat 
pankkiin. Sieltä ne lähetettiin Suo
men Pankkiin, joka tunnisti paperit 
rahaksi. Sitten kai avattiin tili. Raha
laitos lähetti hyvälle asiakkaalle 
oman lehtensä, mutta tästä ei Janne 
ilahtunut vaan haki rahansa pois. Pi
ti ne luonaan, lähellä itseään. Raha 
oli hänen yksityisasiansa. Yksityis
asia, joka päättyi kaikelle kansalle 
tiedotettuun uutiseen: Alushousut 
pankkina.

Terttu Koro Ylä-Härkösen 
pajan ovella 1970-luvulla. 
Kuvan omistaa 
Terttu Koro-Tarvainen.
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Virrat-päivää vietettiin viidennen kerran

Virrat-palkinnon sai tänä vuonna 
Suunnittelutalo S. Anttila Oy. 
Komean karhun ja kunniakirjan vas
taanottivat Sakari ja Helinä Anttila. 
Paikalla olivat myös lähes kaikki yri
tyksen työntekijät, joille ojennettiin 
punaiset ruusut.

Virrat-päivä oli kuorolaulun juhlaa. 
Virtain Mieskuoro, Virtain 
Naiskuoro, Porisevan Laulu, 
Waskikööri, Lauluyhtye KvarttiSet 
ja Pinsiön Mieskuoro ilahduttivat 
laulullaan pitkin päivää virtolaisissa 
liikkeissä, kirjastossa, palvelutalo 
Ainalassa ja Keiturinpuiston van
hainkodissa. Rantatien koululla pide
tyn juhlan päätteeksi lauloi Virtain 
kuoroista koottu suurkuoro Leena 
Leppäsen johdolla.

Kunniakirjan elämänlaatua ja terveyttä 
edistävistä toimista vastaanotti Heimo 
Kärkkäinen (vas.). Sen luovuttivat ter
veyslautakunnan puheenjohtaja Jouni 
Mesimäki ja talouspäällikkö Marjatta 
Iivonen sekä ylilääkäri Kalevi 
Saloranta.

Tekstit ja kuvat: Irene Murtomäki /Suomen
selän Sanomat.



Kevätkyntöä suoritettiin van
hanajan hevospelillä. Auran edes
sä astelee Taru-hevonen.

Perinnekylän
Kuvat: Johanna Junno 
Tekstit: Pentti Jouttijärvi

kK r .
M h’

Viljan käsikylvöön tutustuttiin 
toukokuussa. Oppaana oli mm. 
Virtain Seuran edustaja Jorma 
Korhonen. Tapahtuma kuuluu 
Marttisen leirikoulun ohjel
maan.

Elokuussa järjestettiin Lehmisa
vut -tapahtuma, jonka yhteydes
sä lypsettiin Herukki-lehmä, sepa
roitiin maito ja kirnuttiin voita. 
Lypsypuuhissa Herukin omistaja 
Anu Ylä-Mononen sisarensa Jaa
nan ja tämän tyttären Gretan 
kanssa.



elämää 2001

Saunavihdan tekoa esitettiin hei
näkuussa. Vihtamestareina ja 
opastajina olivat Virtain sotave
teraanit.

Nuorisokeskus Marttisen leiri- 
kouluohjelmaan kuuluvat myös 
perinteiset leikit ja kisailut, jois
ta yksi on pussitappelu.

Uudessa info- ja vastaanottora- 
kennuksessa on Reetan tupa, jossa 
Martti Kitunen istuu Reeta-vai- 
monsa kanssa nuken hahmossa. 
Tupa toimii Perinnekylän asiakas
palvelun keskuspaikkana. Siellä on 
mahdollisuus lehvähtääja istahtaa 
lukemaan vaikkapa Martti Kitu
sesta kiertovaa kirjaa.



Alokkaista lentosotamiehiä Virroilla

Virroilla järjestettiin elokuun alussa 
Ilmavoimien teknillisen koulun vala- 
tilaisuus, jossa 140 alokasta vannoi 
juhlallisen valan Virtain kirkossa tai 
antoi sotilasvakuutuksen kaupun
gintalolla. Valan jälkeen miehet ylen
nettiin lentosotamiehiksi. 
Ilmavoimien teknillinen koulu toimii 
Kuoreveden Hallissa Jämsässä. 
Valapäivä alkoi Ilmavoimien soitto
kunnan puistokonsertilla Virtain 
torilla.
Kuva: Tiia Haapaniemi /Suomenselän 
Sanomat

Sotilasvalan luki Virtain kaupun
ginvaltuuston ensimmäinen vara
puheenjohtaja Heikki Juurakko. 
Ilmavoimien teknisen koulun keho- 
tussanat lausui johtaja Ismo Partio. 
Kuva: Tiia Haapaniemi /Suomenselän 
Sanomat

Lentosotamiehiksi ylennettyjen 
varusmiesten ohimarssin vastaanotti 
Ilmavoimien teknillisen koulun joh
taja, everstiluutnantti Ismo Partio 
yhdessä Virtain kaupunginvaltuus
ton puheenjohtaja Jaana Ylä- 
Monosen, ensimmäisen varapuheen
johtajan Heikki Juurakon sekä sota
veteraani- ja sotainvalidijärjestöjä 
edustaneiden Onni Holttisen ja 
Toivo Alhon kanssa.
Kuva: Mirja Laukka-Kiikkala /Suomen
selän Sanomat

Tekstit: Irene Murtomäki



ASKO NIEMINEN

Kilpapyöräilyä Killinkoskella
Pyöräily on ollut Killinkosken 

Myrskyn ohjelmassa lähes perusta
misesta saakka.

1930-luvulla pyöräilyä harrasti
vat ainakin Paavo Bergström, Leevi 
Kuurila ja O. Majaniemi, joista aina
kin Paavo Bergström osallistui pii
rinmestaruustason kilpailuihin.

1950 järjestettiin pitäjän mesta
ruuskilpailut yhdessä Killinkosken 
Urheilijoiden kanssa. Silloisista pyö
räilijöistä muistetaan Ossi Tomunen 
ja Elo Saarimäki.

Kotalan tiellä
kilpailtiin

80-luvulla Kaarlo Vartiamäki al
koi uudelleen harrastaa kilpapyö
räilyä. Seuran omat kilpailut, ensim
mäinen Kiliin tempoajo järjestettiin 
1986. Kilpailu ajettiin Kotalan tiellä

matkan ollessa 20 km. Osanottajia oli 
57, seitsemässä eri sarjassa, 25:stä 
seurasta. Kaarlo Vartiamäki ja Urpo 
Metsäranta edustivat seuraa 17 kil
pailussa ympäri Suomea.

Seitsemän ensimmäistä vuotta 
kilpailut käytiin Kotalan tiellä.

1989 Myrskylle tarjottiin järjes
tettäväksi TUL:n maantieajon mes
taruuskilpailut. Kuudessa sarjassa 
105:stä osanottajasta maaliin, polki 
86 pyöräilijää. Kilpailureitti Killin- 
koski-Kotala-Virrat-Killinkoski. Ylei
nen sarja ajoi matkan kolmeen ker
taan, josta kilometrejä kertyi 180.

Kotalaan johtavalla tiellä 90-lu- 
vun alussa järjestettiin myös kolmet 
kaupunginmestaruuskilpailut, joista 
osanottajien vähyyden takia luovut
tiin.

Parhaimmillaan
150 pyöräilijää

1993 Tempoajo järjestettiin uudel
la Virrat-Ähtäri välillä. Liikenteen 
vilkkaudesta johtuen siirrettiin kisat 
Alavudelle vievälle tielle, tosin rei
tistä tuli hieman alimittainen. Alavu
den tiellä on kuitenkin ajettu siitä al
kaen.

Viime aikoina ovat seuran vä
reissä polkeneet Kaarlo Vartiamäki, 
Ensio Meronen, Marko Leppämäki, 
Johannes Nurmimäki sekä Lasse 
Suomi.

Parhaimmillaan Tempoajoon on 
osallistunut 150 kilpailijaa. Keski
määrin osallistujia on ollut noin 75.

Toivotaan, että näin perinteikäs 
kilpailu innostaisi nuorempiakin 
pyöräilyharrastuksen pariin.

Lasse Suomi (vas.), Seppo Hovi, Aimo Kataja ja Markku Tulkki kiittelivät Kiliin tempoajon järjsetelyjä. Kilpailijat saivat 
viralliset tulokset tunnin kuluessa kisan päättymisestä. Kuva Suomenselän Sanomista 24.8.2000.
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RITVA KÄMÄRI

Yritysmaailmassa tapahtunutta vuonna 2001

Virtain kaupungin edustajat 
vierailulla GWS Finncont 
Oy:n tuotantotiloissa.
Kuva: Suomenselän Sano- 
mat/Mirja Laukka-Kiikkala.

GVVS Finncont Oy:n laajennus val
mistui. Virtain kaupungin rakennut
tama laajennusosa liittyy suoraan 
muoviosaston vanhaan tuotantoti
laan ja sinne tulee uusi rotaatiomuo- 
vikone. Tuotantokapasiteetti lisään
tyi 30 %. Finncontin palveluksessa 
on lisäyksen jälkeen noin 120 henki
löä. Muoviosaston tehdaspäällikkö- 
nä toimii Isto Lahti ja yrityksen toi
mitusjohtajana Hans Johanson. Lop
puvuodesta yrityksessä jouduttiin 
vähentämään henkilökuntaa lähinnä 
metallipuolelta maailman talousti
lanteen vuoksi.

Virtainmetsänhoitoyhdistyksenuu-
si aluevalvoja Johanna Salla aloitti 
Liedenpohjan ja Äijännevan alueella. 
Yhdistyksen toiminnanjohtajaksi va
kinaistettiin Hannu Kivi-Mannila.

Kiinteistötoimisto Asuntovirrat Oy
jatkaa Kiinteistötoimisto J. Korhosen 
25 vuotta jatkunutta toimintaa. Vuo
den vaihteessa Jussi Mäkitalo tuli toi
seksi yrittäjäksi Erkki Kämärin rin
nalle. Jussi Korhonen jatkaa Koy Vir
tain Vuokratalojen toimitusjohtajana.

Virtain Muovityö Oy laajensi toi
mintaansa. Yritys osti Virto-Hitsauk- 
sen konkurssipesältä Herraskylässä

Marttisen Alaisen rannalla sij aitse van 
teollisuushallin. Veneiden rakennus
ta Muovityö ei aio aloittaa, vaan 
Sampolan hallissa tehdään muovi
tuotteita teollisuudelle ja kuluttajille 
sekä näiden muotteja ja työkaluja. 
Koron toimipisteessä valmistetaan 
edelleen lasikuituputkia.

Pitkään kestänyt keskustelunaihe oli 
Inka Oy:n ja Virtain kaupungin väli
set neuvottelut yhteistyöstä, jossa 
kaupunki ostaisi Inkan teollisuustilat 
Killinkoskelta ja kaupunki vuokraisi 
ne yhtiön käyttöön. Neuvottelut käy
tiin rakentavassa hengessä, mutta ne 
raukesivat syksyllä. Tekstiiliteollisuu
den nauhanvalmistuksen työpaikat 
ovat vähentyneet ja niitä on korvattu 
investoinneilla, joiden avulla valmis
tetaan lujaa polypropeenikuitua ja 
siitä edelleen kuormansidonta- ja 
nostovyöjärjestelmiä. Killinkosken 
tehtailla henkilökuntaa on noin 80.

Keuruun Osuuspankki laajensi toi
mintaansa Virroille. Pankki kuuluu 
paikallisosuuspankkeihin. Toimitus
johtajana toimii Arto Alkkiomäki.

Keuruun Sähkö Oy jatkaa asennus- 
toimintaa yhteistyössä Mattilan Säh
kö Ky:n kanssa. Yleensä sähköyhtiöt

keskittyvät energian jakeluun ja 
myyntiin, mutta Keuruun Sähkö on 
harjoittanut myös asennustyötä jo 50 
vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtaja 
Jussi Jokela pitää asiakaslähtöisyyttä 
tärkeänä.

Finvac Oy:n johdossa aloitti Jouko 
Grönberg. Finvac M. Viljanmaan en
tinen toimitusjohtaja Matti Viljanmaa 
jäi joksikin aikaa jatkamaan erityisteh
tävissä sen jälkeen kun Grönbergin 
yirtys Finenergia osti Viljanmaan lii
ketoiminnan. Virroilla valmistetaan 
paperikoneiden osia ja nahkateolli
suudelle tyhjiökuivaimia, joita vie
dään ympäri maailman, sekä tehdään 
metalliteollisuuden alihankintatöitä. 
Henkilökuntaa on noin kolmekym
mentä.

Ahjolan teollisuusalueella aloitti toi
mintansa metallialan yritys ST-Tek- 
niikka Oy, jonka toimitusjohtajana 
on Ossi Rissanen. Tarkoitus on työl
listää kymmenkunta henkilöä.

Virtain Hitsauspalvelu Oy ja Levytyö 
Hänninen yhdistyivät, kun Martti 
Mäntynen luopui liiketoiminnasta. 
Toiminta jatkuu ns. Taupilan hallissa 
Kari Vihriälän ja Risto Hännisen joh
dolla. Vihriälä on aiemmin toiminut
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GWS Finncontin palveluksessa.

Vaatetusliike JB-Asuste, kodinkone
liike Tepon Kone Ky sekä Kulta- 
keramiikka Palmroth-Centerissä 
aloittivat loppuunmyynnin vuoden 
aikana.

Hamken Oy:ssä kahdeksan oppiso- 
pimusopiskelijaa suoritti laukunval- 
mistajan näyttökokeen ja lopputut
kinnon. Alan näyttökoe järjestettiin 
ensimmäistä kertaa Suomessa. Opet
tajina toimivat Sirkka Koreasalo ja 
Marketta Anttonen.

Kirpputori Killinki muutti Virtain- 
tieltä Sampolaan.

Telemarkkinointiyhdistys Dream 
Creaters Oy laajensi toimintaansa 
Virroille. Tarkoitus on työllistää noin 
kaksikymmentä myyntineuvottelijaa, 
joiden tehtävänä on puhelinmyynti. 
Yritys kouluttaa kaikki työntekijät. 
Yhteistyökumppaneina on suuria 
lehtitaloja.

