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Jotakin vanhaa,
jotakin uutta...
...jotakin lainattua - jotakin sinistä...
Siis morsian? Ei, vaan uusi Virtain Joulu. Yhtä varmasti kun Tarjan- 
ne-laiva tuo kesän Virroille, talven tuo Virtain Joulu! On koittanut 
aika, jolloin tiedetään, miten selvittiin siitä ihmeellisestä kesästä.

Tänä vuonna löytyy aihetta vaikka juhlaan, sillä kädessäsi on 
Virtain Joulun 45. vuosikerta.

Toimituskunta on koostunut viime vuoden tapaan Virtain Seu
ran ja Lions Club Virrat/Tarjanteen jäsenistä.

Ilmoituspuolesta on vastannut yksinomaan leijonien iskujoukko.

Lehden tekeminen on ollut mielenkiintoista, mutta kiireistä puur
tamista. Hyvissä ajoin aloitettu urakka on viimeisinä päivinä muut
tunut väliin minuuttiaikatauluksi. Toimituskunnan varsinainen työ 
kun tapahtuu omana vapaa-aikana.

Virtain Joululle ominainen arvokkuus on pyritty tänäkin vuon
na säilyttämään ja huomioimaan niin sisällössä kuin ulkoasussakin.

Perinteestä kertovia kirjoituksia on jälleen useita, mutta myös 
monta vuoden tärkeää tapahtumaa on uutisoitu. Lukemista löytyy 
varmasti jokaiselle.

Toimituskunnan puolesta osoitan kiitokset kaikille aineistoa lä
hettäneille, ilmoittajille, tuleville ahkerille myyjille ja kaikille muille, 
jotka työllään ja toiminnallaan ovat jälleen mahdollistaneet Virtain 
Joulun tekemisen.

Lehden pitkäaikaisen päätoimittajan Matti Maijalan sanoja lai
naten toivon "uuden joululukemiston toimivan yhdyssiteenä yli su
kupolvien ja muualla asuviin virtolaisiin sekä paikallishistorian ja 
perinnetiedon aarrearkkuna.”

Hyvän Joulun toivotuksin

Eira Siltanen 
päätoimittaja



Rakennetaan
tulevaisuutta

Kuva: Jori Hall

Poikkeuksellinen kesä on kääntynyt 
syksyn kautta joulun odotukseen. 
Kesä antoi meille virtolaisille paljon au

rinkoa ja lämpöä, vuosisadan kelit muis
tetaan vielä pitkään. Vuoden lopussa on 
hyvä muistella kulunutta vuotta ja kat
soa mitä Virroilla on tapahtunut.

Rakentaminen kuvaa hyvin vuoden 
teemaa. Uuden torin vihkiminen peijais- 
aikaan viritti keskustelua torin tarpeel
lisuudesta, ulkonäöstä ja valaistuksesta. 
Torikiveyksen hintaa moni on arvotta
nut. Keskustelu kävi vilkkaana eikä ku
kaan ollut osaton.

Ympäristöä kunnostettiin myös lai
varannassa. Satama-alue on vaihe vai
heelta uudistumassa. Käyntikorttina 
toimiva Rantapuisto muodostaa yhdes
sä sataman kanssa yhtenäisen ja hyvin 
hoidetun alueen, jota on ilo esitellä Vir
roilla poikkeaville.

Uskosta tulevaisuuteen kertoo par
haiten rakentaminen. Tulevaisuuttahan

yleisesti sanoen rakennetaan ja niin Vir
roilla on tehty. Parhaana osoituksena 
tulevaisuuteen panostamisesta on har
jakorkeuteen nousevat talot uljaalla 
Ranta-Keiturin alueella, joka yhdistää 
nykyaikaisella tavalla asumisen muka
vuuden ja luonnonläheisyyden.

Palataan vielä kesään ja palautetaan 
mieliin sen tunnelmia. Jokaisella meistä 
on omat muistonsa kesästä. Mitä Vir
roilla silloin oikein tapahtui? Korviin 
kantautui tarinoita Kurjenkylän kyläta
lolla järjestetystä juhlasta. Juhlat onnis
tuivat, ja osallistujien mielissä vanhat 
tutut vuosien takaa säilyvät taas pit
kään.

Pitäjän muillakin kulmilla tapahtui. 
Kiliin Kallerian ovet olivat auki Killin- 
kosken toritapahtuman pyörähtäessä 
käyntiin. Palomuseo ja ateljeet sijaitse
vat Wanhan tehtaan miljöössä tarjoten 
vierailijoille monenlaista katsottavaa. 
Asukkaiden aktiivinen osallistuminen 
vilkastuttaa kylän toimintaa ja on pa
ras lääke pitämään seutu asuttuna.

Kyläläisten ja kirkolla asuvien elä
mänlaatuun vaikuttavat suuresti saadut 
palvelut. Niiden turvaaminen ja saata
vuus ovat yhteinen huolemme.

Tähtäimessä on tulevaisuudessakin 
järjestää kattavat palvelut kuntalaisille. 
Taloudellisen tilanteen pitäminen vakaa
na vaatii tarkkaa suunnittelua, avointa 
keskustelua sekä arvojen punnintaa. 
Kipeiltä tuntuvia ratkaisujakin on jou
duttu kuluneen vuoden aikana teke
mään.

Tällaista on virtolainen elämänme
no kuluneen vuoden aikana ollut. Jou
lu on pian ovella, ja perinteiset joulu- 
val-mistelut monissa kodeissa aloitet
tu. On tullut aika toivottaa Virtain kau
pungin puolesta kaikille lähellä sekä 
kaukana:

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2003.

Marika Silmonen 
kaupunginvaltuuston jäsen
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Tyhjän aukon 
sanomaa

Kuva: Irene Murtomäki

Satunnaiselle matkailijalle lienee nyky
ään riskialtista tehdä päivän retki 
Betlehemiin. Betlehem sijaitsee toista

kymmentä kilometriä Jerusalemista ete
lään. Kaupungissa on arabienemmistö 
ja se kuuluu palestiinalaisten itsehallin
toalueeseen. Turismi on eräs tärkeimmis
tä elinkeinoista.

Betlehemissä sijaitsee kirkko, joka on 
rakennettu Jeesuksen oletetun syntymä
paikan kohdalle. Kuluneena vuonna 
kirkko on tullut kuuluisaksi piiritystilan
teestaan. Israelin armeijaa paenneet 
palestiinalaiset telkesivät itsensä kirk
koon. Kriisi laukesi lopulta rauhanomai
sesti.

On syytä tehdä pienimuotoinen kur
kistus kirkkoon. Kirkon sisäänkäynti on 
matala. Ihmisten pitää kumartua, jotta 
he pääsisivät sisään. Oviaukko on ma
tala siksi, että eläinten kulku kirkon esi
pihalle haluttiin aikoinaan estää. Kameli 
ei mahtunut eikä aasi osannut kumar
tua. Esipihalla on ollut aikoinaan tori 
eikä eläimiä haluttu sotkemaan ostos- 
pöytiä. Peremmällä kirkkosalissa on 
korkealla seinässä itämaan tietäjiä ku
vaava mosaiikki. Tätä kirkkoa ei hävi
tetty bysantin aikana, sillä idän suun
nasta tulleet valloittajat näkivät mosa
iikissa tutun näköisiä hahmoja, itämaan 
tietäjiä.

Jeesuksen oletettu syntymäpaikka 
on kirkon kellarissa. Se on hämärä ja 
pimeä paikka. Tunnelmaa luovat lukui
sat kynttilät. Syntymäkohta on lattias
sa, jossa on ympyränmuotoinen aukko. 
Aukkoa valaisevat kynttiläriipukset ja

aukon kehästä lähtee kiiltäviä koristei
ta kuin auringon sakaroita. Loppujen 
lopuksi matalan, hämärän ja tyhjän rei
än sanoma on sama kuin kaikilla muil
lakin luvatun maan matkakohteilla. Niis
tä ei ole paljoa jäljellä eivätkä ne ole 
kooltaan suuria. Kuitenkin ne ovat paik
koja, joissa aikoinaan tapahtui suuria. 
Niissä maisemissa tapahtuneet asiat 
muuttivat maailmaa, ja ne voivat puhu
tella meitä jokaista - tänäkin päivänä.

Kristuksen syntymäpaikka on tä
nään koruton ja vaatimaton. Sitä samaa 
se oli 2000 vuotta sitten. Sillä paikalla 
oli eläinten talli. Tallilla on oma sano
mansa jouluevankeliumissa: se on pö
lyinen paikka, siellä on likaista, siellä 
haisee, siellä on äänekästä kenties. Ehkä 
Mariaa ja Joosefia häiritsi eniten pime
ys. Jeesus syntyi vaikeisiin olosuhteisiin, 
kaukana kotoa, kesken matkan. Mari
an ainoa tukihenkilö oli ehkä vain Joo
sef. Ainakin hän oli ainoa tuttu paikal
la. Mitäpä tuolloin mies osasi tehdä 
enemmän synnytyksessä kuin nykyään. 
Osasi olla henkisenä tukena. Pahimmas
sa tapauksessa Joosef joutui kätilöksi.

Jeesus syntyi alkeellisiin oloihin. 
Hänellä ei ollut sänkyä vaan hänet las
kettiin seimeen eli eläinten syöttökau- 
kaloon. Lakanoina hänellä olivat oljet. 
Kun Jeesus syntyi ihmiseksi, hän aloitti 
elämänsä monta pykälää alemmalta 
kuin aikansa muut vastasyntyneet. 
Eläinten seimi alleviivaa Jeesuksen tosi 
ihmisyyttä. Jos Jeesuksen elämän alus
sa olisi ollut vähänkin jotain ylhäistä, 
hänen ihmisyytensä olisi heti tullut epäi
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lyksen alaiseksi. Tavalliset ihmiset eivät 
olisi voineet samaistua häneen.

Alhaiset olot ovat vahva ja ihana 
viesti meille: myös meillä on mahdolli
suus. Meillä, jotka tunnemme olevam- 
me mahdottomia, on sittenkin toivo. 
Myös meille kuuluu armo, jota emme 
koe ansaitsevamme hyvän Jumalan ta
holta. Myös meille, jotka tunnemme elä
vämme pimeässä maailmassa, kuuluu 
armo ja valo.

Me saamme kiittää Jumalaa siitä, 
että hän antoi Poikansa syntyä halpaan 
seimeen. Siitä syystä rakas Vapahtajam
me ei vierasta mitään, mitä meissä ih
misissä ja meidän elämässämme on. Ei 
ole olemassa sellaista paikkaa eikä sel
laista ihmissydäntä, joka olisi Kristuk
selle arvoton tai mahdoton. Joulun 
evankeliumissa on taivaallinen lohtu 
meille kaikille ■ sekä niille, joiden elämä 
tuntuu olevan kunnossa, että niille, joi
den elämä tuntuu rikkinäiseltä tai kipe
ältä. Me emme ole yksin; meille kaikille 
on syntynyt Vapahtaja - auttaja ja pe
lastaja.

Tehän tunnette ‘.Terramme Jeesuk: 
sen Kristuksen armon: hän ohi ri
kas mutta tuki köyhäksi teidän 
vuoksenne, jotta te rikastuisitte 
hänen köyhyydestään.
I. Kor. 8:9

Hannu Haukkala
kirkkoherra



Tervehdys,
virtolaiset!

Kuva: Marja Kujala

IZirjoitan tätä joulukirjoitusta syys- 
f\kuiin aurinkoisena iltana kodissani 
Jyväskylässä. On vasta muutama viik
ko siitä, kun läksimme pois kesänvietos- 
ta Siekkisjärven rannalta sieltä Virroilta.

Mieli on kiitollinen kaikesta siitä 
hyvästä, jota perheemme sai kokea ke
sällä teidän virtolaisten parissa. Kiitos 
teille siitä! Keskinäinen yhteys ja vuo
rovaikutus niin arjessa jossain kaupan 
hyllyn vieressä kuin yhteinen juhla kir
kossa ja seurakuntatalolla kuuluivat ke- 
sänviettoon tänä vuonna tavallistakin 
rikkaampana.

Näin alkusyksystä ei millään pääse 
jouluiseen tunnelmaan mutta ei tarvit
sekaan. Se tulee sitten aikanaan, jos on 
tullakseen, sitten kun vietämme joulua. 
Joulutunnelmastakin saa olla kiitollinen, 
mutta sitä monin verroin tärkeämpi on 
joulun sanoma. Tällä kertaa lähetän sen 
teille Johanneksen evankeliumin mukai
sessa muodossa:

Sana Luti tihatsi
ja asui meidän teskettämme. 
Me saimme täisettä 
hänen tirhtauttaan, 
tirttauLLa, jonta Isä ainoalle 
Tojatte antaa.
Man oti täynnä armoa ja
totuutta.
Joh. 1:14

Tämä juhlallinen joulujulistus sisäl
tää tavattoman paljon. Se on täynnä 
evankeliumia, ilosanomaa. Kaikkivalti
as Jumala ei ole jäänyt meistä jonnekin 
kauas. Hän lähetti oman Poikansa ih
miseksi. Jeesuksen suussa ihmisen sana 
on Jumalan sanaa. Hänen aikalaisensa 
hämmästelivät sitä voimaa ja viisautta, 
joka tuli heitä vastaan Jeesuksen julis
tuksessa. Se ei ollut mitään tavallista 
rabbien ja kirjanoppineitten opetusta. 
Tietämättään he saivat katsella taivaal
lista kirkkautta, jonka ainokainen Poi
ka oli saanut Isältä. Hän oli täynnä ar
moa ja totuutta.

Mutta entä me? Saammeko mekin 
kokea jotain vastaavaa? Kyllä vaan. Kun 
meille julistetaan evankeliumia monin eri 
muodoin luetussa, saarnatussa ja laule
tussa sanassa, ylösnoussut Vapahtajam
me tulee meidän luoksemme. Kuulem
me hänen äänensä. Tunnemme hänen 
parantavien käsiensä kosketuksen. Kat
selemme häntä, maailman Valoa. Hän 
on läsnä meidän joulunvietossamme, 
kun luemme jouluevankeliumin, laulam
me rakkaita jouluvirsiä ja joululauluja 
ja koemme keskinäistä yhteyttä joulu- 
aterialla. "Joulu, joulu tullut on, juhla 
armahainen!” On syytä olla iloinen, sillä 
Sana tuli lihaksi ja asuu meidän keskel
lämme täynnä armoa ja totuutta.

Taivaattinen Isä.
Riitämme sinua joutuu tahjasta. 
Sinä annoit Töitäsi
Jeesutsen vetjetsemme.
9{äin teet meistä tapsiasi.
Sinutte ottoon hiitos nyt ja aina. 

Sydämellisin

Yrjö1 Sariola 
emerituspiispa
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Marja Kujala

Kotiseututy
uranuurtaja

Rouva Laimi Eeva Rasi, o.s. Ylä-Mo- 
nonen, on tunnettu Virroilla monella 
kulttuuriperinnön vaalimisen saralla 

ahkerana henkilönä. Hän kuoli Virroil
la 22.12.2001 kaksi päivää ennen kuin 
olisi täyttänyt 95 vuotta. Hän oli syn
tynyt Ruovedellä 24.12.1906.

Laimi Rasi hoiti puolet aikuisiästään 
perhettä ja maalaistalon emännyyttä.

Sotien aikana hän oli innokkaasti mu
kana kotirintamalla tehtävässä työssä, 
muun muassa lottatoiminnassa.

Vuonna 1961 hän muutti puolison
sa kanssa Virtain keskustaan. Silloin al
koivat hänen aktiiviset vuotensa virto- 
laisen perinnekulttuurin hyväksi.

Laimi Rasi ohjasi kansalaisopistossa 
kudontapiirejä ja oli mukana kotiteolli-

suusneuvonta-aseman hankkimisessa 
Virroille ja sittemmin tukemassa aseman 
työtä. Rajalahden museotalo ja sen toi
minta olivat hänelle erittäin tärkeitä asi
oita. Hän toimi pitkään myös Martta- 
järjestössä. Ansioistaan hänet palkittiin 
useilla arvostetuilla kunniamerkeillä.

Laimi Rasia jäivät kaipaamaan ty
tär puolisoineen ja kaksi tyttärentytär
tä perheineen sekä laaja ystäväpiiri.

Viekas vel^fyiXi käki
Istui pihassa penkikkä vaari, kera mummonsa armaan, 
oli istuneet tässä vuos'kymmenet varmaan.

”tKyt kukkuu käki", mummo kertoja Huki,
"yk?, kaks, kohne", onnenvuosia sanoiksi puki.

Tapan kuuko on huonoksi käynyt vähän.
"Tn kuu [e kukuntaa tähän”.

"Äkä sure”, mummo vaarikke sanoi.
Onnenvuodet heikke yhteiset anoi.

"Jo riittää, äkä kukuta suotta.
Udeikke piisaa hyvin nuo kykmekymmentä vuotta”

Lens‘yki pihan, onnen vanhusten näki,
yhä mennessään kukkui se viekas ja vekkuki käki-

Mirjami To päre
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Tarmo Yli-Rajala

Muistoissa Teuvo
alutta sinä, ihmisen poika, huokaile!
Lanteet murtuneina, katkerassa tuskassa huokaile heidän silmiensä edessä, 
ja kun he kysyvät sinulta, minkä tähden sinä huokailet, niin sano:
Sanoman tähden, sillä se saapuu ja kaikki sydämet raukeavat, 
kaikki kädet herpoavat, kaikkien henki sakpautuu,
kaikki polvet käyvät veltoiksi kyin vesi.
Sluokaile hiljaa, mutta älä itke sitä joka on kuollut.
Tane päähäsijuhkakakki ja jalkaasi könyät, älä peitä partaasi äläkä syö suruieipää. 
(Hesekiel 11. ja 24, motto teoksesta Minä huudan, 1980 ).

Vuosien myötä olen tullut lukeneeksi 
kaikki Teuvo Saavalaisen kirjat. Kun 
vuonna 1977 tulin Virroille, niitä oli 
ilmestynyt vasta kaksi: Yksilön ylösnou
semus ja Tänä yönä. Jo ennen lukuko
kemusta ehdin tutustua kirjailijaan. 
Teuvo ilmestyi jo parin ensimmäisen 
työpäivän kuluttua kirjastoon ja kertoi 
kuulleensa, että minäkin kirjoittelen. 
Juttua meillä piisasi virtolaisten nuor
ten Ötökkä-lehdestä alkaen hänen uu
simpaan ideaansa: lääninlehteen, joka 
pitäisi saada alulle.

Minulle, tasaisen sorttiselle ja varo
vaiselle luonteelle Teuvo oli melkeinpä 
pelottavan impulsiivinen ja määrätietoi
nen. Edellä mainittu lukukokemus vah
visti ensivaikutelmaa. Nimestä joka mi
nulle jo ennen Virroille saapumista oli 
juuri ja juuri tuttu, tulikin äkkiä elävä 
ihminen.

Vuosien mittaan sain häneltä paljon 
pätevää palautetta omista kirjoitelmis
tani. Epäilen, että ilman tuota henkistä 
taustatukea en koskaan olisi saanut ajal
liseksi juuri muuta kuin pikku tekstejä 
lehtiin ja antologioihin.

Kirjailijan
näkyvä persoona
Yhdessä mielessä Teuvo oli mielestäni 
sanoisinko kirjailijan stereotyyppi. Tar
koitan tällä hänen persoonaansa, joka 
oli niin näkyvä, että hänen ympärillään 
pyöri aina melkoinen määrä kaikenkar
vaisia tarinoita. Niiden sävy oli enim
mäkseen myönteinen ja niistä heijastui 
kertojiensa halu korostaa omaa erin
omaisuuttaan sillä, että ovat saaneet 
tilaisuuden vaihtaa mielipiteitä kuului
san kirjailijan kanssa.

Näinhän meillä Suomessa on aina 
ollut. Suuresta ihmismassasta erottuvis
ta persoonallisuuksista puhutaan sekä 
totta että keksittyä tarinaa.

Teuvon tapa kirjoittaa ensimmäises
sä persoonassa johdattelee helposti luu
lemaan, että koko teksti on vain arkito
dellisuuden kirjaamista paperille. Luki
joilla on usein taipumus etsiä romaanis
ta tunnistettavia nimiä, paikkoja ja ta
pahtumia. Tämä on valitettavaa, sillä 
näin jää helposti paljon lukematta rivi
en välistä ja lukukokemus saattaa se
kin jäädä pinnalliseksi.