Artenomi Sari Autio perusti Ateljee 
Silkkisukan, joka valmistaa mittati

laustyönä juhla- ja arkivaatteita. Yri
tys toimii omakotitalossa Pohjolan
tiellä.

Harri Mölsän yritys Mediariihi laa
jensi toimintaansa perustamalla Rii- 
hikurj en Kurjenky lään. Riihikurki on 
kohtauspaikka tekniikalle ja taiteelle. 
Harri Mölsä on tietotekniikan ja mu
siikin ammattilainen.

Suomenselän Sanomat on ilmesty
nyt 80 vuotta. Lehden päätoimitta
jana on Mirja Laukka-Kiikkala.

Virtain Kiinteistöpalvelu Oy aloitti 
uuden hallin rakentamisen Ahjolan 
alueelle. Toimitusjohtaja Tarmo Ki
velän mukaan yritys työllistää ym
päri vuoden noin 12 henkilöä, kesäl
lä vähän enemmän. Toimialaan kuu
luvat talonrakennus, maa- ja vesi
rakennus sekä kiinteistöhuolto.

Kiinteistöhuolto Oksanen & Pekka
nen jakautui kahtia. Erkki Oksanen ja 
Eero Pekkanen jatkavat kumpikin 
omaa yritystä kiinteistöhuoltoalalla.

Liedenpohjassa sijaitseva hirsitalo- 
tehdas Eurohonka Oy sai uudeksi

osakkaaksi Aki Maskosen. Toimitus
johtajana jatkaa Sari Vainionpää.

Valtran myynnissä tapahtui vahdin
vaihto, kun Valmet-kauppaa lähes 
kolmekymmentä vuotta hoitanut 
Antti Poukka siirtyi osa-aikaeläk
keelle ja varaosakauppaa ja traktori- 
myyntiä alkoi hoitaa Jukka Tarsia.

Remonttia tehtiin loppuvuodesta Vir
tain Osuuspankin tiloissa. Ravinto
la Martinkarhu liittyi Onnen Päivät 
-ketjuun ja sen remontti valmistui 
syyskuussa.

Virtain työttömyysaste on Virtain 
työvoimatoimiston työvoimaneuvo- 
ja Anni Iivosen mukaan pudonnut. 
Työttömyysaste oli tammikuussa 
17,2 prosenttia ja elokuussa 11,9 pro
senttia. Samaan aikaan on monilla 
toimialoilla ollut pulaa koulutetusta, 
ammattitaitoisesta henkilökunnasta. 
Virroilla pulaa on ollut farmaseuteis
ta, lääkäreistä, metalliteollisuuden 
toimihenkilöistä ja metallimiehistä.
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PÄIVI HEIKKILÄ

Ajatuksissani Armid Sandberg

- Miina, minä lähden veneellä, tu
len kahden tunnin kuluttua. Miina 
laittaa kahvit siksi. Tulee vieraitakin.

- Hyvä on isäntä, kyllä minä muis
tan, että herra Inha tulee seurueensa 
kanssa. Laitanko vuoteet yläkertaan, 
jäävätkö he yöksi?

- Eivät jää. Miina menee nyt vaan.

Taiteilija heittää laukun olalleen, 
lähtee laskeutumaan jyrkkää polkua 
alas. Venevalkama kylpee auringon
valossa, ja sokaisee kuusimetsän pi
meyden jälkeen. Laukku kolahtaa 
veneen pohjalle. Maalausteline on 
paikallaan saunan eteisessä. Mies vis- 
kaisee sen veneeseen, heittää jalkan
sa laidan yli ja potkaisee veneen ve
sille. Alainen Toriseva on peilityyni. 
Jyrkät kalliot näyttävät jatkuvan lo
puttomiin, eikä vesirajaa erota.

...mikä impressio

Taiteilijan silmät etsivät kuvakul
mia, heijastuksia. Impressionismi. 
Hän oli saanut kirjeen Helsingistä. 
Puhuvat kuulemma Pariisissa uu
desta tavasta maalata. Valot ja varjot. 
Hetken vaikutelma. Impressionismi. 
Pariisin Salongissa oli kuulemma 
yhtenään impressionistien näyttelyi
tä, ja ne olivat kovasti innostuneita 
siitä. Mitä se Halonen kirjoittikaan, ei 
mustaa ollenkaan. Sinisen sävyt var
joissa, auringon valoa, eloisaa hetken 
tunnelmaa. Taiteilija pudottaa airot 
veteen ja jää tuijottamaan kallionkul- 
maa, jonka mustaan syvennykseen 
on puhjennut auringonkeltaisia ul- 
pukoita. Auringossa auennut keltai
nen terälehti hehkuu valossa, joka 
leikkautuu kallion varjostamana si
nisen mustaksi peilipinnaksi. Valo 
poreilee kukkien ympärillä, kuin tu
hannet jalokivet sädehtien kukin 
vuorollaan niin, ettei silmissä näy lo
pulta enää kuin keltaista, keltaista... 
mikä impressio!

Pisara sitä, pisara tätä
Ankkuri veteen, paletti, värit, kel

taista! Taiteilija syventyi työhönsä,

Taiteilija Armid 
Sandbergin Pil
vilinna sijaitsi 
Alaisen Torise- 
van rannalla. 
Kuvan omistaa 
Ari Kaitajärvi.

eikä muistanut milloin viimeksi olisi 
maalaaminen sujunut yhtä helposti. 
Valoa, valoa. Mikä onkaan helpom
paa, ja varjot! Niissähän on tuhansia 
sävyjä. Taikuutta. Sininen muuttaa 
muotoaan. Pisara sitä, pisara tätä. 
Eläköön. Mikä syvyys, mikä hehku!

- Armiid! Kära du. Var är du 
egentligen? Armiiiiid! Järven yli kiirii 
heleä naisen ääni. Taiteilija havahtuu 
työnsä äärestä. Vieraat.
- Jag kommer Kerstin! Jag är här, 
vänta! Snart ska du se nägonting! Är 
Into där? Inha! Du kan inte tro, vad 
jag har gjort!
- Armid, min vän, vad i helvete galer 
du. Kom hit!
Jag kommer, jag kommer! Halonen!

Det var hän, se pirun ilveilijä, min
kä teki! Inha, tiedätkö, että se on 
impressionismi nykyään!

Vad tycker ni?
Vene karahtaa valkamaan, taitei

lija hyppää rantaan, syleilee innois
saan ystäviään.
- Minä vänner, fär jag presentera 
min första impressionistiska mälning, 
nä, vad tycker ni?
- Nej men Armid, den är ju fantastisk! 
Ylistäen suureen ääneen joukko nou
see pimeää kuusten reunustamaa 
polkua ylös Pilvilinnan terassille, 
jonne Miina on kattanut kahvipöy
dän valkoiselle pitsiliinalle.
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Taiteilija pyytää vieraansa pöy
tään, ja Miina tarjoilee vitivalkoinen 
esiliina hohtaen auringossa.
- Herrasväki on hyvä ja ottaa kahvia, 
minä keitin suuren pannun täyteen, 
kun tiedän että herra Inha niin tyk
kää kahvista.
- Kyllä Miina tietää, mistä minä tyk
kään. Minä haluaisin ottaa Miinasta 
fotograafin, jos Miinalle vain sopii.
- Nyt hetikö, enhän minä nyt...
- Ei sillä kiirettä, juodaan kahvit ensin. 
Taiteilija vinkkaa Miinalle, että nyt 
riittää joutavat puheet, ja Miina läh
tee mutisten keittiöön.

Armid Sandberg, taiteilija
- Minä aion lähteä syksyllä Parii

siin. Halonen kirjoitti, että siellä on 
suurta hälyä syntynyt tästä uudesta 
maalaustyylistä, impressionismista. 
Kriitikot eivät sitä näet hyväksy, ja 
pilkkaavat minkä kerkiävät. Taiteili
joiden keskuudessa se on kuitenkin 
suosiossa, ja näyttelyt ovat menes
tyksiä. Minun on saatava tietää siitä 
enemmän.
- Men det är dyrt, Armid. Kiistä sinä 
aiot saada rahat. Minä menen Laato
kan rannalle kuvaamaan syksyllä ja

olen tehnyt paljon töitä sen eteen. 
Vieläkään ei ole rahaa tarpeeksi.

Seurue kahvittelee ja rupattelee 
iloisesti, Miina kaataa lisää kahvia 
isosta pannustaan. Aurinko kim
meltää veden pinnalla, ja pehmittää 
kallioiden rososet pinnat. Metsä tuok
suu ympärillä, Suomen kesää.

Havahdun variksen raakkuun. 
Edessäni on vanha hautakivi. Kallel
laan lumen keskellä. Armid Sand
berg. Taiteilija.

* * * * * * * * * *

PÄIVI HEIKKILÄ

Hei kukkaistyttö, pitsihelma 
Kalliojärven kaunotar 
keinut sinisillä aalloilla 
minun järveni rannoilla 
kumartuu koivut, 
valkeat rungot
kun tuuli lumpeita tanssittaa

* * *

Minä lensin
linnun siivin
enkelin mielin
rakastin
Oli piikkilangasta aita 
johon törmäsin 
Tuli kuu ja yö 
ja tähtisade 
jäin yksin eilisen, 
huomisen väliin

* * *

Pikku aurinkoinen soma 
tuulitukka, ruskeanaama 
koko pellollinen 
ylös taivaaseen katsoo 
pilvet hupsut hattarat 
katsoo aurinko 
ja huojuu koko pelto

* *

Hiljaa
niin kuin nukkuva lintu 
annan tuulen kuivatella 
aamuvirkkuja laineita 
keinutella
poskiltani kyyneljäljet 
mielestäni sinun jäljet

* * *

Heinäsirkat pyöräretkellä 
vaihdepyörät suristen 
ajatus huvitti 
kun pyöräilin niityn ohi 
ja kuulin sen

*

Yhden viiltävän kauniin hetken
pitkin tähtiä kuuta mustaa
järven pintaa
minä elän ja tunnun
en voi muutal
Tämä kaikki on jäljellä
sitten kun lähden.

* * *
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HANNELE LYYTIKÄINEN-KÄPPI

"Tervetuloa opiskelemaan
- myös valkolakkiväki!"
Pohjois-Pirkanmaan koulutusinstituutio tarjoaa koulutusta ylioppilaillekin

Virroilla, Ruovedellä ja Orive
dellä toimiva Pohjois-Pirkanmaan 
koulutusinstituutti kehittää toimin
taansa kaiken aikaa. Fuusio Orive
den ammattioppilaitoksen kanssa toi 
erilaista osaamista instituutille, mut
ta myös Virtain ja Ruoveden yksiköt 
ovat kehittäneet uusia opiskeluvaih
toehtoja, joilla vetää nuoria seutu
kunnalle, ja myös tarjota jo täällä 
asuville korkeatasoisia koulutus
mahdollisuuksia.

Virroilla tarjotaan uutena ensi syk
synä alkavaa ylioppilaspohjaista 
datanomikoulutusta, Ruoveden uusi 
linja on tänä syksynä käynnistynyt 
yo-pohjainen matkailupalvelujen 
tuottajakoulutus. Orivedellä käynnis
tyi syksyllä uutena teknisen suun
nittelun koulutusohjelma. Yo-linjat 
ovat pääsääntöisesti kaksivuotisia.

Koulutusta
kehitetään jatkuvasti

- Kehitämme opetusta kaikissa 
osaamispisteissämme niin, että nuo
ret ja myös aikuisopiskelijat voisivat 
vuosienkin kuluttua todeta, että kou
lutus nosti siiville ja auttoi hyppää
mään tulevaisuuteen, ei silmät um
messa vaan vahvan ponnistusalus
tan varassa, visioi yhtymäjohtaja Olli 
Vihanta.

Hänen mielestään opetuksen on 
vastattava tulevaisuuden työmark
kinoita. Tästä syystä koulutusinsti- 
tuutissa pyritäänkin toimimaan kor
vat ja silmät auki.

- Nähdäksemme ja kuullaksem
me niitä viestejä, joiden avulla kou
lutusta voidaan kehittää sekä opis
kelijoiden että työelämän lähtökoh
dista entistäkin paremmin, Vihanta 
lupaa.

Virroilla ylioppilaille 
datanomilinja

Vuosi sitten liiketalouden ja me- 
diaviestinnän yksikössä Virroilla 
käynnistyi datanomin perustutkin- 
tolinja, sen rinnalle oUaan ensi syk
syksi käynnistämässä myös vastaa
vaa koulutusta yo-pohjaisena. Data- 
nomikoulutus on ollut hyvin suo
sittua. Kevään yhteishaussa hakijoi
ta oli jo 108 henkilöä, joista vain ne
lisenkymmentä voitiin ottaa sisään.

Ensimmäiset perustutkintoa suo
rittavat tietojenkäsittelyn ammattilai
set valmistuvat vuoden päästä. He 
pätevöityvät opinnoissaan ohjelmoin
titaitoisiksi tietojärjestelmien kehit
täjiksi yrityksiin. Ylioppilaille suun
nattuja opintokokonaisuuksia on 
kaksi, tietojärjestelmien kehittämisen 
koulutusohjelma ja informaatiotekno- 
logiapalvelujen ja markkinoinnin 
koulutusohjelma. Kaikilta näiltä lin
joilta valmistuu datanomiksi.

- Lähdimme tarjoamaan datano
mikoulutusta ylioppilaille ensinnä
kin alan suosion takia, toisaalta tä
mä soveltuu hyvin ylioppilaille kos
ka kyseessä on vaativa tutkinto, eli 
hyvät pohjakoulutusvalmiudet ovat 
eduksi tutkinnossa, kertoo koulutus
johtaja Satu Kaakkomäki.

Atk-alan osaajia
valmistuu

Opiskelijat valmistuvat esimer
kiksi mikrotukihenkilöiksi, atk-alan 
myyjiksi, markkinoijiksijasuunnitte- 
lijoiksi, yrittäjiksi sekä kouluttajiksi.

- Kun meidän opiskelijamme val
mistuvat, tulevat he varmasti kou
luttamaan atk-alalla vaikka titteli ei 
sitä kertoisikaan. He tulevat koulut

tamaan esimiestään, kollegoitaan, 
alaisiaan ja asiakkaitaan viimeisim
pien ohjelmien käyttämiseen, Kaak
komäki tietää.