Tarinan
sisäinen jännite
Enemmän kuin juoni eli romaanin ns. 
punainen lanka, minua lukijana kiinnos
taa tarinan sisäinen jännite. Se jokin, 
mikä pakottaa lukemaan tekstin sivu 
sivulta alusta sen hamaan loppuun asti. 
Tämän sisäisen jännitteen lisäksi Teuvon 
kirjoissa on toinenkin tärkeä seikka jota 
arvostan: hyvä suomen kieli. Silloin täl
löin jään pyörittelemään Teuvon käyt
tämiä sanoja ja sanontoja ja pohdin, lie
nevätkö ne hänen omia kehitelmiään vai 
kumpuavatko jostakin murretaustasta.

Edellä mainitut seikat ovat vain osoi
tus hyvästä ammattitaidosta. Tärkein
tä silti on kirjan sisältö, se mitä kirjaili
ja kokee kertoa lukijalle itsestään ja 
maailmankuvastaan.

Tässä mielessä Teuvo oli harvinai
sen rehellinen itsensä paljastaja; harva 
uskaltaa riisuutua lukijoittensa edessä 
yhtä avoimesti. Tämä on luonteenomi
naisuus, josta kustantajien mainosnik- 
karit keksivät käyttää nimitystä "tun- 
nustuskirjailija”.

Halu jäädä
elämään jälkipolville

Teuvon kanssa jutellessa totesimme 
monesti tosiasian, että jokainen lukija 
kokee kirjan omalla tavallaan. Siksipä 
kirjailija itse onkin kiihkeän utelias kuu
lemaan noita kokemuksia ja tuntemuk
sia.

Näinhän on asianlaita kaikessa tai
teessa: maalareilla, säveltäjillä, laulajil
la jne. Kirjailija voi myös hurskaasti 
vakuuttaa, että hän panee lukijansa 
pakosta ajattelemaan. Tämä on totta.

Mutta taustalla kirjan kirjoittamises
sa niin kuin kaikessa muussakin taiteen 
tekemisessä on myös narsismi. Vakuut
teluissa piilee vain puoli totuutta: tar
koitus on panna ihmiset paitsi ajattele
maan, kertoa lukijalle myös kuka minä 
olen, miten ajattelen ja mitä tunnen. 
Etsiä empatiaa ja tunnustusta lukijoil
ta, lähimmäisiltä - tai niin kuin Teuvo 
asian ilmaisi - lajitovereilta. Halu jäädä 
elämään jälkipolville vaikkapa edes kir
joina.

"Toteutan naurukuoleman tai vas
taavan. Se vastaava voi olla ihan nau- 
rutonkin. Kunpa saisi sanotuksi paikal
la oleville jonkin lohdutuksen sanan. 
Toivonko tätä siksi, että mainittaisiin 
myöhemmin minun sanoneen niin? Sen 
sanan."

Pelkoa suuren
tuntemattoman edessä
Kaikki taiteen tekeminen on pohjimmil
taan ihmisen taistelua kuoleman ehdo
tonta valtaa vastaan. Ihmisen pelkoa 
suuren tuntemattoman, loputtoman pi
meyden edessä.
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Tässä elämässä ovat ateistit, agnos
tikot ja uskovaiset samassa veneessä 
matkalla kohti satamaa jota kukaan ei 
voi varmasti väittää tuntevansa.

Näitä pelkoja ja ahdistuksia, kasvot
toman totuuden etsimistä minä lukija
na löydän Teuvo Saavalaisen kirjoista. 
Jotkut sanovat että niitä on vaikea lu
kea kun ne ovat niin synkkiä. Silti he 
niitä lukevat ja ehkä juuri siksi niitä pi
tääkin lukea.

Käsitykseni mukaan Teuvo etsi sitä 
valoa elämästä jota meidän kaikkien 
pitäisi vieläkin etsiä, jotta maailma olisi 
entistä parempi elää. Se valo on ihmis
ten keskinäinen ymmärtämys ja myötä
tunto, tasapaino muun luonnon kanssa 
ja sen huomioon ottaminen.

Päätesatamasta löysin taas uuden 
Teuvon. Kirjan jännite on entisenlainen, 
se on pakko lukea ajatellen. Mutta nyt

tekstin sävyyn oli tullut mukaan jotain, 
mitä voisi ilmaista vaikkapa sanalla sees
teistä. Se on puhdasta, rauhallista itse- 
tilitystä, ikääntyvän ihmisen tähyilyä 
peiliin jota Narkissos meille aina ja kaik
kialla ojentelee. Kirjan nimestä saattoi 
ymmärtää, että kysymyksessä oli Van
han Saavan viimeinen teos.

Teuvo Saavalai
nen ja Alpo 
Jaakolan maalaa
ma muotokuva.
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Hannu Haukkala

Antero Kytö 
muistoissani

Pastori Antero Kytövuori kastaa Johanna Kristiinan, joka on äitinsä 
Vappu Ylä-Soinin sylissä.

Rovasti Antero Kytövuori sai kutsun 
iäisyyteen uudenvuoden aatonaat
tona 2001. Vielä syntymäpäivänään 

10.12. hän otti vastaan vieraita. On- 
nitteluvuorossa ollut pappi sai välittää 
Anteron tervehdyksen samana päivänä 
Killinkiven päiväsairaalan väelle. Se jäi 
mahdollisesti hänen viimeiseksi terveh- 
dyksekseen killinkoskelaisille.

Anteron 9 I vuoden pituiseen elä
mänkaareen sisältyi lukemattomia vai
heita ja muistoja. Kyselin muutamilta 
virtalaisilta, miten luonnehtia Kytövuor- 
ta. Kaikki kuvasivat häntä samalla sa
nalla: kansanmies. Etenkin monet killin- 
koskelaiset muistavat hänet polkupyö
rästä, taaksepäin käännetystä lippala
kista ja nahkasaappaista.

Toisille Antero Kytövuori on tullut 
tutuksi vakaana, asiallisena ja vaatimat
tomana miehenä, joka tuli toimeen kaik
kien kanssa. Jotkut muistavat vapunaa
ton vastaanotot tai merkkipäivien vie
tot Killinkosken pappilassa Kirsti-vaimon 
ja lasten kanssa.

Eräs soininkyläläinen kuvaili häntä 
Isä Camilloksi, toinen mielsi hänet kap
palaisen sijasta kirkkoherraksi, kolmas 
muistaa rovastin naapurin pellolta tal
koissa heinäntekoaikaan. Jollekin on

jäänyt mieleen isä, joka pelasi palloa 
poikiensa kanssa pappilan edustalla.

Erään entisen työntekijän mielestä 
Antero näki luonnon Jumalan tekojen 
näyttämönä. Myös hänen syvälliset 
saarnansa tekivät vaikutuksen. Luonnon 
keskellä hän eli myös eläkepäiviään ja 
viimeisenä vuotenaan joutui kasvotus
ten karhun kanssa, joka oli tullut hä
nen tontilleen mehiläispesien takia.

Kytövuori muistetaan diakoniapii- 
rin, rukoushuoneyhdistyksen, miesten- 
piirin ja Mannerheimin lastensuojelulii
ton Killinkosken osaston toiminnasta. 
Harrastuksista mainittakoon marjastus 
sekä mehiläisten hoito, joka tuli kodin 
perintönä.

Kalastus oli mieluista aina siihen asti, 
kun rohkeus nousta veneeseen horjui. 
Pitkäaikainen haave omasta kodista 
Hauhuun maisemissa järven rannalla 
toteutui muutama vuosi ennen eläke
ikää.

Alkujaan Antero oli maatalon poi
ka Kiikasta. Hän menetti isänsä vapa
ussodan aikana. Nuoruus kului kotiti
lan askareissa, kunnes vanhempi veli 
tarttui isännän tehtäviin ja Anterolle jäi 
aikaa opiskeluun. Hän valmistui yliopis
tosta vuonna 1937 ja hänet vihittiin 
papiksi tammikuussa 1938.

Aluksi hän toimi Hollolassa ja Kär
kölässä. Sotien aikana hän toimi soti- 
laspappina. Kuuleman mukaan hän jou
tui toimittamaan siunauksia hyvinkin 
erikoisissa olosuhteissa. Ansioistaan 
hänelle myönnettiin sodan jälkeen IV 
luokan vapaudenristi.

Jatkosodan jälkeen vuonna 1946 
Kytövuoren perhe muutti Virroille. Aluk
si perhe asettui Marttisen pappilaan. 
Virkamääräyksen mukaan Anteron teh
tävänä oli toimia Virtain seurakunnan 
nuo-risopappina ja kirkkoherran apulai
sena. KiIlinkoskelle muutto tapahtui pari 
vuotta myöhemmin. Tätä työrupeamaa 
kesti aina eläkeikään saakka. Vuonna 
1974 hänelle myönnettiin ero iän pe
rusteella kappalaisen virasta. Kaiken 
kaikkiaan hän toimi Virtain seurakun
nan palvelijana 28 vuotta.

Usein olen kuullut meheviä juttuja 
Kytövuoresta. Ehkä eräs niistä saakoon 
tilansa tässä yhteydessä. Eräs maanvil
jelijä oli kiusoitellut Anteroa ja sanonut, 
että kyllä teillä papeilla on helppoa, te 
olette töissä vain kerran viikossa sun
nuntaisin. Tähän hän vastasi välittömäs
ti: "Kyllä teillä maanviljelijöillä on help
poa, te olette töissä vain kaksi kertaa 
vuodessa, kerran keväällä kylvämässä ja 
toisen kerran elonkorjuun aikaan.”
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Erityisen maininnan ansaitsee hänen 
vaatimattomuutensa. Hän ei tehnyt it
sestään numeroa eikä korottanut itse
ään toisten yläpuolelle. Häneen sopii
kin Johannes Kastajan ilmaisema ajatus: 
"Hänen eli Kristuksen tulee kasvaa, 
mutta minun vähetä”. Ehkä tältä perus
talta hän ansaitsi luonnehdinnan kan
sanmies.

Antero Kytövuoren jäädessä eläk
keelle, silloinen kirkkovaltuuston pu

heenjohtaja ja kansanedustaja Matti 
Maijala saatteli häntä eläkkeelle Vilja
mi Kalliokosken sanoin: "Olen syvästi 
tietoinen siitä, että vaikka olisin saanut 
aikaan paljon enemmän ja laiminlyönyt 
paljon vähemmän, olisin sittenkin an
teeksiantamusta tarvitseva ihminen."

Jokainen meistä, niin seurakuntalai
nen kuin seurakunnan työntekijäkin tar
vitsee evääkseen Jumalan armoa. Me 
tiedämme, että Kristuksen sovitustyö.

kärsiminen, kuolema ja voitto kuole
masta ovat perusta anteeksiannolle. 
Ajattelen, että Antero opetti tätä työs
sään, mutta eli myös itse tätä todeksi.

Virtolaiset jäivät kaipaamaan pitkä
aikaista, ja -ikäistä rovastiaan. Kiitos 
tulee aina liian myöhään.

Suomettavien

Tämä karu kylmä ‘Pohjola
on meidän Kotimaamme.
Sen eteen täytyi meidän joskus 
raskaat uhrit antaa.

Tästä Kertoo nuoremmille
sankarihaudat suuret.
Tää on muisto teitte nuoret,
itsenäisyys meitte saatiin.

‘LJova on sen hinta.
Paljon sittoin tuotettiin veteraanivetjeen. 
“En sitä pysty sanoiks tuomaan; 
sen kyynelvirrat peitti.

Alkoi viimein rauhantyö. 
Jäi sotavetat suuret, 
äijistäkin me setvittiin, 
vain muistot mieleen jäivät.

Jjyt ois aika meillekin 
jo ihmisarvo antaa.
Jjiin ei tarvis arvovallan 
häpeätä kantaa.

Omatunto ihmiselle antaa 
hyvän suunnan.
Joka sitä tahtoo kautta, 
voi siihen myöskin luottaa.

Tloni kaipaa omaistaan,
ja monen haavat vieläkin
ne aina tuottaa tuskaa.
Tjtinka monen koti jäikään sinne rajan taa.

Arvovalta milloinkaan 
ei sopis ihmiselle - 
tämä valta aina kuuluis 
yksin Jumalalle.

Ei helppoa oo kylläkään, kyn sota-ajan 
muistaa..

Sinne hukkui nuoruutemme
sodan myötä sittoin.
hkaikille se sieluhan
myös arvet jätti.

Ale sankareita emme oo 
vaan paljon kärsineitä. 

Vento Leppälä
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Pentti Jouttijärvi

Virtain Seuran kuulumisia

Virtain Seuran 42. toimintavuosi al
kaa olla lopuillaan. Ikään kuin lop
puerinä on ollut Virtain Joulun teke

minen, nyt toisen kerran yhteistyössä 
LC Virrat/Tarjanteen kanssa. Yh-teis- 
työkumppanin vaihdon yhteydessä teh
tiin myös lehden hallinnon uudistus. 
Hallitus hoitaa nyt kaikki muut tehtä
vät paitsi toimitustyön, jonka hoitoon 
puolestaan lehden toimituskunta keskit
tyy. Kumpikin yhdistys nimeää edusta
jansa toimituskuntaan. Hallituksena toi
mivat yhdistykset vuorotellen kahden 
vuoden jaksoissa.

Kolmas kyläkorttisarja valmistui
Marjaliisa Pitkärannan tekemänä. Nyt 
olivat vuorossa Virtain keskusta, Perin- 
nekylä, Killinkoski ja Kurjenkylä. Kaik
kiaan kortteja on tehty kolme sarjaa,

niihin on tallennettu täten 12 kylän 
oleellisin olemus. Aikaisemmat kortit on 
esitelty vuoden 1999 ja 2000 lehdes
sä.

Sääntöjen mukaan seuran tehtävä
nä on muun muassa kotiseudun kaikin
puolinen kehittäminen, kulttuurin vaa
liminen, elinympäristön viihtyvyyden 
lisääminen sekä kotiseututietouden ja 
-hengen ylläpitäminen.

Kulttuurin ja perinteen vaalimisen 
saralla on otettu kantaa niin Lomasaa- 
ren säilyttämisen puolesta kuin Martti
sen saaren rakennushankkeisiinkin aina 
Tykkitien kunnostamiseen asti.

Ensi vuoden Valtakunnalliset Koti
seutupäivät pidetään 30.7-3.8. Tampe
reella. Tähän liittyen Pirkanmaan liitto

on selvitellyt eri paikkakuntien kotiseu- 
tulauluja, joiden yhteislauluillat ovat 
30.7. ja 1.8. Lisäkohteina 1.8. ovat 
myös joulujulkaisut. Virtain Laulusta ja 
Kotiseutukantaatista sekä Virtain Jou
lusta on näytteet lähetetty.

Kotiseututietouden ylläpitämiseksi 
tehtiin syksyllä päivän retki kaupungin 
itäpuolen kohteisiin. Tätä retkiperinnet- 
tä tullaan jatkamaan uusin kohtein. Ret
keä tarjoamme jäsenistölle ikään kuin 
jonkinlaisena jäsenmaksun vastikkeena 
tulevaisuudessakin.

Virtain Seura toivottaa kaikki ter
vetulleiksi toimintaan mukaan, kevääl
lä teemme kotiseuturetken ja syksyllä 
osallistumme joukolla kotiseutupäiville.

Virtain Seuran kotiseuturetkellä vierailtiin Perinnekylässä, Liedenpohjassa, Killinkoskella ja Kotalassa. Kitusen talon 
pihalla ihmeteltiin kuuluisan uhrikuusen kantoa.

Kuva: Erkki Pajumäki
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Liisa Knaapi

LC Virrat/Tarjanne 
on palvelujärjestö

e serve -me palvelemme, leijonien 
kansainvälinen motto tukee jo

kaisen leijonayhdistyksen toimintaa. Se 
ohjaa meitä ymmärtämään, mitä tar
koittaa käytännössä pyyteetön auttami
nen paremman huomisen puolesta. Klu
biimme kuuluu tällä hetkellä 25 jäsentä.

Kun Lions Club Virrat/Tarjanne 
täytti keväällä 2002 viisi vuotta, saa
toimme ilolla todeta, että meille on ke
hittynyt oma naisten pehmeä linja pyr
kiessämme vastaamaan sekä kansainvä
lisiin että suomalaisiin haasteisiin.

Tulevalla kaudella klubimme kan
sainväliseen toimintaan kuuluu yhtey

denpito viime kaudella saamamme sri- 
lankalaiseen kummityttöön. Autamme 
häntä avustuksin, kirjein ja paketein.

Toinen haasteemme on meneillään 
oleva käytettyjen silmälasien keräys. 
Lasit lähetetään Afrikan Angolaan, 
Botswanaan ja Namibiaan paikallisille 
silmäklinikoille. Keräys toteutetaan kah
dessa jaksossa, joten jokaisella on mah
dollisuus osallistua auttamiseen.

Haluamme olla mukana valistamas
sa virtolaisia lapsia ja nuoria huumei
den ja muiden päihteiden vaarallisuu
desta. Toteutus tapahtuu yhdessä vas
tuullisten yhteisöjen kanssa.

Jatkamme edelleen yhteistyötä Vir
tain kehitysvammaisten ja näkövam
maisten parissa. Ympäristön suojelemi
nen on myös yksi tehtävistämme.

Pyyteetön lähimmäisen auttaminen 
palkitsee tekijänsä. Tätä toimintaa meis
tä jokainen pystyy kehittämään omalla 
kohdallaan muulloinkin kuin joulun ai
kaan.

Ilolla olemme saaneet olla mukana 
julkaisemassa Virtain Joulu - lehteä, 
joka tuo tullessaan virtolaisille aidon 
joulun.

Kuva: Irene Murtomäki

LC Virrat/Tarjanne juhli viisi vuotta jatkunutta toimintaansa tekemällä teatteriretken Tampereelle. Retkellä mukana olivat 
Arja Saarinen (takana vas.), Sirkka Nieminen. Minna Heinämäki. Päivi Ihamäki. Liisa Mallat, Paula Sutinen. Paula 
Niittyniemi-Mehn, Katri Lavaste, Maija TommolaSirnelä. Sirpa Peltonen. Raija Ahokas, Teija Isokivijärvi. Päivi Hakala. 
Marja Kujala, Hannele LyytikäinenKäppi, Ritva Kämäri, Sirpa Heinämäki. Hellevi Sopanen ja Liisa Knaapi.



Otto Moisio

Virtolaisen merenkulkijan seikkailu

Teräsparkki August oli komea laiva

Ahvenanmaalaisen laivanvarustajan 
nerenkulkuneuvos August Trober- 
gin omistama kolmimastoinen teräs- 

parkki AUGUST oli hakemassa mänty- 
tukkilastia Teksasin Beamontista Englan
nin Glaskowiin maaliskuussa 1917. 
Tällöin maailmansota riehui Euroopas
sa. Matka oli sikäli erikoinen, että lai
van kapteeni August Fredrikson oli us
kaltautunut ottamaan Ahvenanmaalta 
nuoren vaimonsa häämatkalle Glasko- 
wiin ja Teksasiin. Laivaa lastattaessa 
huolestuttavat tiedot kertoivat saksalais
ten saartorenkaan kiristyneen Englan
nin ympärillä.

August oli jo aikaisemmin suoritta
nut onnistuneen matkan samalla reitillä. 
Lähtöä valmisteltaessa otettiin valokuva 
laivan kannella. Kuvassa olivat kapteeni 
Fredrikson vaimonsa Minnan kanssa, 
perämies Movell, virtolainen perämies 
Manu Jouttenus ja laivakokki.

Miehistö karkasi
peloissaan
Kun lasti oli saatu laivaan, huomattiin, 
että miehistöstä miltei kaikki olivat ka
ranneet päällystöä lukuun ottamatta, 
luultavasti vaarallisen matkan takia. 
Laiva siirrettiin redille ulos laiturista, 
pimeän turvin kaapattiin sataman ka
pakoista uusi miehistö ja lähdettiin mat

kaan. Aamulla selvittyään miehet huo
masivat olevansa laivassa eikä rantaa 
näkynyt.

Kuukausi oli purjehdittu kohti vaa
rallisia vesiä, kunnostettu pelastusve
neitä ja varustauduttu pahimpaan. Ja 
siinä se oli U-43! Perämies Movell vah
tivuorossaan huomasi sukellusveneen 
pulpahtavan pintaan laivan takana vet
tä valuvana. Sukellusveneestä annettiin 
megafonilla määräys tyhjentää miehis
tö pelastusveneisiin, aikaa I 5 minuut
tia.