Kihniöläinen Aki Hautamäki 
aloitti datanomiopinnot kuluneena 
syksynä ja on tyytyväinen valintaan
sa. Paitsi että ala kiinnostaa, on Vir
roilta löytynyt myös kavereita.

- Opiskelu on rentoa, hän kiteyt
tää. Hautamäki opiskelee tuplatut- 
kintoa, eli käy samanaikaisesti Vir
tain lukion tunneilla valmistuakseen 
yhtä aikaa datanomiksi ja ylioppi
laaksi.

Luontoliikuntaa ja
gourmetkokkausta

Matkailu-, ravitsemis- ja talous
alan yksikössä Ruovedellä viime syk
synä alkanut luontopainotteinen 
matkailup alveluj en tuottaj a-koulu- 
tus vie opiskelijat ulos koulun sei
nien sisältä ja painottaa työssäop- 
pimista. Lähellä sijaitsevat Helve- 
tinjärven ja Seitsemisen kansallis
puistot toimivat käytännön opetus- 
maastoina tuleville matkailuelämys- 
ten tuottajille. Koulutukseen sisältyy 
myös luontoliikuntalajeja, kuten me
lontaa ja ratsastamista Ruoveden 
ratsutallilla.

Sopii luoville
ja seikkailuhenkisille

Koulutus pätevöittää suunnittele
maan ja toteuttamaan ohjelmapal- 
velukokonaisuuksia matkailijoiden 
tarpeeseen, aihealueena esimerkiksi 
luonto, kulttuuri, terveys ja liikun
tamatkailu. Tuleva työsarka voi olla 
vaikka matkailualan asiakaspalve
lutehtävissä, ohjelmapalveluyrityk- 
sissä, matkailukeskuksissa tai elä
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Syksyllä 2002 alkavassa yo-pohjaisessa tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelmassa voi opiskella esimerkiksi digi
taalista viestintää AV-studiossa. Kuvauspuuhissa syksyllä aloittaneita datanomiopiskelijoita.
Kuva: Hannele Lyytikäinen-Käppi.

myspalveluja tarjoavissa yrityksissä.

- Koulutus sopii erityisesti luoville 
ja seikkailuhenkisille, luonnehtii ope
tuksesta vastaava Pirjo Niininen.

Ylioppilaspohjaista koulutusta 
järjestetään myös ravintolakokkilin- 
jalla sekä talouskoulussa. Lehtori Si
nikka Murto  järvi vakuuttaa, että 
nykyinen kokkilinja pätevöittää var
masti myös gourmet-kokiksi valmis
tamaan viimeisimpien trendien mu
kaisia hienouksia.

T ietokoneavusteista
teknistä suunnittelua

Tietokoneavusteinen tekninen 
suunnittelu on Oriveden tekniikan 
ja liikenteen yksikön uusin vetonau
la opiskelijoille. Koulutus valmistaa 
suunnitteluassistentin perustutkin
toon. Tänä syksynä käynnistynyt

ylioppilaspohjainen ammatillinen 
linja tähtää työllisyysmarkkinoilla 
teollisten yritysten avustamiseen ke
hittämistehtävissä.

Koulutus antaa perusteet yritys
ten tuotesuunnitteluun sekä kone-, 
LVI-, sähkö-, rakennus- ja automaa- 
tiosuunnitteluun.

- Suunnitteluassistenttikoulutus 
valmistaa työhön suunnittelutoimis
toihin tai suoraan tuotantoyrityksiin 
kehitystehtäviin, myös oman yrityk
sen perustaminen on vaihtoehto val
mistuneille, kertoo koulutuksesta 
vastaava Mervi Muikku.

Suunnitteluassistentin 
tutkinto tähtäimessä

Ville Lähteenmäki Oriveden 
Eräjärveltä on yksi uusista opiskeli
joista. Hän päätyi suunnitteluassis-

tenttiopintoihin kokeiltuaan ensin 
atk-alan opiskelua Tampereella, mi
kä ei jaksanut innostaa. Hän kertoo, 
että tekninen suunnittelu kiinnostaa 
häntä juuri sen käytännönläheisyy
den takia.

- Se kiinnostaa siksi, että tässä 
saa itse suunnitella tuotteita ja pää
see näin paremmin konkreettiseen 
työhön käsiksi, tekniikkamieheksi 
tunnustautuva tuleva suunnitteluas- 
sistentti pohtii.
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PÄIVI IHAMÄKI

Urheilupaloja vuoden varrelta
Suomen Ratsastajain Liitto valitsi 

13-vuotiaan Virtain Ratsastajien Su
sanna Kärkelän kenttäratsastuksen 
A-valmennusrenkaaseen sekä este
ratsastuksen A-valmennusrenkaan 
varasijalle. Maajoukkuekilpailijat va
litaan näistä ryhmistä.
Susanna kilpailee 8-vuotiaalla ristey
tysponilla Windy Twinklellä valmen
tajanaan ruovesiläinen Anna Kärk
käinen.

Vauhdittomien hyppyjen vete
raanien Suomen mestaruuskisoissa 
Lappeenrannan Urheilutalolla 27. 
tammikuuta Virtain Urheilijain Juk
ka Maininki ylsi M45 sarjan kor
keudessa hopeaan ja kolmiloikassa 
pronssiin.
Matti Pajumäki hyppäsi puolestaan 
M60 sarjan kolmiloikassa pronssia.

Rallisarj an F-cupin SM-osakilpailu 
ajettiin pääosin Virroilla. Yhdeksän
nessä Pohjois-Häme rallissa 10. hel
mikuuta oli mukana 200 autoa. Ki
san järjesti Pohjois-Hämeen Urhei
luautoilijat ry yhdessä lähialueen seu
rojen kanssa.
Kisapaketin lunastaneita oli noin 2500, 
huoltohenkilöltä noin 1500 ja järjes- 
telyorganisaatioon kuuluneita va
paaehtoisia noin 450.

Virtain Veikkojen A-poikien len
topallojoukkue voitti Suomen mesta
ruuden Turussa 24.-25. helmikuuta 
pelatussa turnauksessa. Joukkueessa 
pelasivat Jaakko Antila, Matti Hieta
nen, Kari Lehtola, Jouni Mahlamäki, 
Kalle Määttä, Karri Heinonen, Teppo 
Heikkilä, Jussi Tarvainen, Perttu Helin 
ja Eetu Lehtonen. Huoltajana toimi 
Kalevi Hietanen, valmentajana Ari 
Juvakka ja joukkueenjohtajana Harri 
Tarvainen. Virtain Veikkojen miesten 
joukkue säilytti paikkansa supersar- 
jassa, joka vaihtui syksyllä ykkös
sarjaksi. Myös Virtain Urheilijoiden 
naisten lentopallojoukkueella oli on
nistunut kausi. Joukkue nousi kak
kossarjaan.

Virtolainen Jarkko Raivio ajoi 
kelkkaenduron Suomen mestaruus-

Näin iloisesti juhli Virtain Veikkojen A-poikien joukkue, joka voitti ke
väällä toisen perättäisen Suomen mestaruutensa. Kuva: Iiris Mahlamäki

ruushopeaa. Kesäkaudella hän ajoi 
menestyksekkäästi sarjacrossia.

Sporttis-talvileiri keräsi lähes 300 
lasta Hämeestä ja Etelä-Pohjanmaal
ta 16.-18. maaliskuuta Virroille. Lii
kuntaa ja virtaa - sisällä ja ulkona oli 
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n yh
teistyössä Virtain kaupungin ja Ete
lä-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu 
ry:n järjestämän tapahtuman tee
mana.

Jussi Aution luotsaamat VirtU 
Hockey Teamin D-87 juniorit saivat 
Hämeen aluemestaruushopeaa maa
liskuussa.

Virtain Body Clubin Toni Haapa
ranta voitti Euroopan mestaruus- 
karsintakilpailut sarjassa 60 kiloa 
omalla yhteistulosennätyksellään. Sa
man seuran Petri Niemi nosti penkis
tä Suomen mestaruushopeaa sarjassa 
56 kiloa.

Virtain Urheilijain Vesa Rantanen 
palkittiin Hämeen Seudun Yleisur
heilu ry:n kevätparlamentissa Val
keakoskella menestyksestään ke- 
väänhallimestaruuskilpailuissa. Hän 
seitsenotteli Suomen hallimestaruus- 
kultaa ja teki samalla uuden Suomen 
ennätyksen. Suomen mestaruushalli- 
kisoissa helmikuussa Vesa Rantasel

le sattui "työtapaturma", saaliina oli 
hopeaa.

Jalkapalloharrastus herätettiin 
henkiin huhtikuussa Kisapirtillä 35 
G-juniorin voimin. Vetäjinä toimivat 
Juha Kilpiö, Kari Pöyhönen ja Timo 
Juvakka.

Terhi Vesa ja Eeva Antila pelasi
vat B-tyttöjen Suomen mestaruusho- 
pealle Vilppulan Tähden lentopallo 
joukkueessa.

Virtolainen Jaakko Kolari oli voit
tamassa jääkiekon nuorten Suomen 
mestaruutta Tampereen Tapparan 
joukkueessa.

VirtU HT vietti toukokuussa kau
den päätös- ja palkitsemisjuhlan yh
teydessä samalla jaoston 30-vuotis
juhlaa. Suomen Jääkiekkoliiton vii
rin sai Erkka Varjonen. Jääkiekkolii
ton Hämeen alueen pronssiset ansio
merkit luovutettiin Jussi Autiolle, 
Paavo Hietaselle, Heikki Leppäselle 
ja Matti Nurmelle sekä alueen pr- 
viirit Keijo Koskiselle ja Harri Top
parille.

Virtolaiset pärjäsivät erinomaises
ti 9. kesäkuuta pidetyissä pumppu- 
resiinan kolmansissa SM-kisoissa. 
Kisa käytiin välillä Haapamäki- 
Kotala, ja matkaa kertyi 27 kilomet-
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riä. Koillis-Satakunnan Sähkön jouk
kue sai hopeaa miesjoukkueiden sar
jassa, pronssille ylsi MTK-Virrat. Pir
kanmaan Lähivakuutuksen Virtain toi
mipisteen joukkue pumppasi prons
sille B-sarjassa, joukkueessa oli neljä 
naista ja kaksi miestä. Kisojen pää- 
järjestelyistä vastasi Suomen Työ- 
paikkaurheilu ry.

Hyvän kotimaisen halli- ja maas- 
tokauden jälkeen virtalaisen veteraa- 
niurheilun kirkkaimmalla tähdellä 
Hei-mo Kärkkäisellä oli kotiintuomi- 
sinaankaksi maailmanmestaruus- 
mitalia Australian Brisbanista. Voitto 
tuli M50 sarjan 5000 metriltä ja ho
pea heltisi 3000 metrin esteissä. Kisa- 
matkalla 4.-14. heinäkuuta oli myös 
Marjatta Ylinen-Kärkkäinen. Hän kil
paili kolmessa henkilökohtaisessa 
lajissa ja juoksi lisäksi Suomen 100 ja 
400 metrin viestijoukkueissa.

Vuoden 2001 Kalevan Kisoissa oli

mukana ennätysmäärä VirtainUrhei- 
lijain edustajia. Kahdeksasta urheili
jasta juniori-ikäisiä oli puolet. Kisa- 
passin lunastaneita olivat Heidi Kop
ra ja Anni Leppänen 400 metrin ai
toihin, Kirsi Kopra moukariin, Vesa 
Rantasen lisäksi seiväshyppyyn Sa
mi Liski ja Vesa Korjus, Mika Polku 
korkeuteen sekä Jussi Heikkilä mies
ten 400 metrin aitoihin. Parhaiten 
menestyivät Vesa Rantanen ja Mika 
Polku, jotka saavuttivat SM-kultaa.

Maiju Mallat menestyi Ypäjän he- 
vosopiston järjestämissä kilpailuissa 
voittaen Baikit-orillaan Seniori-der
byn estekilpailun ja yhden koululuo
kan sekä Montana-ruunalla kenttä- 
kilpailun tutustumisluokan Hämeen 
aluemestaruuden.

Valtakunnallinen suunnistus- 
leiri Nääs-VOL 2001 vieraili Virroilla 
Pukkivuoren maastossa heinä-elo
kuun vaihteessa 108 nuoren voimin.

Virtain Jousiampujia kansallisis
sa kilpailuissa edustava Jukka Petäjä 
sijoittui invalidien jousiammunnan 
maailmanmestaruuskisoissa neljän
neksi. Kisat käytiin Niirmburgissa 
Tsekissä.

Yleisurheilun maailmanmesta
ruuskilpailuissa Kanadan Edmon
tonissa oli mukana Virtain Urheili
jain hyppääjäkaksikko Mika Polku 
ja Vesa Rantanen. He eivät yltäneet 
suorituksillaan loppukilpailuihin.

Virtain Kiekko-Karhut aloitti toi
mintansa uuden jääkiekkokauden 
kynnyksellä.

Ruotsi-Suomi -maaottelussa oli 
mukana kolme Virtain Urheilijain 
edustajaa; Mika Polku, Vesa Ranta
nen ja Jussi Heikkilä. Korkeushyp
pääjä Mika Polulle kilpailu oli kau
den paras. Kotiintuomisena oli prons
sia.

Jussi Heikkilä menestyi SM-kisoissa

Virtolainen tulevaisuuden juoksijalupaus
"Virtain Jussi Heikkilä ei löydä 

ikäisistään vastusta ratakierrosmat- 
koilla. Sileällä joku voi hengittää vie
lä niskakarvoihin, mutta kun pan
naan kymmenen aitaa 35 metrin vä
lein radalle, Heikkilä on musertavan 
ylivoimainen." Näin kirjoitti Aamu
lehti viime kesänä M19 sarjassa kil
pailevasta virtolaisnuorukaisesta.

Jussi Heikkilä nimeää menneen 
kauden huippuhetkeksi 19-vuotiai- 
den SM-kisat, j otka pidettiin Kannuk
sessa elokuussa. Sieltä hänellä oli 
kotiintuomisena kultaa sekä sileältä 
että aidatulta kierrokselta.

19-vuotiaiden EM-kisoihin on ase
tettu kisarajaksi 52,80, jota Jussi Heik
kilä ei onnistunut alittamaan. Myö
hemmin se kyllä rikkoutui reilusti, 
kun hän juoksi Ylöjärvellä pidetyissä 
kisoissa ajan 51,99.

Kalevan kisoissa Jussi Heikkilä oli 
mukana miesten kilpailussa, jossa si
joitus oli seitsemäs. Ruotsi-Suomi 
maaottelussa oli matkassa epäonnea. 
Poikien kisaan osallistunut Jussi Heik
kilä reväytti pohkeensa ensimmäisel
lä aidalla ja käytännöllisesti katsoen

käveli loppumatkan maaliin.
Jussi Heikkilällä on tältä vuodelta

taskussaan myös sarjan M19 halli- 
mestaruus 300 metrin aitajuoksusta 
ja 400 metriltä kotimaisella kärkiajal- 
la.

Jussi Heikkilä kuuluu nuorten

maajoukkue valmennettavien ryh
mään lajinaan pitkät aidat Matti 
Heikkilän valmentamana. Huhti
kuussa hän sai kolmen muun virta
laisen urheilijan kanssa SVUL:n Hä
meen piirin valmennustukea. Huhti- 
toukokuussa hän oli harjoittelemas
sa Portugalissa, leireilystä vastasi 
Hämeen Seudun Yleisurheilu ry.

Jussi Heikkilä opiskelee Virtain 
lukiossa ja on ensi kevään abiturient
teja. Urheilullisen nuorukaisen har
rastuksiin kuuluu myös jääkiekkoilu 
ja hän pelaa Kiekko-Karhujen edus
tusjoukkueessa.

Ensi vuoden tavoitteita Jussi Heik
kilä ei halua nimetä, mutta toteaa 
kuitenkin, että 19-vuotiaiden mesta
ruus olisi mukava uusia.

Jussi Heikkilä voitti 19-vuotiaiden Suo
men mestaruuden sekä 400 metrin aita
juoksussa että sileällä matkalla.
Kuva: Irene Murtomäki
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LEENA NOJONEN

Taikauskoa
Isoäidin Ilta Maria Heikintytär 
Jussilan (2.7.1882 - 15.10.1962) 
haastattelu taikauskosta Virtain 
Yhteiskoulun V B -luokan äidin
kielen tunnille vuonna 1962.

Ennen vanhaan oltiin hyvin tai
kauskoisia. Sitä todistavat ne lukui
sat tarinat, jotka ovat säilyneet yli 
vuosikymmenien ja joista isoäitim- 
me tai -isämme usein kertovat.

Varsinkin karjalle tehtiin hyvin 
monia taikoja. Niinpä juhannukse
na koottiin lehmille nelj ä kervoa lehti- 
puiden oksista.

Mikkelinpäivän ehtoona annet
tiin ensimmäinen kervo, mikä oli 
jaettu kolmeen osaan, näistä annet
tiin siis jokaiselle lehmälle osa.

Jouluna annettiin toinen heinät- 
ukon ohella. Kolmas kervo annet
tiin laskiaisyönä ja sen tarkoitukse
na oli estää trullien tuloa. Viimeinen 
ja siis neljäs annettiin pääsiäisenä. 
Kervojen tarkoituksena oli suojella 
lehmiä kaikilta vaaroilta ja vahin
goilta.

Juhannuksena tehtiin myös leh
mien nahkaan reikä j a siihen kaadet
tiin suolavettä. Myös niiden ka-vioita 
vuoltiin ja tervattiin. - Lehmien 
häntään pistettiin haava ja sii-tä tul
lut veri otettiin leivänpalaan ja 
syötettiin lehmille.

Ennen lehmien uloslaskemista 
keväällä, tehtiin niille juomista tii- 
nuun, johon suola kannettiin leh- 
mänkellolla.

Toinen tapa suolan kantamises
sa oli panna sitä emännän pieksun 
kantapäähän. Jotkut säilyttivät sa
maa pieksua aina vuosikausia.

Varmistaakseen vielä lehmien 
menestymisen laitumella saatettiin 
tehdä risti tervalla jokaisen lehmän 
lonkkaan j a syöttää niille särkiä häntä 
edellä.

Väri tuista tehtäessä jouluksi ase
tettiin niistä yksi leipäkoriin, mutta

pyhien mentyä se vietiin jyvälaa
riin ja keväällä tasattiin lehmille.

Jotta lehmät lypsäisivät enem
män, piti paimenen niskaan heittää 
vettä, mutta aina salaa. Tässä tou
hussa olivat mukana tietenkin kaik
ki kujeilunhaluiset naskalit.

Että lampaat olisivat saaneet 
paljon ja hyvää villaa, ei niitä kos
kaan saanut keritä keskiviikkona. 
Valmistettiin myös erilaisia juomia 
lampaille erikoisia tauteja vastaan.

Pääsiäinen oli kuten tiedetään, 
trullien aikaa. Niitä siitä oli koko 
väki aina isoäidistä pienimpään 
vahtimassa.

Mutta kukaan ei saanut puhua 
mitään.

Trullit olivat tavallisesti naapu
rien naisväkeä ja tavoittelivat pa
rempaa karjaonnea keritsemällä lä
hitalojen lampaita, ja tekemällä vil
loista pusseja, joita he sirottelivat 
tienhaaroihin. Leivottaessa ei kos
kaan saanut puhaltaa jauhoja leipien 
päältä - se tiesi leipien palamista.

Lypsettäessä ei saanut siivilöidä 
maitoa siten että maito kaatui poh

Vanhojen uskomusten mukaan lampaita ei saanut keritä keskiviikkona mikäli 
haluttiin saada paljon ja hyvää villaa. Kuva: Eira Siltanen.

joiseen, vaan aina etelään. - Kimu- 
tessakin piti kirnu asettaa etelään 
päin. Ilmeisesti pohjoinen oli jon
kinlainen kauhun tai onnettomuu
den ilmansuunta.

Myös häiden viettoon liittyi 
monta toimitusta, joiden tarkoituk
sena oli avioliiton onnistuminen. 
Niinpä morsian piti tuoda uuteen 
taloon "ilman ikävää". Puhemiehen 
oli määrä kulkea saattueen edellä, 
ja hänen oli haettava kolme päre- 
kimppua oven kummallekin puo
lelle molemmista päistä sytytettyi
nä. Täten morsiamen ikävät paloi
vat hänen kulkiessaan palavien pä
reiden välistä.

Englantilaisilta lienee peräisin 
tapa, jonka mukaan morsiamelta 
piti olla yllään jotakin vanhaa, jota
kin sinistä, jotakin lainattua ja jota
kin uutta.

Talviaikaan hautajaissaaton kul
kiessa oli hevosen luokkaan sidot
tava valkoinen vaate, jotta ihmiset 
tietäisivät mitä oli tekeillä.

Uusivuosi oli myös taikojen ai
kaa.
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* * * * * * * * * *

Siihen kuului ainakin lautasten 
nosto. Sormus tiesi sulhasta, avain 
emännyyttä tai isännyyttä, hopea
raha häpeää, kupariraha kunniaa, 
kangastukko lapsia ja havunoksa 
kuolemaa.

Halkojen hakeminen oli myös 
uudenvuoden toimituksia. Pariton 
määrä halkoja tiesi epäonnea sulha
sissa tai leskeyttä, parillinen tietysti 
onnea.

Peiliin katsominen oli suosittua 
varsinkin naimattomien nuorten 
keskuudessa. Peilin molemmille 
puolille asetettiin kynttilät, ja sy
dänyön hetkellä tuijotetiin peiliä. 
Siinä sitten kukin näki mitä erilai
simpia ihmisiä oman mielikuvituk
sensa loihtimina.

Juhannuksena nuoret naimatto
mat neidet sujauttivat neliapiloita 
tai seitsemän (vaihtoehtoisesti yh
deksän) erilaista kukkaa tyynynsä

alle nähdäkseen unta tulevasta avio- 
siipastaan.

Uudenvuoden yönä ja miksei 
myös juhannuksena oli tapana pis
tää halko pieluksen alle, ja se mitä 
unessa näki tuli toteutumaan vuo
den kuluessa. Ymmärrettävistä syis
tä tämä ei ollut erityisen suosittua.

Juhannusyönä tavattiin myös 
vetää lakanaa toisen talon heinä- 
niityillä kasteessa ja vääntää vesi 
pois omalle pellolle. Täten kasvu- 
onni siirtyi oman talon maille.

Lapsen syntymiseen liittyi myös 
sangen useita menoja. Niinpä en
simmäiseen pesuveteen piti tipaut
taa sormus. Kasteelle vietäessä piti 
kapalonväliin jättää virsikirjan leh
ti, että lapsesta kehittyisi hyvä lu
kija.

Sama tarkoitus oli myös sillä, että 
kastevesi täytyi heittää niin korke

alle kuin vain saattoi. Tällä toimi
tuksella oli myös päinvastaisia vai
kutuksia. Niin myös tiedetään ker
toa, että eräs poika ei millään tah
tonut oppia lukemaan vaikka tämä 
toimitus olikin seurannut kastetta.

Vielä nykyäänkin ollaan taika
uskoisia joskaan ei siinä määrin 
kuin ennen. Monet eivät vain ha
lua myöntää sitä, vaikka eivät kos
kaan kuljekaan tikapuiden alitse tai 
kylään mennessään palaavat takai
sin nähdessään naisihmisen, mikä 
tietää pahaa. Samoin nämä ihmiset 
nähdessään mustan kissan kulke
van tien yli sylkaäisevät kolme ker
taa ja toivovat samalla jotain.

En tiedä saavatko nämä toimi
tukset aikaan toivottua tulosta, mut
ta ainakin niillä henkilöillä on hyvä 
usko, jotka näin ajattelevat tapahtu
van
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Katkelma Heli Väisäsen toimittamasta kirjasta Kertomuksia koskien kylästä. Sirkka Vääriskoski (o.s. Rantala) 
on merkinnyt tiedot muistiin Haapamäen lukion kotiseutukerholaisena vuonna 1952.

Hilma Lamminmäen parannuskeinot
Hilma Lammimäki oli nuorena 

ollut meijerskänä Kotalan meijerissä. 
Hän rakasti maitokarjaansa ja mul- 
likoitansa. Laitumella oli myös ko
mea sonni, jonka luokse olin kotini 
ohitse nähnyt usein saateltavan ky
län lehmätyttöjä. Naapurien mukaan 
Hilma oli illan virkku, aamun tork
ku. Hän meni aamulla navettaan 
mullikoitaan ja lehmiä hoitamaan ja 
kopsutteli siellä ilta myöhäiseen.

Hän eli lähes satavuotiaaksi.

Hilman parannuskeinoja: 
Reumatismiin:
1. Tiinuhaude: pari sataa litraa vettä, 
johon oli sekoitettu suopursuja, kata
jia ja nuoria lehtiä. Tähän piti mennä 
kaulaa myöten.
2. Kiehuvaan veteen otettiin muura
haispesää keosta, josta muurahaiset 
eivät vielä keväällä olleet lähteneet 
pois.
3. Rukiinimellystä (kaljaa) ja katajaa 
pantiin kuumaan veteen.
Issiakseen:
- Iho tervattiin ensin särmässä ja sit
ten kylvettiin pois. Jälleen pantiin ter
vaa, mutta ohuesti. Sitten tarvittiin 
hamppu- ja kalansuolavettä sekä 
löylyä, niin tultiin terveeksi. 
Hammassärkyyn:
- (taika) Otettiin laudasta, jonka pääl
lä ruumis oli maannut, tikkuja. Näil
lä kullakin rapattiin kipeää hammas
ta, jonka jälkeen tikut vietiin tunkiolle 
mätänemään.
Syyhelmään:
- Keitettiintuliheinästävoidetta,jota 
hierottiin sairaisiin paikkoihin. 
Päänkipuun:
- Ammoniakilla hierontaa.
Syyliin:
- Kun näkee ensi kerran kuunsirpin, 
pitää sanoa: Syö kuu syyliä, mutta

Hilma Lamminmäki.
Kuvan omistaa Sirkka Vääriskoski.

älä syylän kantajaa, ettei sormi mene.
- Villalangasta tehdään solmu ku
hunkin syylään syylän päällä. Sitten 
lanka kiikutetaan tunkiolle mätäne
mään. Kun se siellä mätänee, syylät 
kaikkoavat.
Korvakipuun:
- Savua,jotatulilinnunkynääpoltet- 
taessa.
Yskään:
Sipuli + maito.
Ampiaisen pistoon:
- Paina teräksellä tai maalla. 
Naarannappiin:
- Jos naarannappi tulee silmään, piti 
akkain pyyhkiä natukissan hännällä 
ja ukkoin kollikissan hännällä.

Kuunvaikutuksia:
- Hieromisen piti tapahtua alakuul- 
la, ennen kun se auttoi.
- Yläkuulla lantapatterit pellolle.
- Yläkuulla myös teurastus, eläinten 
muutto, lampaitten keritseminen.
- Puu kaadettiin ensimmäisellä ja 
toisella korttelilla.

- Ruis kylvettiin kuuttomalla ajalla.
- Perunat istutettiin kolmannella 
korttelilla.
- Ohra, kun männyssä on kelkki he
vosen korvan mittainen.

Hilmalta kuultuja uskomuksia ja 
neuvoja
-Jos akat menevät edellä kylvä
mään, tulevat nauriit pyöreitä. Jos 
taas ukot menevät edellä, tulevat ne 
juria.
- Älä keritte keskiviikkona, laske 
lauantaina, sen syö sudet sunnun
taina.
- Jos oli ruumiskauhua, piti mennä 
kolmen oven kautta taakse katso
matta, niin pelko katosi.
- Yrjön päivänä meluttiin ja huu
dettiin metsässä: Rauha, rauha, eikä 
mitään hätää. Tällöin eivät pedot 
uhanneet karjaa.
- Laskiaisena piti 7 kertaa kamma
ta, 7 kertaa syödä, 7 kertaa lattia la
kaista, siitä seurasi onni.
- Jos laskiaisena kehräsi, rupesivat 
lampaat pyörimään. Hakkaamisesta 
lehmät ja hevoset rupesivat ontu
maan.
- Jos sika röhkäisi laskiaisehtoona, 
kun naimaton potkaisi karsinan 
oveen, meni hän naimisiin sinä vuon
na.
- Kun uuden vuoden aattona pi
meässä löysi pinosta 9 oksatonta 
halkoa, tuli siihen sulhanen.
- Isännän päivä oli Mikon päivä, 
emännän päivä oli juhannus.
- Voita tuli runsaasti, kun kirnun 
pohjaan tehtiin kolo, johon pantiin 
elohopeaa ja päälle lyijyä.
- "Voipara" (henkiolento) toi kaik
kea hyvää, ennen kaikkea juuri voita.
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JUHANI REINIKKA

Välitunti "mettä"
Virtain kunnan Kalliojärven kou

lupiirin kansakoulu aloitti toimintan
sa omassa koulurakennuksessa vuon
na 1919. Melkoinen oli koululaisten 
joukko vuosien mittaan, jotka saivat 
opin alkeet elonmatkaansa varten.