August upotettiin räjäyttämällä
Miehistö souti sukellusveneen viereen ja 
nousi kannelle, saksalaiset miehittivät 
veneet ja soutivat räjäyttämään alusta. 
Mukaan pääsi kapteeni Fredrikson vai
moineen pelastamaan omaisuuttaan.

Kerrotaan, että Fredrikson kieltäy
tyi viskiryypystä saksalaisen upseerin 
sitä hänelle tarjotessa hänen kaapistaan. 
Oli sanonut, että se on hän joka tarjo
aa tässä laivassa, jos tarjoaa. Takaisin 
soudettaessa Fredrikson oli todennut 
miehistölleen, että olipa ensimmäinen 
kerta kun hän kieltäytyi viskiryypystä.

August upotettiin räjäyttämällä, 
koska torpedot olivat kalliita käyttää 
kaukana merellä ja niitä tarvittiin arvok

kaampiin kohteisiin. Upotus tapahtui 
20. päivänä huhtikuuta 1917 kolme
sataa merimailia Etelä-lrlannista. Paik
ka on lähes keskellä Atlanttia.

Kaksi räjähdystä rungossa upotti 
laivan saksalaisten soutaessa ympärillä 
ja ottaessa valokuvia, miehistö vaihdet
tiin pelastusveneisiin ja U-43 katosi aal
toihin. Jouttenus oli ottanut merimies- 
säkkiinsä purjelaivasta kompassin. Päi
visin soudettiin kohti Euroopan ja Ame
rikan välistä laivareittiä. Yöksi veneet 
sidottiin hankaimistaan yhteen, etteivät 
ne ajautuneet erilleen.

Viisi päivää myöhemmin englantilai
nen höyrylaiva Sardinian poimi haaksi
rikkoiset nopeasti merestä. Pelastusve
neitä ei ehditty nostaa vaan ne murs
kautuivat potkureissa, oli kiire pois vaa
ralliselta alueelta.

Sodan jälkeen monien mutkien kaut
ta saksalaisten valokuvat kulkeutuivat 
perämies Jouttenukselle ja Teksasissa 
vielä tietämättömänä tulevasta otettu 
valokuvakortti kulkeutui Virroille hänen 
vanhemmilleen. Tämän matkan jälkeen 
Jouttenus muutti vaimoineen Liverpoo
lista Amerikan turvallisimmille purjeh- 
dusvesille.

Lainauksia kirjasta Den Äländska segelsjöfar- 
tens historia
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Jäähdyspohjasta maailman merille
Manu Jouttenus oli syntynyt Satu Ala- 
Nojosen (myöhemmin) Jouttenuksen 
vanhimpana poikana I 7.5.1884 Jääh- 
dyspohjan Jouttikylässä.

Nuorena poikana hän olisi halunnut 
kouluun, mutta isä oli päättänyt, että 
syksyllä menet Visuveden Jarkolle ren
giksi. Kun heinätyöt olivat tehty, poika 
karkasi kotoa. Hän käveli Kaskisten sa

tamaan ja ryhtyi laivapojaksi rannikko- 
laivaan. Näin hän alkoi toteuttamaan 
lapsuuden haavettaan nähdä maailmaa.

Asiapapereiden mukaan Jouttenus 
purjehti useilla laivoilla kaikilla mailman 
merillä, mm. vehnän kuljetuksessa Aust
raliasta Englantiin. Hän kävi välillä suo
rittamassa erilaisia tutkintoja Rauman 
merenkulkuopistossa.

Vaimonsa Hilman Jouttenus tapasi 
asuessaan Liverpoolissa. He muuttivat 
Amerikkaan vuonna 1917. Vaimon 
koti-ikävä ajoi perheen Suomeen. Manu 
oli Pohjanmeren liikenteessä vuosi
na 1924-1925 matkustajalaiva Inton 
päällikkönä Näsijärven reiteillä hän oli 
vuosina 1926-1927. Herraskosken ka
navan hoitajaksi hänet nimitettiin syk
syllä 1927. Tätä tointa hän hoiti kuo
lemaansa saakka I 1.8.1953.

Räjäytetty laiva katosi Atlannin aaltoihin.



Tiia Haapaniemi

Viisikymmenvuotias Vilenin Leipomo on perheyritys

Hillomunkista ja ruisleivästä tuli 
virtolaisia makuja

Vilenin leipurien käsittelyssä 13 000 
kiloa jauhoja kestää kuukauden. Se 
on kotileipurin korviin melkoinen mää

rä, mutta pienestä on leipomokin lähte
nyt.

Sadan neliömetrin tiloista 1400 
neliön osakeyhtiöksi kasvaneessa Vile
nin leipomossa oli 1950-luvun alussa 
vain yksi pitkillä haloilla lämmitettävä 
tiiliuuni, johon mahtui noin 30 ruislei
pää. Nyt leipomon suurin kone, kierto- 
arinauuni, suoltaa 700 ruisleipää tun
nissa.

Vilenin ruisleivän resepti on yhtä 
vanha kuin leipomo itse. Sen hillo- ja 
kreemimunkistakin on tullut niin virto
laisia makuja, että harva muistaa leipo
mon ruovesiläisiä juuria. Alun perin Eila 
ja Mauri Vilen perustivat leipomon Ruo
vedelle kotinsa yhteyteen marraskuus
sa 1952.

Isommat
tilat Virroilta
Virroille leipomo muutti isompien tilo
jen perässä vuonna 1968 niin ripeästi, 
että uunit olivat kylminä vain neljä päi
vää. Kaksi vuotta myöhemmin uusi lei
pomo paloi maan tasalle.

Palo oli kova kolaus Mauri ja Eila 
Vilenille. He punnitsivat tarkkaan, jat
kaako leipomotoimintaa, sillä tilojen 
mukana tuhoutuivat myös vastatäyte- 
tyt jauhovarastot. Onneksi virtolaiset 
maut eivät kadonneet.

- Reseptit ovat taikinantekijöiden 
päässä, yrittäjä Pertti Vilen kertoo. Itse 
asiassa ne eivät ole edes olleet kauaa 
paperilla.

Pertti Vilen on leipomoyrittäjä toi
sessa polvessa, mutta hän on hengittä
nyt jauhopölyä koko ikänsä.

- 12-vuotiaasta lähtien olin kesät 
töissä leipomolla. Armeijan jälkeen tu
lin täyspäiväisesti töihin. Yhteensä olen

ollut vakituisesti töissä 25 vuotta, jois
ta kolmetoista vuotta olen johtanut lei
pomoa.

Arinauuni on
leipomon sydän
Leipomon sydän on vanha arinauuni, 
joka jäi pystyyn palon jälkeen.

- Voisi sanoa, että nykyinen leipo
mo on rakennettu tuon arinauunin ym
pärille. Se on edelleen käytössä päivit
täin, Pertti Vilen kertoo.

Vaikka palon jälkeen menetettiin 
noin puolet asiakkaista, jo kymmenen 
vuotta myöhemmin Vilenit investoivat 
voimakkaasti hankkien uusia koneita ja 
laajentaen tiloja. 1980-luvulla leipo
mossa tehtiin sukupolvenvaihdos, ja 
Pertti Vilen astui puikkoihin.

40-vuotisjuhlien alla Pertti Vilen osti 
leipomon tilat Virtain kaupungilta. 
Vuotta myöhemmin koko kiinteistö saa
tiin leipomokäyttöön. 1995 leipomo 
muuttui toiminimestä osakeyhtiöksi.

Kolmas polvi
mukana leipomassa
Viisikymmenvuotispäiviään viettävällä 
leipomolla työskentelee jo perheen kol
mas sukupolvi, Mervi ja Jussi Vilen. Mo
lemmat ovat opiskelleet oppisopimus
koulutuksella leipureiksi ja suorittaneet 
myös ammattileipurin ammattitutkin
non.

Jussi vastaa ruoka- ja kahvileipien 
valmistuksesta sekä paistaa tuotteita ja 
valmistaa taikinoita. Isosisko Mervi on 
kouluttautunut myös kondiittoriksi. 
Lopputyönään hän kirjasi ylös leipomon 
vaiheet, jotka olivat siihen asti olleet 
vain Eila Vilenin ja vanhojen työnteki
jöiden muistissa.

Suurin osa suomalaisista perheleipo
moista on alle viiden työntekijän yrityk

siä. Vilenillä on tällä hetkellä I 8 vaki
tuista työntekijää. Alkuaikoina kaikki 
työntekijät tekivät kaikkea, siivosivat- 
kin. Nykyisin leipomossa on kullekin 
työvaiheelle omat tekijänsä.

- Koko ketjun taikinantekijästä, lei
purista, paistajasta, pakkaajasta ja au
tokuskista konttoristiin sekä siistijään on 
onnistuttava.

Kolmannes
perheleipomoita
Suomen leipomonaan markkinoita hal
litsee kaksi suurta, Fazer ja VaasanSVaa- 
san. Jäljelle jäävän kolmasosan jakavat 
pienet leipomot keskenään. Tämä mark
kinoiden yksipuolistuminen on vasta 
viimeisen kymmenen vuoden ilmiö.

- Leipävalikoima köyhtyy, kun se on 
kaikkialla samanlaista. Toinen kummal
linen ilmiö on markettien paistopisteet, 
joissa leipä paistetaan toiseen kertaan. 
Toisella kerralla saadaan leivälle enää 
väriä pintaan. Se kuivattaa tuotteen, 
Pertti Vilen sanoo.

Vilenin Leipomon asiakkaat ovat 
noin 60 kilometrin säteellä Virtain ym
pärillä.

- Me olemme yleisleipomo, joka te
kee tasaisesti leipää, pullaa ja kondito- 
riatuotteita. Oma myymälä on ollut 
alusta asti, ja se on tärkeä osa pienen 
leipomon toimintaa. Kesä on meillä se
songin aikaa, sillä kesälomalaiset siirty
vät mökkeilyn ajaksi paikalliseen lei
pään.

Uusia tuotLeita
inspiraation mukaan
Tällä hetkellä Vilenin leipomon valikoi
massa on 250 erilaista tuotetta. Uusia 
tuotteita kehitellään muun työn ohessa 
inspiraation mukaan.

- Teemme paljon kokeiluja, joista 
harva jää elämään. Viimeisin pitempään 
valikoimiin jäänyt lienee ruisnappi.
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Kuvan omistaa: Eila Vilen
Vilenin Leipomon henkilökunta uusissa toimitiloissa Virroilla 1968: Mauri Vilen (takana vas.), Asta Puustinen, Anna 
Niemenmaa, Eila Vilen, Seija Risula, Aila Kilpi, Ulla Savilahti, Toini Salminen, Ritva Savolainen, Irja Eteläaho, Irja Valen, 
Marja Kaideslampi, Kaarina Aro, Asseri Aaltonen, Simo Berglund, Matti Kilpi, Ari Matikainen ja Heikki Ritvanen.

Koska markkinoita hallitsevat suu
ret kauppaketjutkin ovat hankinnois
saan suunnitelmallisia, myös pienten 
leipomojen pitäisi panostaa tuotekehi
tykseen ja suunnitelmallisuuteen.

Kilpailun paineista ja lainsäädännön 
velvoitteista huolimatta arki jatkuu Vile- 
nillä tavalliseen tapaan. Huomennakin 
valot syttyvät puoli kolmen aikoihin, ja 
taikinantekijät ryhtyvät leivän tekoon. 
Myöhemmin paistetaan edellispäivänä

jääkaappiin tehdyt pullat, ja kuudelta 
pakkaajat aloittavat hommansa. Jossain 
välissä valmistetaan vvienerit ja kondi- 
toriatuotteet käsityönä.

Entä millaisia herkkuja leipuri tekee 
kotona?

- En leivo kotona. Jos minä menen 
keittiöön, jauhot ovat pitkin seiniä, suu- 
reellisesti leipomaan tottunut Pertti 
Vilen nauraa.
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Irja Vuorinen

Siihen aikaan kun isä lampun osti
Otteita Irja Vuorisen, silloisen Korho
sen, päiväkirjasta.

20.1 1.1937.
Isä osti kaasulampun. Heh heh. Sellai
nen on nyt kaikilla muillakin. Kun minä 
tulin jatkokurssilta, olivat Kaleva ja 
Heikki sitä reppaamassa. Ne luki ohjei
ta, tuumasivat, ruuvasivat, pumppusi- 
vat ja vihdoin sytyttivät. Kyllä se sitten 
paloi oikein komiasti. Koko lyhty oli yltä 
päältä roihutulessa ja ihmeteltiin sitä 
komiaa raasua.

Se kyyditettiin äkkiä takanperään ja 
sammutettiin. Isä päivitteli vieressä sen 
sata kertaa ja katui, että tuli ostettua
kaan, kun pelkäsi sen räjähtämistä. Sit
ten luettiin ohjeita uudelleen ja sytytet
tiin taas. Samalla lailla paloi ilmiliekis- 
sä. Onneksi se oli jo takkakivellä. Sam
mutettiin taas. Vielä uusi yritys ja nyt, 
nyt se hehkui ja surisi niin kuin kaasu- 
lampun pitääkin surista ja hehkua. Hyvä 
tuli. Yltä päältä nokisena se nostettiin 
tuvan kurkihirren päähän naulaan. Hy
vin valaisi. Isä katsoi sitä vieläkin vähän 
karsain silmin ja myllertävä epäilys kal
voi hänen sieluaan.

1.1.1938.
Meille ostettiin radio jouluksi, ja se paa
saa nyt kaiket päivät. Siinä on sellainen 
pyöreä nappi, kun sitä vääntelee, niin 
se vinkuu ja rohisee. Joku sitä aina vään
telee ja toiset kiljuu, että kynnet pois 
radiosta! Löydettiin me sieltä semmoi
nen asema kun Motala ja sieltä tuli ul
kolaista musiikkia. Siitä loppui akku ja 
Heikki pantiin sitä viemään polkupyö
rän ritsillä Herraselle ladattavaksi.

Eihän se voinut kauan mykkänä olla, 
kun sieltä tuli ne säätiedotukset. Siellä 
on joku maisteri Keränen. Eihän sen 
ennustukset aina pidä paikkaansa, mut
ta sinnikkäästi kumminkin yrittää ja 
toiset kuuntelee hartaana.

26.2.1938.
Hei hei hei, Suomi voiton vei. On vie
nyt jo kahtena päivänä Lahden hiihto- 
olympialaisissa. Me ollaan kuunneltu 
radiota ja huudettu ja hihkuttu ja aina 
vaan Suomi voittaa. Heikki ja Leo in
nostuivat ja menivät Käärmekalliolle 
harjoittelemaan mäkihyppyä. Kotio tul
tuaan ne ensin haukkuivat toisiaan ja 
sitten kehuivat itteensä.

Meillä on semmoset vuorot viikot
tain, että toinen on sisäpiikana ja toi
nen karvakorvien puhvettineitinä. Mei
dän piti mennä elokuviin ja Hilkka meni 
siivojen jälkeen kysymään, pääsisikö 
Milma meidän kanssamme.

Milma luvattiin mukaan, jos kantaa 
ensin saunavedet. Tiesihän sen, että 
kyllä neiti yrittää ja tulihan se meille 
(anteeksi, Hän) viiden aikaan. Tasasim
me rahat, emmekä ottaneet yhtään lii
kaa mukaan, ettei tulisi poikettua Lem
pin Kahvilassa. Käveltiin reippaasti ja 
kerittiin parahiksi. Kyllä se kaunis filmi 
oli. Kuin uni ja varjo. Sitten tulimme 
oikein pikamarssia kotiin. Juoksimme- 
kin ja vannoimme että ei väsytä yhtään, 
vaikka jalat eivät meinanneet kannattaa. 
Söimme ja nauroimme ja söimmekin oi
kein lujasti. Tulimme tänne ylös nukku
maan. Eihän siitä nukkumisesta meinan
nut mitään tulla. Milma ja Hilkka nuk
kuivat yhdessä kapeassa sängyssä ja 
minä potkaisin kaksi kertaa sänkyni 
poikki.

# # # # & #
Hilkka Raivio

Erään vyön tarina
Kirkonkylän Nevala oli aikoinaan niin 
sanottu hollitalo. Siis, heillä oli jonkin
lainen sopimus vanki kuljetuksista valtaa
pitävien kanssa. Muistammehan me jäl
kipolvetkin puhutun kruununkyydeistä.

Nevalaiset olivat muutenkin luonni- 
kasta väkeä, joten siellä viihtyivät niin 
kyläläiset kuin vieraammatkin ja siellä 
poikkeiltiin mennen tullen. Talossa oli 
valtavan suuri sauna jokseenkin jokai
sen tarvitsevan käytettävissä.

Raivion Minna oli pikkutyttönä sel
lainen vilkas häklättäjä ja tietenkin äi
tinsä helmoissa pääsi hänkin nauttimaan 
Nevalan ilmapiiristä. Tarun mukaan hän 
oli kerran kysynyt kahlevangilta mitä

hän olet tehnyt. Johon mies oli yksise
litteisesti vastannut että söin puuroa lei
vän kanssa.

Siitä vyöstä. Nevalan pojat, Urho ja 
Yrjö olivat Raivion Oivan ikätovereita 
ja kavereita. Erään kerran Oivan siellä 
istuskellessa sattui hänen silmiinsä tu
tun näköinen kapine.
- Mistä mun vyöni on tänne tullut, Oiva 
kysäisee.
- Ei se sun vyös ole. Tuossa penkillä oli 
yksi kulkumies yötä ja se jäi siltä, hä
nelle vastattiin.
- On tää mun vyöni. Kattokaas nyt kun 
tässä on mun nimikirjaimenikin, kun ne 
siihen puukonkärjellä kaiversin Oiva 
vastasi.

- Niinpä näkyy. Vie vyös pois.

Jonkin ajan kuluttua muuan kuor
ma-autoilija tuli käymään Raiviolla. 
Hän oli aikaisemmin ollut siellä korttee
ria. Hänkin katsoi pitkään edellä mai
nittua esinettä ja ihmetteli myös, mistä 
se oli osannut oikealle omistajalleen. 
Hän tunnusti lainanneensa sitä omin 
lupinensa eräänä aamuna lähtiessään 
hakemaan tavaroita Ähtärin rautatie
asemalta. Kun se oli häneltä sitten jää
nyt aseman huusiin, ei hän ollut mai
ninnut asiasta mitään myöhemminkään.

Mitä opimme tästä. - Kannattaa aina 
turvamerkitä omaisuutensa!
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Päivi Ihamäki

Onni Tarjanteen arkkitehtuuri elää

Rakennustaiteessamme kukoisti
1894 • 1904 kansallisromanttinen 

suuntaus, joka oli läheistä sukua yleis
eurooppalaisille ilmentymille, jotka tun
netaan 'jugend'- ja 'art nouveau’- nimi
sinä. Aikakausi vastaa maalaustaiteen 
Kalevala-suuntausta.

Kansallisromantiikka merkitsi va
pautumista klassisista aiheista. Tilalle 
tunkeutui nuorekas, uudenlainen, tar
koituksenmukainen tyyli, jugend, suo
mennettuna nuoruus.

Virikkeitä saatiin kansanarkkiteh- 
tuurista ja kansanomaisesta käsityöstä. 
Aidosti kansallisiin rakennuksiin saatet
tiin sisällyttää kansainvälisiä lainoja ja 
jopa puhtaita fantasiakuvitelmia. Tyyli 
korosti kaarevia luonnonmuotoja, ra
kennettiin torneja ja ulokkeita, tavoitel
tiin keskiaikaista tunnelmaa, tarkkailtiin 
luontoa. Vastustettiin tekoaineita ja 
vaadittiin luonnonmateriaaleja ja niihin 
sopivaa koristelua. I 890- luvulla huo
mattiin Euroopassa, että USA:n arkki

tehdit olivat jo kauan ajatelleet samoin. 
Pohjois- Amerikasta lähdettiin etsimään 
esikuvia graniittirakentamiseen. "Me 
olemme vakava kansa, jopa synkkä, jot
ta voisimme tuntea arkkitehtuurin 
omaksi taidelajiksemme, sen luonne on 
saatava vakavaksi ja ankaraksi", kirjoitti 
Hufvudstadsbladet 22.10.1897. Ras
kaista muureista, massiivisuudesta, tyy
likkäistä pyöristetyistä kaarista ja jyr
kistä katoista tulikin suomalaiselle kan
sallisromantiikalle tyypillisiä piirteitä.