Minun kouluun kirjoittaminen, 
ensimmäiselle vuosiluokalle tapah
tui 1.5.1938, jolloin myös koulunkäyn
ti alkoi. Koulun pitkäaikaisena opetta
jana toimi Anna Salmio-Teräksinen.

Kouluaikaan mahtui oppilaitten, 
kuin kaikkien muidenkin osalle mel
koinen maailmanmylläys. Suomi kä
vi talvisotansa. Toinen maailmanso
ta. Suomen liki viisivuotinen jatko
sota sivutuotteena.

Koulunkäyntiä
sotien varjossa

Voittajat uusivat historiankirjoi
tuksia. Useita koulun entisiä oppi
laita sai sankarikuoleman. Tuhon 
valtiaat ovat tunteettomia.

Suomi sai sotansa sodittua, alkoi 
jälleen rakentamisen aika. Sotakor
vauksista suoriuduttiin.

Me kolmekymmenluvun alku
vuosien aikaan syntyneet koettiin 
yleismaailmallinen lamakausi.

Vuodesta 1937-38 on jäänyt muis
tiin aikuisten toiveikas mieliala. Töitä 
oli tarjolla ja rahalla ostoarvonsa. 
Lyhykäiseksi jäi toiveitten aika. 1939 
sodan pilvet teki nousuaan.

Näin tässä on menty, milloin 
mitenkin. Kalliojärven koulu oppi
ja välituntineen palaa aika ajoin 
mieleen. Muistot kultaavat menneen 
ajan. Vaikka puutetta oli vähän kai
kesta, elettiin neuvokkuuden ja kek
seliäisyyden aikaa.

Suojaisa metsä
ympärillä

Koulu oli metsän ympäröimä, op
pilailla suojaisat olot. Koulun piha ja 
itse raivattu liikuntakenttä olivat ah

kerassa käytössä välitunneilla. Vä
litunti "Mettä" antoi mittaamattomat 
mahdollisuudet, niin sulan maan kuin 
talven lumienkin aikana.

Tytöillä oli omat juttunsa ja poika 
kölveillä omansa. Oli yhteistäkin lei- 
kinhenkeä lumilinnojen aikaan, sel
laista herkistelyä, jonkin muotoista.

Oli elokuu 2001. Rantasen Pirkko 
ja Erkki Killinkoskelta kutsuivat ky
läilemään. Niinpä Erkin kanssa pää
tettiin, että käydäänpä koulun ton
tilla.

Erkki aloitti koulunkäyntinsä Kal- 
lioj ärvellä ennen kuin Rantaset muut
tivat Killinkoskelle.

Kalliojärven kansakoulu. Kuva: Pertti Tamminen.

Kivet ja kalliot
matalampia kuin silloin...

Koulun tontin omistaja ystävälli
sesti toivotti entiset koulupojat ter
vetulleeksi.

Kivet ja kallionkielekkeet olivat 
paljon matalampia, miltä ne silloin 
tuntuivat ja muistissa olivat.

Toki vuosia on kulunut. Kansa
koulun päästökirjani sain koululta 
29.5.1946. Siinä lukee, että olen suo
rittanut kansakoulun oppimäärän, 
200 tunnin jatko-opetuksineen. Ar
vosanat, numerot ihan osaamiseni 
arvoiset.

Kalliojärven koulu kävi sitten tar
peettomaksi, koulurakennus luovu
tettiin eri käyttötarkoituksiin.

Vuoden 1971 keväällä tulipalo tu
hosi koulun maan tasalle, tulen tuhol
ta säästyi ainoastaan sauna-ulkora
kennus.

Näkemiin Kalliojärven entisen 
koulun pihapiiri ja välitunti "mettä".

Entisen Kalliojärven koulun välitunti 
"mettässä" elokuulla 2001.
Kuvan omistaa Juhani Reinikka.
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ERKKI OJALA

Killinkoski-päivillä väkeä kautta maan
Koski kuohui vapaana tapahtuman kunniaksi

Killinkosken kesä huipentui jäl
leen kolmen vuoden välein pidettä
viin Killinkoski-päiviin. Tapahtuma 
järjestettiin nyt neljännen kerran, pe
rinteisesti heinäkuun viimeisenä vii
konloppuna. Ilmatar oli suosiollinen 
päiviä kohtaan, kuten aina ennenkin: 
sää oli mitä parhain.

Ohjelma alkoi perjantaina Killin- 
kosken kyläteatterin esityksellä Luon- 
taishoitola Pehmokumpu. Työväen
talolle oli hauskaa ja mukaansatem
paavaa näytelmää saapunut seuraa
maan 80 katsojaa. Kaikilla oli kotiin 
viemisinä iloinen ja reipas mieli.

Viikonlopun kohokohdaksi muo
dostui lauantain toripäivät Inkan teh
dasalueella ja Kortti- ja VVanhain ta
varain myyntitapahtuma vanhan teh
taan silkkikutomossa. Avoinna olivat 
myös kaikki muut tehdasalueen ta
pahtumapaikat.

Aamusta alkaneella torilla kau- 
pitteli tuotteitaan 25 myyjää. Myytä
vää oli muurinpohjaletuista kenkiin, 
ja kaikkea siltä väliltä, sekä uutta että 
vanhaa.

Kortti- ja VVanhain tavarain 
myynti kiinnosti

Kortti- ja VVanhain tavarain myyn
titapahtumaan vanhan tehtaan tilois
sa oli saapunut kaksitoista myyjää, 
kaukaisimmat Helsingistä ja Turusta. 
Myyntitapahtuman vetonaulana oli 
oman kylän taiteilija Marjaliisa Pitkä
ranta, joka paikan päällä signeerasi 
kirjojaan ja korttejaan. Pitkärannan 
koko maan käsittävään ihailijaker
hoon kuuluu tällä hetkellä 270 jä
sentä. Paikalle saapuneilla 42:11a MPL 
-fanilla oli myös oma vaihtotilaisuus 
Inkan ruokalassa.

Tapahtuman myyjiltä tullut myön
teinen palaute oli todella innostavaa 
jatkoa ajatellen.

Viikonlopun kohokohdaksi muodostui lauantain toripäivä. 
Kuva: Marjaliisa Pitkäranta

Paljon nähtävää
ja kuultavaa

Torialueella oli tuhatpäiselle ylei
sölle tarjolla paljon tapahtumia.

Kiliin Kallerian alakertaan oli eri 
aiheista koottu postikorttinäyttely. 
Parvella oli nähtävänä tunnetun hel
sinkiläisen taiteilij an Anneli Merikos
ken hevosaiheisia tauluja.

Nauhatehdasmuseossa saattoi tu
tustua vanhoihin nauhankutoma- ja 
punomakoneisiin, sekä eri tarkoi
tuksiin kudottuihin nauhamalleihin. 
Näytteillä oli lisäksi Jacquard-koneilla 
kudottuja hiha- ym. merkkejä.

Myös Marjaliisa Pitkärannan ke- 
säateljeeseen pääsi kurkistamaan. Siel
lä oli nähtävillä taiteilijan korttituo- 
tantoa sekä kirjojen kuvituksia.

Vanhan tehtaan suojista löytyi li
säksi palokalustonäyttely, missä oli 
esillä vanhaa tulentorjuntakalustoa 
sekä ensiapuun käytettyjä välineitä. 
Näkemisen arvoinen oli myös "kesä- 
ja talvirenkain" varustettu hevosve
toinen ja miestoiminen palopruutta.

Lukutoukille
löytöjä Kirjakirpusta

Tehdasalueella sijaitsee myös tai- 
teilijaperhe Peltolan ateljee, jossa sil
mää ilostuttavat taulut ja monenlai
set muut luomukset. Linda Peltolan 
maalauksia on nähtävänä myös 
muualla vanhassa tehtaassa.

Lukuinnostuksen riivaamat voi
vat tehdä löytöjä Kirjakirpusta eli 
kirjojen kirpputorilta 3500 niteen va
likoimasta.
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Vanhan tehtaan kyläkahvilassa 
oli lähes pakko poiketa. Väkeä kahvi- 
tettiin yhden palkatun ja kolmen 
talkoolaisen voimin aamusta iltaan.

Torialueen musiikista pitivät huo
len Tero Korvenaho ja Kari Hieta- 
kangas. Duon esitykset olivat man
naa yleisön korville. Taas kerran saat
toi todeta, että haitarin soitto on olen
nainen osa torielämää.

Vierailevia esiintyjiä 
ja ohjelman järjestäjiä

Killinkoski-päivillä oli myös vie
railevia esiintyjiä ja ohjelman järjes
täjiä.

Virtain Elävän musiikin ystävien 
järjestämä musiikkileiri sattui juuri 
samaan aikaan. Niinpä leiriläiset 
viihdyttivät toriyleisöä esityksillään.

Kyläteatteri esitti uudelleen ilmai
sena ulkoilmanäytöksenä Luontais- 
hoitola Pehmokummun toiselle sa
dalle nousseen katsojamäärän iloksi.

Reino Ilonen oli tuonut paikalle 
vanhaa ajokalustoa ja halukkaat pääsi
vät kokeilemaan rantakirpun kyytiä.

Virtain Kirsujen suojatit esittivät 
Agility-ohjelman. Kirsut hoitivat 
myös toriväen muonituksen Inkan 
ruokalassa.

Iltaa kohden pidot sen kun parani
vat. Olihan jäljellä vielä maineikkaan 
killinkoskelaisorkesterin Uku-lelen 
konsertti ja tanssit urheilutalol-la. 
Konsertista tuli mieliin painuva Leh
tisen Matin letkeällä juonnolla ja 
urheilutalo oli tupaten täynnä tanssi-

Killinkoski sai
virrata vapaana

Killinkoski-päivät päättyi sunnun
taina jumalanpalvelukseen ja kirkko
kahviin Killinkosken kirkossa.

Aamulla aukaistiin kosken padon 
sulkuluukut ja annettiin Killinkosken 
virrata muutama tunti vapaana.

Tämänvuotiset Killinkoski-päivät 
oli todella menestys. Museon ja Kal- 
lerian vieraskirjojen mukaan väkeä 
kävi 69:ltä Suomen paikkakunnalta. 
Myös kehäkolmosen sisäpiiri oli hy
vin edustettuna. Helsingin lisäksi 
vieraskirjan reunapaikkakuntia oli
vat Turku, Naantali, Kristiinankau
punki, Vaasa, Kokkola, Rovaniemi, 
Posio, Kuopio ja Lappeenranta.

Killinkoski-päivien ohjelman yksi kohokohta oli maineikkaan orkesterin Ukulelen konsertti urheilutalolla. Kokoonpanossa 
soittivat näyttämöllä vas. Rauno Ilvespakka, banjo, Ismo Mäntysalmi, rummut ja Arvi Niemelä, sousafoni. Edessä vas. Ant
ti Koiranen, viulu, Tero Korvenaho, hanuri, Kai Santala, tenorisaksofoni, Matti Lehtinen, alttosaksofoni ja Harri Nieminen, 
trumpetti. Kuva: Marjaliisa Pitkäranta.
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EIRA SILTANEN

"Minusta tuntuu, että se on sellainen sävellys,
joka saa uutta ilmettä aina enemmän laulettaessa." (Einari Vuorela)

Virtain Laulun ensiesityksestä 45 vuotta
Virtain oman "pitäjälaulun" ai

kaansaaminen kesti neljä vuotta. 
Aloitteen asiassaa teki hiljattain toi
mintansa aloittanut Virtain Seura 
j ärjestämällä kotiseutulaulukilp ailun 
alkuvuodesta 1952. Arvostelutoimi- 
kuntaan valittiin kanttori Eino Kir
vesmies (myöh. Kirvessalo), talou
denhoitaja Väinö Mäkinen, opettaja 
Voipa Sulkava ja kirkkoherra Oska
ri Heikinheimo.

Kilpailuun tuli useita hyviksikin 
havaittuja tekstejä, joista kaksi oli 
myös sävelletty, mutta "yleiseen ja 
kestävään käyttöön sopivaa helppo
tajuista, määrättyä iskevyyttä ja 
poljentoa" omaavaa laulua ei löyty
nyt.

Kotiseutulaululta odotettiin myös 
"kotiseudun historiaa, nykyisyyteen 
ja tulevaisuuteen liittyviä, sytyttä
vään mielentilaan päättyviä ajatuk
sia." Syksyyn pidennetty kilpailu- 
aikakaan ei tuottanut toivottua tu
losta. Uusia ehdokkaita ei ilmaantu
nut, mutta Heikki Korhonen lähetti 
lisää runojaan sekä pari sävellystä.

Kun kilpailun ratkeaminen tun
tui viipyvän, Heikki Korhonen lähet
ti vielä myöhemminkin yhden runon 
ihan vain "lystin vuoksi" muistutta
maan arvostelutoimikuntaa siitä, että 
työ oli kesken.

"Hyvä ettei asia
mennyt lukkoon"

Haave Virtain kotiseutulaulusta 
ei toteutunut suunnitellussa aikatau
lussa. Kilpaan ahkeraan osallistunut 
Heikki Korhonen löysi viivästymi
sestä hyviä puoliakin.
- "Hyvä näinikään, ettei asia mennyt 
lukkoon, jotta paremmatkin sepot saa
vat takoa uusista aiheista", hän kir
joitti Herroille Palkintotuomareille.

Runoilija Einari Vuorelalla oli ol

lut ajatus Virtain Laulusta jo ennen 
kilpailua.
- "Kerran tuli maisteri Sarion kanssa 
puheeksi "Virtain Laulu". Hän kan- 
nattilämpimästiaatetta,jopapani sitä 
varten 5000 mk pohja-rahaksi.
Tästä nyt ei vielä tarvitse julkisuu
dessa mainita, mutta se kuuluu tu
levaisuudessa Virtain Laulun histo
riaan. Mietin asiaa ja sysäyksen sii
hen antoi Virtain Vapaa Palokunnan 
10-vuotisjuhla. Palokunnan silloinen 
päällikkö, Tarmo Palanne, pyysi juh

VIRTAIN LAULU
Sävci Ei» Kirvesmies

(myöh. Kirvessalo)
Sanat Einari Vuorela

larunoa mainittuun juhlaan ja kun 
minulla oli "Virtain Laulu" tekeillä, 
kävin tuumasta toimeen ja kirjoitin 
laulun valmiiksi ja esitin sen V.P.K:n 
juhlassa.

Näin ollen on Palokuntakin ollut 
sysäyksen antaj ana, j oka olisi mieles
täni merkittävä "Virtain Laulun" ai
kakirjoihin", kirjoitti Einari Vuorela 
kirjeessään Eino Kirvesmiehelle. 
Juhlarunosta alkoi muo-toutua seu- 
raavan kesän aikana Vir-tain Laulu.

Virtain Seura julkaisi esitteen 
Virtain Laulusta vuonna 1988.
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Palokunta vietti juhlaansa touko
kuussa 1953, jolloin VPK oE toimi
nut 15 vuotta. KEpaEulautakunnaUe 
Vuorela jätti runonsa vasta vuonna 
1955.

Keuruulla asunut Einari Vuorela 
oE erittäin ihastunut Virtain luon
toon. "Se on jättänyt jylhine metsi
neen ja järvineen minuun lähtemät
tömän vaikutuksen," hän kirjoitti.

Vuorelan setä Fredrik Sievänen 
toimi vuosikymmenet opettajana VE- 
tain Kirkonkylän kouluUa. Itse hän 
oE Vaskiveden sivuliikkeen hoitaja
na Virtain Yleisessä Osuusliikkeessä 
vuosina 1905-1909 ja sittemmin pit
kän aikaa Luodespohjan koululla 
opettajana.

Ensimmäinen sävellys 
koettiin vaikeaksi

Ensimmäinen säveUys Einari Vuo
relan VEtain Lauluun oE säveltäjä 
Jaakko Linjaman käsialaa. Virtain

Mieskuoro harjoitteE sitä, mutta va
litti sävelmää liian vaikeaksi ja juh
lavaksi. Kuorolaiset pyysivät johta
janaan toiminutta kanttori Kirves- 
miestä tekemään lauluun helpom
min opittavan ja kansanomaisem- 
man sävelmän.

Kun KEvesmies kulki harjoitta
massa Kurjenkylän Sekakuoroa ja 
ajoi kuutamoEtoina pitkää kotimat
kaa, sävelmä alkoi soida hänen mie
lessään.

Enrari Vuorela kirjoitti 20.11.1955 
päivätyssä kirjeessään: "Minusta tun
tuu, että se on seUainen sävellys, joka 
saa uutta ilmettä sitä enemmän lau
lettaessa. Se tuntui ensin Linjaman 
säveUyksen jälkeen vähän kalpealta, 
mutta kun olen sitä enemmän kuul
lut, se voittaa vaikutuksenaan.

Sävelet saattavat oEa kahdenlai
sia: toinen häikäisee ensi kuulemalta, 
toisen myönteiset puolet paljastuvat 
vähitellen laulettaessa ja enemmän

esi-tettäessä. Maallikkona en sano sitä 
enkä tätä, mutta mulla on seUanen 
tuntu, että Sinä ja laulajat sieUä olette 
oikeaEa asiaUa. TeiUä on vapaat kä
det siinä suhteessa. Toivon laulun 
säveleEe menestystä."

Seuraavan kevätkauden aikana 
virtolaiset kuorot valmistautuivat 
viettämään VEtain Laulun juhlaa, jo
ka pidettiin Virtain PEtiEä heUuntai- 
na 1956. RunoEija Einari Vuorela ja 
rouva Laura Soinne-Vuorela oEvat 
paikalla kunniavieraina.

"VEtolaista luontoa ja kansanhen- 
keä ilmentävä" Virtain Laulu esitet
tiin tällöin ensimmäisen kerran pitä
jän yhdistyneitten kuorojen 130 lau
lajan voimin.

Tietolähteet:
Virtain kotiseutuarkisto,
Kaino Uusitalo: Virtain Laulu (Virtain Joulu 
1988)

VIRTAIN LAULU
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2. Täällä kotimme tohoavar. 
täällä on kättemme työ.
Täällä peltomme kukoistavat, 
täällä on niittyimme vyö, 
Terisevajärvemme kuuluisat 
vuorten varjossa tummuvat. 
Toisveden aallokko lyö.

5. Äijännevalle syntyy uus’ 
leveän leivän maa, 
kunhan ihmisen sankaruus 
haihyöt kartoittaa,
SieUä jo kukkii räme ja suo. 
siellä jo pellot tähkiä luo, 
vaikenee vastaisuus.
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J. Kurjenkylästä Hauhuuseeo 
meidän on metsät ja maa. 
Saaret ja salmet Vaskiveen 
taivaalta sinensä saa. 
Kappale kauneinta saloa, 
lahdenpohjaa ja taloa 
silmiimme kangastaa.

6. Täällä kirkkaampi taivaalla kuu, 
armaampi aamujen koi.
Herkemmin meille kuin maailma muu 
kotoinen torpemme soi.
Meidän on maallttien onnemme tää, 
meidän on rakkaat rannat nää, 
meille ne Luojamme Soi.

4. Uurasten metsissä nuhteeton 
valvoo vartiomies.
Martti Kitusen nuotion 
kiiluu peloton lies.
Polkuja käyskelee hiljainen 
vapaussankari korpien.
poissa on orjuuden ies. Ensiesitys Virroilla 20.5,1956
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ARJA HORVÄTH

Neljän sukupolven yhteinen lehti

Suomenselän Sanomat 80 vuotta
Kahdeksan vuosikymmentä on 

pitkä aika minkä tahansa mittapuun 
mukaan mitattuna. Se on pitkä ru
peama niin ihmiselämässä kuin leh- 
denkin historiassa.

Suomenselän Sanomilla tämä 
merkkipaalu tuli täyteen 7. kesäkuu- 
ta2001, jolloin tuli kuluneeksi 80 vuotta 
lehden ensimmäisen numeron ilmes
tymisestä. Lehti ilmestyi tuolloin 
Virtain Sanomat -nimisenä.

Uudelle vuosikymmenelle ja uu
delle vuosituhannelle Suomenselän 
Sanomat on lähtenyt toiveikkaana ja 
luottavaisin mielin.

Suomenselän Sanomien lukija
kuntaan kuuluu tänä päivänä par- 
haimmillaanneljäkin sukupolvea; leh
teä lukevat niin kah-deksankymppiset 
isoisovanhemmat kuin kouluikäiset 
lapsenlapsenlapsetkin.

Perustamiselle so
piva sauma

Virrat oli 20-luvun alkupuolella 
Vaasan läänin toiseksi suurin pitäjä. 
Omaa lehteä paikkakunnalla ei kui
tenkaan ollut, vaikka sen perustami
sesta oli paljon puhuttu.

Virrat sijaitsi useiden maakuntien 
leikkauskohdassa, jossa eri puoluei
den päivälehdet taistelivat levikkin-sä 
lisäämisestä. Mikään niistä ei kuiten
kaan ollut saavuttanut selkeätä valta- 
asemaa.

Vuonna 1918 Virtain piirin nimis- 
mieheksi tullut maisteri Arvi O. Sario 
havaitsi, että tässä oli erinomainen 
sauma pitäjän oman tiedotusvälineen 
perustamiselle.

Sario ryhtyi tuumasta toimeen, 
aluksi yksin koska muita yrittäjiä ei 
mukaan uskaltautunut.

Hieman myöhemmin mukaan tuli 
kirjailija-kanttori Heikki Korhonen, 
jonka kanssa Sario kustansi lehteä 
nelisen vuotta. Virtain Sanomien en
simmäinen numero ilmestyi 7. kesä
kuuta 1921.

Kaksi lehteä
yhdeksi julkaisuksi

Ensimmäisenä vuonna lehden le
vikkialue käsitti vain Virtain pitäjän, 
mutta sittemmin siihen liittyivät mu
kaan Ähtäri ja Pihlajavesi.

Töysän, Alavuden ja Kuortaneen 
pitäjiä varten A. O. Sario oli perusta
nut toisen lehden, Alavuden, Töysän 
ja Kuortaneen Sanomat. Näin ollen 
nykyinen Sanomat oli alkuaikoina ja
kautunut kahteen julkaisuun.

Jotta lehden levikki ja kannatus 
saataisiin entistä laajemmaksi, pää
tettiin lehtiä julkaisemaan perustaa 
yhtiö ja samalla yhdistää molemmat 
lehdet.

Kunnallisten Sanomain Oy jul
kaisi siitä lähtien lehteä, jonka ni
miössä vaihtelivat levikkialueen kun
nat eri järjestyksessä. Mukaan oli lii
tetty entisten lisäksi myös Soini ja 
Lehtimäki Alavudella harventunutta 
levikkipeittoa korvaamaan.

Suomenselän Sanomat on toiminut paikallisten uutisten välittäjänä 
kunnioi-tettavat 80 vuotta. Kuva: Arja Horväth.

Vuonna 1961 lehden nimi oli pelk
kä Sanomat, minkä jälkeen siitä tuli 
nykyinen Suomenselän Sanomat.

20-luvun loppuvuosista lähtien 
kymmenien vuosien ajan Sanomien 
varsinaisen levikkialueen asukaslu
ku oli paikallislehtien suurimpia ja 
levikiltään lehti onkin kuulunut suu- 
rilevikkisten ryhmään.

Vaikka levikki jo 1966 kohosi yli 
kymenen tuhannen, ei lehteä kiireh
ditty lukuisten muiden kasvaneiden 
paikallislehtien tavoin muuttamaan 
kaksipäiväiseksi vielä 60-luvulla. Se 
aika tuli vasta 80-luvun alussa.

Sanon kautta
56 vuotta

Sanomia kustantaneen yhtiön pää
omistajana oli 56 vuoden ajan Sarion 
suku. Lisäksi osakkeita oli kymme
nillä pienomistajilla

Lehden päätoimittaja Arvi O. Sa
rio toimi lehden päätoimittajana lä-
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hes neljän vuosikymmenen ajan lu
kuun ottamatta jaksoa 1935-41, jol
loin päätoimittajana oli Niilo Järvi
lehto.

Pentti Sario jatkoi isänsä jälkeen 
Suomenselän Sanomien päätoimitta
jana vuodesta 1963 vuoteen 1977 asti. 
Hänen aikanaan lehti kasvoi yhdeksi 
maan suurimmista paikallislehdistä.

Sekä Arvi O. että Pentti Sario oli
vat värikkäitä kynänkäyttäjiä, jotka 
jättivät oman persoonallisen leiman
sa lehteen.

Omistajan vaihdoksella 
uusia tuulia

Lehden uusi omistaja, virtalainen 
saha-ja puualan monitoimimies Kau
ko Vainionpää otti lehtiyhtiön ohjat 
käsiinsä vuoden 1977 alussa.

Ensimmäiset vuodet omistajan
vaihdoksen jälkeen Suomenselän Sa
nomia toimitettiin entisten hyviksi 
havaittujen periaatteiden mukaisesti. 
Lehden linjaa eikä myöskään ulko
asua ole jatkossakaan olennaisesti 
muutettu ajan vaatimaa nykyaikais
tamista lukuun ottamatta.

Syyskuun alussa 1981 Suomense
län Sanomat muutettiin kaksipäiväi
seksi ja kolme vuotta myöhemmin 
kesällä 1984 kolmepäiväiseksi. Lehti 
ilmestyi yli kolmentoista vuoden ajan 
tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin ja 
tilaajat saivat noin 150 numeroa vuo
dessa.

Vuodenl997 alussa lauantain leh- 
tijätettiin pois jasiitä lähtien Suomen
selän Sanomat on ilmestynyt tiistai
sin ja torstaisin, kaikiaan satakunta 
numeroa vuodessa.

Maan suurimpia
paikallislehtiä

Suomenselän Sanomien levikki 
pysytteli 60-luvun puolivälistä läh
tien pitkään 10 000 tuntumassajapar- 
haimmillaan se oli lähes 12 000 kap
paletta. Suomeselän Sanomat kuului 
niihin aikoihin maan suurmpien pai
kallislehtien joukkoon.

Pääasiallisena levikkialueena on 
edelleen Suomenselkä. Runsaasti leh
tiä menee myös ympäri Suomea ja 
ulkomaille, sillä paikallislehti on muu
alle muuttaneille tärkeä yhteys 
synnyinseudun tapahtumiin.

Sisarlehdillä
kasvua toimintaan

Vuonna 1986 Kauko Vainionpää 
ryhtyi ennakkoluulottomasti kasvat
tamaan lehtiyhtiötä ostamalla kaksi 
ilmaisjakelulehteä.

Ähtäriläinen Ostolan Uutiset lak
kautettiin välittömästi omistajan
vaihdoksen jälkeen ja uuden lehden 
ensimmäinen numero ilmestyi sa-man 
vuoden marraskuussa Ähtärin-järven 
Uutisnuotta -nimisenä. Lehti oli 
tilauspohjainen.

Toinen yhtiölle hankittu lehti Vir
talainen jatkoi Virroilla ja lähiym
päristöön jaettuna ilmaisjakelulehte
nä pitkälti toista vuotta.

Välillä lehdenteossa pidettiin pa
rin vuoden tauko, mutta vuoden 1989 
syksyllä lehti herätettiin taas henkiin 
ja sen julkaisemista jatkettiin Virtain 
Sanomat -nimisenä kaupunkilehtenä 
kerran viikossa. Vuoden 1991 alusta 
Virtain Sanomat jaettiin Virtain ja Vi- 
suveden talouksiin Suomenselän Sa
nomien liitteenä. Myöhemmin Vir-tain 
Sanomat sulautui Suomenselän Sano
miin ja lakkasi ilmestymästä.

Vuoden 1996 alkupuolella perus
tettiin Pohjois-Pirkanmaa -niminen 
lehti, joka ilmestyi kerran viikossa. 
Lehti jaettiin ilmaisjakeluna virta
laisten kotien lisäksi Kuruun ja Ruo
vedelle. Julkaisu ei kuitenkaan saanut 
riittävästi ilmaa siipiensä alle ja sen 
ilmestyminen loppui juhannuksen alla 
samana vuonna.