Suomen Kansallisteatterin (aiemmin 
Suomalainen Teatteri) julkisivukilpailu 
ratkaistiin helmikuussa 1 899. Ensim
mäiselle sijalle tuli nuori arkkitehtiopis
kelija Jarl Eklund ja toiselle sijalle Ge- 
sellius, Lindgren, Saarisen toimiston 
'Stella'. Kumpaakaan ei toteutettu, vaan 
jatkosuunnittelun pohjaksi otettiin Onni 
Törnqvistin (myöh. Tarjanne) vahvasti 
amerikkalaishenkinen ehdotus vuodel
ta 1897. Suomen Kansallisteatteri oli 
ensimmäisiä julkisia rakennuksia, jossa 
kertaustyyliperinteet olivat väistymäs
sä kansallisromantiikan voitoksi. Granii

tilla verhottu rakennus sisältää niin kan
sallisen kuin kansainvälisen art nouve- 
aun ja luonnonkiviarkkitehtuurin ele
menttejä. Käyttöön rakennus vihittiin 
9.4.1902 Elias Lönnrotin syntymän 
satavuotispäivänä.

Tänä vuonna omaa satavuotispäi
väänsä juhliva teatterirakennus on ko
kenut täydellisen peruskorjauksen sitten 
1960-luvun, jolloin se peruskorjattiin 
sen ajan henkeen. Nyt on Arkkitehtitoi
misto Schulman Oy vaalinut aitoa ja 
alkuperäistä. Kansallisromanttiseksi 
monumentiksi muodostuneen Suomen 
Kansallisteatterin peruskorjauksen kus
tannukset suunnittelukustannuksineen 
ja hankintoineen olivat noin 40 miljoo
naa euroa.

Lähteet:
Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus:
Engel Rakennuttamispalvelut Oy 
Arkkitehtuurilastuja: Seppo Rihlama 
Jugend arkkitehtuurissa: www.nikkemedia.fi 
Eliel Saarinen Suomen aika: Marika Hausen, 
Kirmo Mikkola, Anna-Liisa Amberg: Tytti Valto 
Suuri Antiikkikirja: Wenzel Hagelstam

Onni Tarjanne syntyi Virroilla 
Onni Törnqvist, (1864-1946) myöhemmin Tarjan
ne, syntyi Virtain kappalaisen Kaarle Törnqvistin 
perheeseen v. I 864. Virroille hän suunnitteli 1890- 
luvulla kunnansairaalan ja Marttisen pappilan raken
nukset. Kansallisteatterin lisäksi hänen tunnetuim
pia suun nittelutöitään ovat KOP:n pääkonttori Hel
singissä, Takaharjun parantola ja Harjavallan paran
tola. Tarjanne toimi myös Teknillisen korkeakoulun 
professorina ja rehtorina vuosina 1908-1928.

Onni Tarjanne suunnitteli Virtain kunnansairaalan 1890-luvulla.
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Anni Leppänen

Rytmi - 
musiikin suola

Anni Leppänen Virtain lukiosta kirjoitti laudatur- 
aineen ylioppilaskirjoituksissa keväällä 2002.

Kun säveliä kirjoitetaan nuottiviivas
tolle, ei riitä, että kirjoittaa pelkkiä 
umpinaisia tai avonaisia palloja viivas- 

tolle eri korkeuksille. Tarvitaan myös 
tieto siitä, kuinka pitkään nuottia soi
tetaan. Sen ilmaisevat nuottien varret 
ja palkit.

Rytmi määrää sävelten pituudet. Se 
antaa musiikkiin säännöllisyyttä ja lähes 
aina se määrää kappaleen luonteen. (Toki 
luonteeseen vaikuttavat myös mm. teok
sen melodia, voimavaihtelut, staccatot ja 
kaaret sekä instrumentti, jolla teos tulki
taan.) Määrätäkseen missä tempossa 
kappale soitetaan säveltäjä merkitsee 
usein kappaleen alkuun, varsinkin klassi
sessa musiikissa, haluamansa esitysno- 
peuden italiaksi, esimerkiksi preston (no
peasti) tai largon (hitaasti). Lisäksi sävel
täjä merkitsee sävellyksensä alkuun tah- 
tiosoituksen. joka ilmaisee, kuinka pit
kään yhdessä tahdissa lasketaan.

Tahtiosoituksen määräämä pohjasy- 
ke on kappaleen rytmin perusta. Esimer
kiksi erilaisissa tansseissa on erilaiset 
tahtiosoitukset. Tunnetuin tahtiosoitus 
on tietysti valssin kolme neljäsosaa. Näin 
pelkästään tahtiosoituksella on suuri

rooli siinä, miltä musiikki kuulostaa. 
Kyllähän kaikki osaavat erottaa toisis
taan valssin, tangon ja samban.

Pohjasyke ei kuitenkaan ole sävel
lyksen varsinainen rytmi, vaikka sitä 
usein korostetaankin. Melodian rytmi 
on välttämätön osa sävellystä, koska il
man sitä ei tiedetä, miten melodia soi
tetaan. Rytmi myös piristää kappaletta 
ja tuo melodiaan väriä ja ilmettä. Se voi 
esimerkiksi olla luomassa teoksen huip
pukohtaa tai auttaa lopetuksessa. Mu
siikin ilmaisussa rytmillä on myös suuri 
merkitys. Myös tauot ovat osa rytmiä 
ja ilman niitä kappaleesta voi tulla rau
haton, aina vain eteenpäin rientävä 
juna, joka pysähtyy yhtäkkiä kuin sei
nään. Tauot jaksottavat ja selkeyttävät 
kappaletta. Usein päällekkäin soitetut 
rytmit ja melodiat tekevät teoksista rik
kaampia ja ne voivat muodostaa hieno
ja kokonaisuuksia, kuten orkesteri- ja 
pianomusiikissa.

Jos melodialta puuttuu rytmi, on se 
kuin laineilla ajelehtiva lastu. Kappaleel
ta ikään kuin putoaa pohja pois: jotain 
puuttuu. Esimerkiksi gregoriaaninen 
kuorolaulu, jossa ei ole varsinaista poh-

jasykettä, kuulostaa mielestäni melko 
epämääräiseltä. Se muistuttaa erämaas
sa kaikuvaa ääntä. Onhan siinä toisaal
ta tiettyä vapauttakin. Myös epätarkas
sa rytmissä soitettu musiikki voi kuulos
taa todella kauhealta, ainakin sen mie
lestä, jolla on hyvä rytmitaju. Onneksi 
on olemassa metronomi. Se lyö halut
tua perusrytmiä ja auttaa näin pysy
mään tahdissa.

Melodian ja rytmin symbioosi pätee 
myös toisinpäin: ei rytmikään pärjää 
yksin ilman melodiaa. Pelkkä rytmi voi 
pahimmillaan kuulostaa vain sarjalta 
kolahduksia. Rytmi tarvitsee tukea me
lodialta, joka luo siihen aivan uudenlai
sia ulottuvuuksia. Jos tiedämme ainoas
taan teoksen rytmin, emme välttämättä 
tiedä edes, mihin musiikin lajiin teos kuu
luu. Poikkeus edellä mainittuun ovat 
rummut. Niillä ei voi saada aikaan sel
vää melodiaa. Siitä huolimatta niillä 
pystyy luomaan taiteellistakin musiikkia, 
puhumattakaan afrikkalaisten tansseis
ta, joita säestetään ainoastaan rummuil
la. Tosin itse pidän kyllä enemmän mu
siikista, jossa melodialla on suuri rooli, 
mutta värikäs rytmi on aina hieno lisä- 
mauste musiikkiin.
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Erilaiset rytmit vaikuttavat musiik
kiin hyvin eri tavoin. Musiikkia jopa 
ryhmitellään rytmien perusteella. Nope
aa rytmiä esiintyy niin pop-musiikin, 
rapin, klassisen kuin iskelmämusiikin 
alueilla. Nopea tempo tekee musiikista 
kiivasta, mutta myös vauhdikasta. Se ei 
ole kovin rauhoittavaa, joten esimerkiksi 
lukeminen ei ole suositeltavaa sitä kuun
nellessa. Nopeutus esiintyy usein teok
sen huippukohdassa tai dramaattisissa 
osissa, ja sillä voi saada aikaan upeita 
tunnelmia, kuten Chopinin Vallanku- 
mousetydissä.

Hidas tempo luonnollisesti rauhoit
taa sekä musiikkia että musiikin kuun
telijaa. Tyypillistä hidasta musiikkia ovat 
mm. klassinen musiikki, virret ja balla
dit. Hitaassa tempossa voidaan saada 
aikaan kauniita ja yksinkertaisia melo
dioita pitkien fraasien avulla. Hidastus
ta käytetään myös lähes aina kappalei
den lopussa ilmaisemaan kappaleen lop
pumista ja rauhoittamaan loppua. Joi
denkin mielestä hidas musiikki on tyl
sää. Itse en kuitenkaan ajattele näin, ellei 
kappaleen tempoa ole hidastettu liikaa 
tai kappaleessa ei tapahdu mitään. Sitä 
paitsi hidas musiikki on rentouttavaa ja 
sitä kuunnellessa voi myös lukea.

“Epämääräisiä rytmejä” käytetään 
harvoin. Oikeastaan niitä käytetään

vain modernissa musiikissa. Yleensä sä
vellyksestä tulee sekasortoinen, jos ryt
mi ei ole selkeä. Joskus tosin epäselväl
läkin rytmillä voidaan saada aikaan hie
noa musiikkia. Näin esimerkiksi Debus
syn Pikkupaimenessa. Itse asiassa epä
määräinen rytmi on suhteellinen käsi
te, sillä toisille kaikki rytmit voivat kuu
lostaa sekaisilta ja toisille kaikki rytmit 
ovat selkeitä.