Kymmenkunta
päätoimittajaa

Kauko Vainionpään valtakaudel
la Suomenselän Sanomien vetäjä on 
vaihtunut kymmenkunta kertaa.

Päätoimittajina ovat olleet Ensio 
Ruohomäki 1977-79, Antti Kuusisto 
1979-85, Jorma Välimaa 1985-86 ja Ju
hani Krappe 1986-88. Vuosina 1988- 
89 vt. päätoimittajana Juhani Järvi
nen.

Vuoden 1989helmikuun alusta läh
tien nimitettiin va. päätoimitta-jaksi 
Heikki Ahopelto, joka saman vuoden 
lokakuusta lähtien toimi lehden vas
taavana päätoimittajana vuoden 1994 
toukokuuhun asti. Toisena päätoimit
tajana oli vuosina 1989-91 Arja Horväth 
ja Virtain Sanomien päätoimittajana

samana aikana Asko Vainionpää.
Vuoden 1994 toukokuussa Suo

menselän Sanomien päätoimittajaksi 
tuli toistamiseen Jorma Välimaa. Hän 
oli tehtävässä kesäkuuhun 1995, 
jonka jälkeen päätoimittajan tehtä
vät hoiti Irene Murtomäki ensin vä
liaikaisena ja sitten vakinaisena. Vuo
den 1999 alusta lähtein lehden pää
toimittajana on ollut Mirja Laukka- 
Kiikkala.

Paikallislehdellä
oma paikkansa

Vaikka tiedonvälitys kaiken aikaa 
laajenee ja minipuolistuu, uskotaan 
paikallislehden säilyttävän jatkossa
kin asemansa vankkana ja vakaana 
kotiseudun äänenkannattajana. Val
takunnallisten uutisten ohella lukija 
kaipaa tietoa lähipiirinsä asioista, 
oman paikkakunnan tapahtumista ja 
tutuista ihmisistä.

Suomenselän Sanomat on tarkoi
tus jatkossakin säilyttää perinteisenä 
paikallislehtenä, joka on alueensa ja 
sen ihmisten tärkein yhdyslenkki ja 
uutislehti.
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LAURI YLINEN

Kotalan Nuorisoseura 100 vuotta
Kotalan Nuorisoseura vietti 100- 

vuotisjuhliaan keväisenä Marian
päivänä 2001 toimitiloissaan "Van
halla koululla", joka on ollut nyt tois
takymmentä vuotta Nuorisoseuran 
käytössä.

Juhlan avasi seuran esimies Timo 
Kangasaho todeten, että vaikka seu
ramme on tällä hetkellä suhteellisen 
pieni, on se yksi merkittävä tekijä 
kylämme toiminnoissa.

Historiikki
musiikin kera

Seuran historiikki esitettiin yh
dessä Torisevan laulun kanssajanäin 
saatiin historiikkiin keveyttä ja elä
vyyttä. Torisevan laulu esitti aina his
torian kohtaan sopivan laulun tai 
muun musiikkiesityksen.

Seuramme historiahan alkaa 
24.1.1901 olleesta perustavasta koko
uksesta, jossa oli peräti 80 osanotta
jaa. Seura oli aluksi nimeltään Virtain 
Uurasten Nuorisoseura.

Nimi muutettiin myöhemmin 
Kotalan Nuorisoseuraksi. Aluksi seu
ra kuului Etelä-Pohjanmaan Nuori- 
soseurapiiriin, nyttemmin Hämeen 
Nuorisoseurapiiriin.

Seuran toiminnassa on ollut erit
täin vilkkaita kausia ja sitten taas 
hiljaisempia kausia.

Jorma Korhonen
piti puheen

Juhlapuheen piti seuran entinen 
puheenjohtaja Jorma Korhonen aloit
taen aina nuorisoseuraliikkeen syn
nystä ja niistä syistä mitkä saivat sil
loin aikaan nuorisoseuran kokomaa
han.

Hän totesi myös, että nykyisin on 
ilmassa vähän samoja tuntoja kuin 
silloin häjyjen aikaan Pohjanmaalla, 
jossa nuorisoseura-aate syntyi.

Seuran 100-vuotishistoriikki esitettiin yhdessä Torisevan Laulun kanssa. 
Kuvan omistaa Lauri Ylinen.

Huumeet, välinpitämättömyys 
läheisistä, väkivalta ja muu häiriö
käyttäytyminen on lisääntymässä.

Korhonen toi myös esiin koulun 
ja opettajien osuuden kylän nuoriso
seuratyössä, joka on ollut aiemmin 
hyvinkin voimakasta.

Lopuksi hän totesi lauluntekijän 
sanoin: Muuttuvat laulut vuosien 
mennen, aika pois paljonkin vie. 
Muuttuuko ihminen ja mihin suun
taan voi viedä huomispäivän tie?

Seuralla yhä uskoa
tulevaisuuteen

Kunnallisneuvos Matti Maij ala toi 
puheenvuorossaan esiin nuorisoseu
ratyön hänelle antaman valmiuden 
monista haasteista selviämiseen.

Puheenvuoronsa lopuksi hän 
esitti laulun Muistot, muistot.

Vaikka seura on tällä hetkellä 
varsin pieni jäsenmäärältään, on sillä

luja usko, että se myöskin tulevai
suudessa tulee olemaan aktiivisesti 
Kotalan toiminnassa mukana.

Lämminhenkinen tilaisuus pää
tettiin yhteisesti laulettuun Virtain 
lauluun ja siitä tietenkin Uurasten 
omaan säkeistöön.

Pitkäaikaisesta nuorisoseura- 
työstä saivat Suomen Nuorison Lii
ton hopeisen ansiomerkin Jorma ja 
Pirkko Korhonen, Anneli Setälä, 
Reima Kopare, Oili Leponiemi ja Ti
mo Kangasaho.
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MATTI KOSKI
(s. 9.1.1922, k. 2.2.1980)

(Aila Sipilän arkistosta)

Länsi turvan tuoja
Miekkonen metsässä hiihti, 
sujutteli suksillansa.
Päivän hiihti suurta suota, 
kuuyön kulo-paloja.
Hiihti suuren järven jäätä, 
tarkoin taaksensa tähysti.

Joko lie jälelle jäivät 
kostajat kovakätiset, 
surmamiehet suvun suuren?
- Tuolla tuikeat tulevat 
viisi miestä miekkavyötä.
Kova on kosto mielessänsä, 
tarkoitus: veri verestä.

Yhä Puntanen pakeni, 
pelko sukset siivitteli. 
Saapui suurelle mäelle, 
taasen taaksensa tähysti. 
Ei kuulunut kulkijata. 
Viimeinkin jälelle jäivät.

Mietiskeli mielessänsä: 
Laatisinko leiritulen? 
Väsymys ruumista varisti, 
unen puute, ruuan tarve. 
Yösydämen tulilla torkkui, 
sitten pitkitti pakoa.

Tyrttyivät takaa-ajajat, 
kääntyivät kotia kohti.

Hiekkaista harjua hiihti 
Puntanen pahoilla mielin: 
Tulikin tehtyä tekonen, 
tekemättä jospa oisi...

Latu jatkui länttä kohden.

Pääsi pirkkojen sijoille, 
hämäläisten heittehille. 
Löysi pirkan piilopirtin 
lomasta pitkän lahden 
kaislaniemen kainalosta. 
Siinä sulille asusti, 
ketjotteli kevätkeleille.

Järvet loivat jäisen peiton. 
Tiainen turmanlintu 
niiskutteli, niin sanoi:
Voi sinua, vuokralainen, 
tänään on isäntä täällä.

Päätyi pirkka pian perille, 
ehti eräsaunallensa. 
Äkkäsi äsken asutun, 
oli vielä kiuas kuuma, 
seisoi sukset seinustalla.

Se oli Purra pirkan poika 
kiljui kiukkunsa pihalla: 
Tunnenpa Savon sukset!

Puntanen polulla seisoi, 
näki venhon valkamassa. 
Tuumi tuossa: Taistelenko? 
Suku suuri pirkkalaisten, 
kauan en yksin kestä.

Länsi oli turvan tuoja. 
Saapui suurehen salohon, 
kahden järven kannakselle, 
missä kaikki metsän kansa 
ihmetteli ihmislasta, 
ei ollut ennen nähnyt.

Kotalan vanha mylly, joka on palanut vuonna 1964. 
Tuntemattoman taiteilijan piirroksen omistaa Eila Hokkinen.

Teeret puissa pöyhisteli, 
metsot moitti mättähillä: 
Mikä lie olento outo? 
Oravaiset oksistossa 
tirskuivat: Tuo mitätön.

Tuumaili mies: Tähän asetun, 
savupirtin pienen laitan. 
Järvissä järin kaloja, 
metsä täynnä menijöitä. 
Petoja nekin pelännee, 
tuhminpata eivät tunne, 
katalinta kauhistele.

Mäelle mökki nousi 
kahden järven kannakselle.

* * *
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AUTOKORJAAMO
HARRI AITTASALO

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

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
toivottaa

Naisten vaatetusliike

ANNULI
Virtaintie 35, Virrat, puh. 475 3193

RauLallista joulua ja Hyvää LAutta Vuotta!

KIINTEISTÖHUOLTO 
E. PEKKANEN 
PÄIVYSTYS 24 h

050-302 0811

PARTURI-KAMPAAMO
HIUSTOIMI MIDINETTE

TOIVOTTAA RAUHALLISTA JOULUA 
JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA

puh. töihin 03-475 5975, kotiin 03-475 4059, 0400-587 917

Asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä kiittäen 

toivotamme

LRauhattista Jouhia ja Menestyksetfistä Uutta Vuotta

Ay (jää JJ.ou.Tia ja (Dnnz Hista ^Liatta QÄuotta

Virtain

Sähkötyö Oy
Pirkantie 22 
34800 Virrat

Puh. 03 - 475 3890 
Fax 03 - 475 3891

POHJOIS-
FINNET

HÄMEEN PUHELIN OY

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA 
AUTOSÄHKÖKORJAAMO

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

* HINAUKSET
* MAALAUKSET
* TUULILASIT

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

-Hyvää H014'140 Toivottaa

Virtain Muovityö Oy
muovituotteet - muotit - koneistukset

MIROniflLl) KESKELLÄ LOMASUOMEA

& VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA
PUHELIN (03) 475 6560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

VIRTAIN PALA
Toivottaa Hyvää Joulua

ja
Onnellista Uutta Vuotta

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

SUUNNITTFLUT/4LO

Puh. 475 5888
r\ n xx ■ i /\ Virtaintie 17S.Anttila Oy rukous

Virtaintie 17, PL 36,34801 VIRRAT 
2800 Fax 03-478 2850
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AUTOHUOtfO
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
RAUTANET

HYVÄÄ
JOULUA!

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

Ravintola
TOISVESI

34800 VIRRAT PUH. (03) 475 5102

Ravintola

TEUVON TUPA
ELINTARVIKEKIOSKI
Liedenpohja, puh. 475 8130

Joulun Iloa!
( VIRTAIN FYSIOTERAPIA )

Osuuspankkitalo, Virrat, puh. 475 4703

Fysioterapeutit 
MATTI VÄISÄNEN ja 
RAIJA LEPISTÖ

JOULULAHJAVINKKI:
ANATOMISET TYYNYT * HOITOLAHJAKORTTI*

*
4H - selkä-, polvi-, nilkka-^■nehbancf y.m.tuet
-KÄVELYKEPIT -TURVAHOUSUT - LIU KU ESTEET 

YM. PIENAPUVÄLINEET

koillis-sflTflKunnnn sfltiKO oy
Keskustie 10, PL 25, 34801 VIRRAT, puh. (03) 485 511 

Yrittäjäntie 3, 63700 ÄHTÄRI, puh. (03) 533 1965

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

Myös satelliittiantennitRaimo Antila
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

EDULLISET LAATUVARAOSAT

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

O

VIRRAT (03) 4755 530, 4755 290

^JJuvää ja Haulattiita joulua _JYailu(de /

virtain n
ves<lämp©

Aho & Härkönen
PL 69, 34801 Virrat, Pirkantie 11

L Puh. 03 - 475 4869

LAMMITYSLAITTEISTO
ASENNUS JA HUOLTO '

RYHMÄ

TOIVOTAMME HYVÄÄ JOULUA 
VAATETUSLIIKE

amminiemi
Virtaintie 34, 34800 Virrat 
Puh. 03-475 5388

sssanomat@phpoint.net 
Puh. (03) 475 5522
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HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO 
A. KAIPIO KY

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, 040-586 4863

Hyvää Joulua toivottaen

HAMMASLAAKARI
TUIJA KÄHKÖNEN

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

(myös iltavastaanotto)

Hyvää Joulua toivottaen

Hämeen 
Kuljetus Oy
puh. 020 1616 295

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

Jiyvää Jouhia ja
Onnellista Uutta Vuotta

VIRHYDRO OY
PIRKANTIE 22 VIRRAT
PUH. 03-475 4111, FAX 475 4112

SÄÄKSMÄKI OY
Puh. (03) 475 8975

Vaski vedentie 1514 
34710 VASKIVESI

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

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

Sportia
34800 Virrat, puh. (03) 475 6540, 0400-634 322 JUKKA 7

Virtaintie 36, 34800 VIRRAT puh. 475 3100

LUOTETTAVAA SIIVOUSPALVELUA 
YRITYKSILLE JA YKSITYISILLE

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

auto 0500-468 266

PL 47, 34801 VIRRAT
Ahjolan teollisuusalue

Puh. 03-475 6100

VIRTAIN II APTEEKKI

Järven Kukka
\ \ Virrat, Rantatie 7
V\/ Puh. 475 5390

Avoinna myös sunnuntaisin

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

•Hyvää joulua ja

Ommel lista LAmtta Vuotta

Virtain Liihennehj>uhi Oy
puh. 475 5359
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KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co
MYÖS HTM-TILINTARKASTUKSET

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

Huonekalut edullisesti

Kaluste-Katja Oy

Jtyvää Joutua ja Onnettista Uutta Vuotta

Kiinteistötoimista lkv

Asuntovirrat oy
Virtaintie 34 • 34800 VIRRAT 

Puh. 03-4755 779
Sähköposti: asuntovirrat-lkv@phpoint.net 

Internet: www.asuntoverkko.com/asuntovirrat

Virtaintie 42, 34800 VIRRAT 
Puh. 040 729 4905

Hyvää Joulua toivottaa

W KU Ml KORJAAMO OY
Puh. 03-475 5207 Fax 03-475 3373

Virtain
Lasipalvelu Ky

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

Ammattitaitoista isännöintiä ja kiinteistönvälitystä 
yli neljännesvuosisadan ajan.

ttyvää Joutua ja Onnettista Uutta Vuotta !

(martlnfcarhu)
Virrat Puhelin (03) 475 5129

MATTILAN SÄHKÖ

HYVÄÄ
JA

RAUHALLISTA
JOULUA

TOIVOTTAA
KAUPPIAS

JA
KAUPAN VÄKI

Hyvää Joulua 
H

Onnellista Uutta Vuotta

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

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

SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu

MALLATIN RATSUTILA
Siekkiniementie 25, puh. 0440-869 758, 475 5957

KAUNEUSHOITOLA LIISA
Siekkiniementie 25, puh. 475 5957, 050-593 8627
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HYVÄÄ JOULUA
JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

HARJUN SEMENTTIVALIMO
34800 VIRRAT 

puh. 475 5819, 050-327 5965

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta 

toivottavat
Seija Harju ja Inka Aikäs

POHJOLA

/}/? AUTOHUOLTO

raoton IKy
34800 VIRRAT PUH. (03) 475 5705

VIRTAIN
RATSASTUSTALLI

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

SILMAAS MA
Keskustie 6, 34800 VIRRAT 

Puh. 475 4011
Kiitämme asiakkaitamme luutuneesta vuodesta 

ia toivotamme KuvaufcsetCista Joutua
VIRTAIN

valokuvausliike

VARPUSTIE 4, PUH. 03-475 5106

# HYVÄÄ JOULUA *
VIRTAIN TILITOIMISTO

puh. 475 5505

WEJ

auhatttiJa joulua

vAvw.kipa.fi
KIRJAKAUPAT

Virtaintie 35, puh. 475 4165

JOULURAUHAA
M

ONNEA VUODELLE 2002

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

Va
aJyoää Joulua ja UnnellEta HCuita Qluotta!

IRTAIN
AUTOKORJAAMO KY

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

tJTyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

puh. 050-325 1414

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

- VALOMAINOKSET - TARRAKIRJAIMET 
- NOSTOLAVOJEN VUOKRAUS

K EXTRA
T. KANGASAHO

42870 KOTALA, puh. 03-475 9132

VIRTAIN FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS

Fysioterapeutti AIRA PÄIVÄRINTA 
Hieroja ERKKI PÄIVÄRINTA

TORISEVANTIE 8 A 25, VIRRAT, puh. 475 4395

KATTOTYÖ
Matti Nurmi 

Puh. 475 8697
Tuuralantie 38, 42870 Kotala

Tuotteita 
LAMPAISTA ja 

MEHIIJUSISTÄ

Riitta ja Matti Heikkilä
Peltoniementie 17, 42870 Kotala 

Puh. (03) 4759 169, 050 3450403, 050 325 1314
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Rauhallista Joulua ja kiitos 
kuluneesta vuodesta asiakkaille 

ja yhteistyökumppaneille.

• hiihtolatuja
• sähköistettyjä 

asuntovaunupaikkoja
• ratsastusta
• kalastusta
• tilauksesta hyvää 

kotiruokaa
• luomuviinimarjoja
• mutakylpyjä

Hyvää ja rauhallista 
joulunaikaa.

Nordea Pankki Virrat Nordea^ © 475 3771 
Virtaintie 37, Virrat

Neste Kitusen Kievari 
toivottaa

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

asiakkailleen ja 
yh teistyäkumppaneilleen

Matkailumaatila Lomajärvinen, Veikko Sahi 
Kivimäentie 37, 42870 Kotala 

puh. (03) 475 9251, 050 556 7435

PARTURI-KAMPAAMO

LOREAL
MA suljettu 
TI-PE 9-17, LA 8-14

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

vmrniH
Kiertotie 8, VIRRALpuMÖ3H752400^^<^

PARTURI-KAMPAAMO

T^aukallis+a joulua +oivo++aa

VF Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet

Yrittäjäntie 8 Puh. (03) 475 5488
34800 VIRRAT Fax (03)475 3127
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(jää jjouAia ja 

Vrmzttiiäa Jlutta QAiotta

PARTURI TERTTU
Terttu Rantanen ja Seija Maskonen

® (03) 475 4830
Varpustie 1 
34800 VIRRAT

tttyvää Joutua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Suoramyyntipiste Virroilla
Keskustie 6, 34800 Virrat, 
puh. (03) 475 4312

LAMMASTUOTE
Annika Asu )

Hyvää Joulua toivottaen

VIRTAIN RUOSTEENESTO
Keijo Virnes

Pirkantie 22, Virrat, puh. 475 3007

Virtain
Kukkapalvelu

Puh. 475 5917, GSM 050-300 7228

Virtaintie 35, puh. (03) 475 3755

Hyvää Joulua

JYRÄPOJAT
Puh. 475 3200

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz slz Hz Hz \jz Hz Hi Hz. -Hz Hz Hz

zjH zj\ /js /p> /js zp. zj\ /|\ /fx 'T' Zfs z|'' Z|\ Z]\ Z|\ Z|\ Zf\ Z|\ Z|\ Z|\

* 
* 
*Sinua

varten

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
toivottaa

* OPTIKON PALVELUT
- näöntarkastukset
- piilolasitarkastukset
- ajokortti todistukset

* SILMÄLÄÄKÄRIN PALVELUT

Silmälasit, piilolasit, piilolasinesteet, 
OMRON-verenpainemittarit, korva- 
kuumemittarit, Angora-kohdelämmittimet

(Rauhallista Joutua ja Onnea Uudelle Vuodelle!

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

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

puh. 03-475 3095 
34800 VIRRAT

emu

(VIRRATcazze
Allikot SILMÄ - JA PIILOLASIT 

7 Virtaintie 31,34800 Virrat, puh. 03-475 4343

Avoinna: ma-pe 9.30 - 17

Hz Hz \lz Hz Hz \lz Hz Hz H> H, Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 
"Z|\ z|V zt\ zp. “Z|\ zys zfs zj\ /y' zy\ TyT A A A A A ^T- Z|\ zp- zys

0- Lymfaterapeutti Marjaana Koskinen <•

FYSIOTERAPIAKESKUS

Virtain
Ijuntoutus

O

S- Virtain Keskus, Virtaintie 36
•0 34800 Virrat, p. 03-475 5875

❖
❖
❖

1

64



HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KAUPUNGINKIRJASTO

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

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

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

VIRTAIN
KIINTEISTÖPALVELU OY

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

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA 
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KONTTORITYÖPALVELU
Pasi Nieminen

VIRRAT (03) 475 4557

(Hyvää joutua ja onnettista uutta vuotta /

K EXTRA
P. LEHTOVAARA

34930 Liedenpohja, puh. 03-475 8115

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

RAKENNUSLIIKE
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

Ak MARKET
~ f PIPPURI

MEILTA~SAAT
RfYMT T^TIA Avoinna ma - pe 9 - 20, la 9 -18
DVZLII U 3 12A VIRTAIN KESKUS, p. (03) 475 5146, 475 5147

Kiitämme kuluneesta vuodesta 
toivotamme Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Virtain Moottorisaha Ky
Salinintie 2, 34800 VIRRAT 

Puh. (03) 475 8300

Hyvää Joutua ja Onnettista Uutta Vuotta

LINJA-AUTOLIIKENNE
YKSPETÄJÄ OV

Opintie 7, 34800 VIRRAT

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

SUORITAMME TILAUSAJOA
LINJA-AUTOLLA

FirurvcorvT
GWS Finncont Oy

PL 44, Sampolantie 3 
34801 Virrat 

Puh. (03)485 411
Fax (03)485 4200
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Su 2.12. klo 10

To 6.12. klo 10

Su 9.12. klo 10

Adventin ja joulunajan kirkkotilaisuuksia Virtain seurakunnassa 2001
perhejumalanpalvelus ja päiväkerhon 30-vuotisjuhla (Hoosiannaa laulamaan) 

itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja seppeleenlasku sankarihaudalla 

messuja SLEY:n paikallisosaston 70-vuotisjuhla

Ma 24.12. jouluaatto
klo 15 jouluaaton perhehartaus Virtain kirkossa
klo 15.30 jouluhartaus Killinkosken kirkossa
klo 17 jouluaaton sanajumalanpalvelus Liedenpohjan kirkossa
klo 17 jouluhartaus uuden hautausmaan kappelissa

Ti 25.12. joulupäivä
klo 7 joulukirkko Virtain kirkossa
klo 9 joulukirkot Liedenpohjan ja Killinkosken kirkoissa 

Ma 31.12. klo 22.30 uudenvuodenaaton messu Virtain kirkossa

Musiikkitilaisuudet 
Su 9.12. klo 18 
Ti 11.12. klo 19 
To 13.12. klo 19 
Su 16.12. klo 19 
Pe 21.12. klo 19

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

TERVETULOA ! 
VIRTAIN SEURAKUNTA

RAUHALLISTA JA KOTOISAA JOULUA!

POHJOIS-HÄMEEN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY LKV ■■ I
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Virtain Joulu 2001 sisältö:

Etusisäkansi: On juhla Jeesuksen ...........................................

1 Joulutervehdys lukijoille ............................................................
1 Virtain Joulu 2001 toimituskunta
2 Ensimmäisen joulun siunaus ..................................................
3 Pitkäjänteistä puuhaa ...............................................................
4 Virtain Seuran kuulumisia ......................................................
5 LC Virrat/Tarjanne on tyttöjen juttu .....................................
6 Poimintoja kunnalliselämästä vuoden varrelta ....................
8 Jatkosodan syttymisestä 60 vuotta .........................................
9 Eräs lapsuusmuisto ...................................................................

10 Totuus on tuolla jossain ...........................................................
11 Työtodistus 100 vuoden takaa ................................................
12 Mies ja hänen ajatuksensa ......................................................
13 Suomen Sota Tulijoelta katsottuna .........................................
16 In Memorian ...............................................................................
16 Joulukuinen hämärä .................................................................
17 Evakkoretki ...............................................................................
18 Talvipeijaisissa monenlaista riehaa ........................................
19 Karhunpeijaiset tarjosi jokaiselle jotakin ...............................
20 Torisevan rotkojärvet kiehtovat yhä ......................................
21 Martti Kitusen uhrikuusi kaadettiin ......................................
22 Oltermanni-pelimanni Yrjö Aadolf ........................................
23 'Se on teeri vaan" .......................................................................
24 Se kaikista pienin ......................................................................
24 Kirjoja kotikylistä
25 Sotaorpojen yhdistys Ylä-Pirkanmaalle .................................
26 Tarinoita Vaskivedeltä ............................................................
27 Lapsuuden joulun muistoja ....................................................
27 Kun ensimmäinen auto ajoi Virtain ohi .................................
28 Ukulele - nuorisomusiikin virtauksia 30-luvulla ..................
30 Virtain lapset perustivat lainakirjaston .................................
31 Vuosina 2000-2001 ilmestyneitä julkaisuja
32 Säästäjän tarina .........................................................................
33 Virrat-päivää vietettiin viidennen kerran ..............................
34 Perinnekylän elämää 2001 .......................................................
36 Alokkaista lentosotamiehiä Virroilla ......................................
37 Kilpapyöräilyä Killinkoskella .................................................
38 Yritysmaailmassa tapahtunutta vuonna 2001 ........................
40 Ajatuksissani Armid Sandberg ...............................................
41 Runoja .........................................................................................
42 "Tervetuloa opiskelemaan - myös valkolakkiväki"................
44 Urheilupaloja vuoden varrelta ................................................
45 Virtolainen tulevaisuuden juoksijalupaus
46 Taikauskoa .................................................................................
48 Hilma Lamminmäen parannuskeinot.....................................
49 Välitunti "mettä”.........................................................................
50 Killinkoski-päivillä väkeä kautta maan ..................................
52 Virtain Laulun ensiesityksestä 45 vuotta ...............................
54 Suomenselän Sanomat 80 vuotta ...........................................
56 Kotalan Nuorisoseura 100 vuotta ...........................................
57 Länsi turvan tuoja .....................................................................
57 Piirros Kotalan vanhasta myllystä ..........................................

Piirrokset ....................................................................................

Säv. Markku Sorvari 
san. Markku Aalto 
Matti Maijala

Kaarina Salminen 
Tuomo Simelä 
Pentti Joutti järvi 
Katri Lavaste 
Päivi Hakala 
Pentti Joutti järvi 
Kaarina Multamäki 
Marja Perämäki 
Marja-Leena Vehka-aho 
Matti Maijala 
Jouko Ylä-Liedenpohja 
Paavo Määttänen 
Martta Lamberg 
Aini Ilomäki 
Teija Isokivijärvi 
Irene Murtomäki 
Tiia Haapaniemi 
Pentti Joutti järvi 
Matti Lehtinen 
Mirjami Kopare 
Maija Myllykangas

Laina Hietanen 
Aaro Koivulampi 
Elvi Huurinainen 
Hilkka Raivio 
Antti Koiranen 
Tarmo Yli-Rajala

Terttu Koro
Irene Murtomäki
Johanna Junno, Pentti Jouttijärvi
Irene Murtomäki
Asko Nieminen
Ritva Kämäri
Päivi Heikkilä
Päivi Heikkilä
Hannele Lyytikäinen-Käppi
Päivi Ihamäki

Leena Nojonen
Sirkka Vääriskoski
Juhani Reinikka
Erkki Ojala
Eira Siltanen
Arja Horväth
Lauri Ylinen
Matti Koski
Tuntematon
Koivurinteen
päiväkodin lapset
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Il toivottaa

nnea ru

KEURUUN
OSUUSPANKKI
VIRRAT, KEURUU, RUOVESI, TERÄLAHTI

ojentaneesta vaodesta kiittäen

toivotamme

Ua aitallista Joulua ja 

Uarvollista liatta \Jaotta

Ä LÄHI VAKUUTUS
PIRKANMAAN LÄHIVAKUUTUSYHDISTYS

puh. 475 6700



VIRTAIN KAUPUNKI
toivottaa asukkailleen 
ja vierailleen 
Hyvää Joulua 
sekä menestyksellistä 
Uutta Vuotta 2002.