Rytmi ei ole aina ollut yhtä selkeä 
osa musiikkia kuin nykyään. Ainakaan 
sitä ei ole tiedostettu samalla tavoin. 
Lauluja laulettiin ja soitettiin pitkään 
korvakuulolta ja niiden rytmit saattoi
vat ajan mittaan muuttua hyvinkin pal
jon. Osa kansanmusiikista oli rytmikäs
tä, kuten Afrikassa, ja osa taas melo- 
diapainotteista, kuten saamelaisten joi
ku-laulut. Rytmiä alettiin kirjoittaa ny
kyiseen tapaan vasta keskiajan jälkeen, 
kun nykyinen nuottijärjestelmä raken
tui. Nuottikirjoitusta käytettiin pitkään 
ainoastaan klassisessa ja kirkkomusiikis
sa. Sekä kirkko- että I 600-luvun ba
rokkimusiikki olivat rytmiltään melko 
tasaisia. Pientä vaihtelua rytmeihin il
mestyi jo klassismin ajan musiikissa, 
mutta mielestäni vasta romantiikan ja 
modernismin aikana rytmi saavutti tie
tyn vapauden, varsinkin musiikin ilmai
sussa. Klassisen musiikin varjossa muut
tui myös muu musiikki. 1900-luvun ai

kana kehittyneessä populaari-musiikis
sa tempo oli nopeampi kuin aikaisem
massa kansanmusiikissa. Mielestäni ny
kyajan kappaleiden rytmejä yritetään 
korostaa liikaakin lähinnä rumpujen ja 
bassojen avulla. Se yksipuolistaa musiik
kia ja on osoitus huonosta rytmitajus
ta, sillä rummut ja bassot soittavat vain 
tasaista ja yksitoikkoista kappaleen pe
russykettä.

Vaikka rytmi onkin musiikkiin liit
tyvä sana, se toimii minusta mainiosti 
myös vertauskuvana ihmisistä ja heidän 
elämästään. Jokainen ihminen säveltää 
elämästään omanlaisensa teoksen. Meil
lä on erilaisia elämäntapoja ja -rytmejä 
elämän eri aikoina, mutta koska yhteen 
tahtiin ei mahdu enempää nuotteja kuin 
tahtiosoitus määrää ei myöskään ihmis
elämään mahdu tiettyä enempää asioi
ta. Meillä on erilaiset elämänrytmit, joi
ta me joko hallitsemme tai emme hallit
se. Hallitsemattomassa tilanteessa saat
taisimme ehkä tarvita metronomia pi
tämään tahtia sopivana, sillä - kuten 
sanottu - myös tauot ovat osa rytmiä. 
Toisaalta myös jokainen ihminen tarvit
see melodian sävellykseensä: meillä on 
oltava syy, miksi elää, sillä elämä ei ole 
vain suorittamista perussykkeen mu
kaan. Väärässä tempossa soitettu sävel
lys menee pilalle, mutta myös rytmitön 
teos on kuin puuro ilman suolaa.

* * :

Virtain kaupunginkirjaston paikalliskokoelma on vuonna 2002 
täydentynyt seuraavilla teoksilla:

* Heikkilä Marjo:
Aurejärven kylä natisee liitoksissaan,

* Helimäki Kosti:
Rohkeutta tarvitaan, röökiä ei ollenkaan

* Kuukka Väinö:
Elias Lönnrot: taitaja, tarkkailija, tiedemies

* Leppänen Asko:
Sydänmaa heräsi: Virtain Kurjenkylän historiaa
1930-luvulle saakka

* Leppänen Keijo:
Isyystesti

* Mäntynen Heimo:
Edvard ja Aliina, kirjeitä Verroilta 1895-1943
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Viime kesän
Vattiojäven maa tauksissa 
on pitvetön taivas 
vatkoinen maa tipu tkito 
putosi taiturin atte.
Siettä se on vietäkin,
näkyy juttetevan kytöjen kanssa

Varhais aamun taikaa 
satumetsän vihreän 
kuusen atta 
kesättä jääneet kävyt 
kurki huutaa auran päässä 
kuin kirkas nuo ti 
sumun täpi 
aurinkoja ensisäteet

‘j/öttä kya oti kuttaa 
hopeaa otivat vain tähdet 
ja tinnunradat muuttetivat 
muotoaan, huvikseen 
minä tensin Otavaan 
titasin tähdentennon 
meno-patuun

Kalettomanlahti syksyllä 1998. Kuva: Lasse Jytilä
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Marja Kujala

Edvardin ja Aliinan kirjeet 
kertovat tunteista ja arjesta

Kyläkauppias Edvard Mäntynen
(1859-1942) ja hänen vaimonsa 

Aliina (1872- 1944) kirjoittivat elämän
sä aikana ainakin ne 140 kirjettä, jotka 
ovat säästyneet heidän jälkipolvilleen. 
Kirjeet ja taustatietoja pariskunnan elä
mästä on kirjaksi toimittanut heidän po
janpoikansa Heimo Mäntynen.

Puolet kirjan sisällöstä kertoo Ed
vardin ja Aliinan elämästä Koronkyläs- 
sä. Teos kertoo myös yleisesti elämän
menosta. Tekijä on käyttänyt lähteinä 
myös sukututkimuksen tuloksia, muis
tiinpanoja, Vanhan Ruoveden historia
teoksia ja lehtiartikkeleita.

Kirjeiden sisältö ei lukijalle helposti 
aukea, vaikka tekijä on niitä tarkasti 
tutkinut ja selventänyt. Kirja on joka 
tapauksessa täyttä ajankuvaa ja myös 
näyte tuolloin ihmisten käyttämästä kir
joitustyylistä.

Teosta Kirjeitä Wirroilta 1895- 
1943 voi tilata Irma Mäntyseltä, Hä
meenkatu 3 C 3 1, 33 100 Tampere.

Edvardilla oli runollinen mieli ja 
kyky tehdä runoja. Hän kirjoitti Aliinalle 
rakkausrunoja kosiskelussaan neitoa 
tähän tapaan:
"Elon ruusunen tie sua nauraen vie läpi 
riemujen kukkivan maan.
Kun kohtaavi Sua Älä unhota mua 
Sitä maahan et tallata saa.
Se hymy sanaton mun tulkkina on 
Sitä maahan et tallata saa."

Runollisia olivat myös Edvardin rak
kauskirjeet Ahnaalle. Tässä ote Wirroilla 
Syyskuun 17 p. I 895 päivätystä kirjees
tä:
"VVaikka rakkauden vaatimuksesta oli
sin halusta ollu seurassasi että olisim
me täällä luonnon hiljaisuudessa saanu 
vaihtaa sydämmiemme salaisimpia rak
kauden tunteita. Vaikka asiamme on
kin hiljaa kulkenu vaan ehkä siitä tulee 
sitä parempi, niin toivon Rakas Aliina. 
Hyvää vointia, terveyttä, ikää ja onnea 
toivottaa rakastavaisin ystäväsi. 
Edvard M."

Kirjassa on kuva hääparista toukokuussa 1896.

Jouluna 1895 pari oli kihloissa ja 
Erdvard kirjoitti morsiamelleen joulukir
jeen. Aliina asui vielä Tampereella. Kir
jeen alku oli tällainen:

"Rakas Morsiameni Aliina! 
Sydämelliset kiitokset kirjeestäsi. Rakas 
kultani!!! Suo tuhannesti anteeksi kun 
en ole ennemmin vastanu. Jollet pahas
tu niin kirjoitan nyt sitten aika pitkällä.

Koska: riemun ja rauhanjuhla Jou
lukin taasen on tullut ihmismajoihin. 
Joulua vietän yksinäisyydessä ja se on
kin täällä rauhaisaa ja tunteellista kat
sella taivaan tähti tarhoja ja tutkia mitä 
niitten takana on. Aina muistan sinua 
Armaani illoin ja aamuisin kun katse
len tähtösiä niin aatokseni lentää luok
sesi ja ylös avaruuteen, toivolla ettäs jos 
vielä kerran saisimme siellä kirkkana 
tähtenä säihkyä. johon Herra meitä 
annossaan auttakoon.

Niin sydämellisesti kuin sinua ar
maani rakastankin olisin halusta suonut

sinulle jotain lähettäväni joulu muistok
si, vaan kun niitä ei ole täällä niin saa
tavissa eikä lähetyskään tahdo matkan 
pituuden vuoksi katsoen sopia. ”

Myöhemmin Aliina kirjoitti lapsille 
kirjeitä maailmalle. Aliina oli joulun 
1934 pojan luona Porvoossa. Sinne 
Edvard kirjoitti näin 8.1.1935:

"Niin Akka rukka!! I 
Kiitos joulullisista saapuneet ovat ajal
laan. Kaikille antajille hartaat kiitokset. 
En vastannu tuumin että on muuta jou
lu touhua siellä. Täällä ei ole muuta eri
koista tapahtunut kun Peltosen kuole
ma. Töitä on sentään ihmisillä ollut. 
Minulla ei niin erikoista hätää mutta 
saishan sitä kotio tulla jos jotain äkki
näistä tapahtu. Peltonenkin kuoli äkkiä 
kai sydän halpaukseen. Kansan lehti 
tulee Eskolta kai. Tulehan kun aika tu
lee. Monet hyvin voinnit ja terveiset 
teille kaikille toivottaa Vaari E.M. Uk
kosi. ”



Martta Rossi o.s. Sääksmäki

f* + + K # # I*Siina Nnnimaki oli 
sairaanhoidon pioneeri

Kuvan omistaa: Martta Rossi
Siina Niinimäki seurasi terveydenhuollon kehitystä vuosikymmenten ajan.

Vielä 60 -70 vuotta sitten maaseu
dulla elettiin kiinteästi oman suku- 
yhteisön piirissä. Perheet olivat isoja, ja 

tädit, sedät, enot, serkut - isovanhem
mista puhumattakaan - merkitsivät tär
keää turvaverkostoa elämän eri kään
teissä. Jotkut lähisukulaisista tuntuivat 
melkein oman perheen jäseniltä. Äitini 
suvun puolelta erityisen likeisiksi tulivat 
Nurmelan tädit: Miina- ja Ilmi -täti.

Nämä naimattomiksi jääneet Niini- 
mäen sisarukset asustivat yhdessä Ma- 
nu-enon kanssa punaista taloaan Nur
melaa, jonne meillä sisarenlapsilla oli 
aina vierailukutsu voimassa.

Omassa lapsenmaailmassani minul
le olivat unohtumattomia keskikesän 
heleät päivät tätien paimentyttönä. Ai
nokainen Nuppa-lehmä pysytteli kiltisti 
metsänreunassa sijaitsevalla laitumel- 
laan. Niinpä paimen sai kaikessa rauhas
sa lukea mielikirjojaan - mikä onni ja au
tuus. Kun päivän työ oli tehty, seurasi 
herkutteluhetki tätien keittiössä. Manu- 
eno oli innokas kalamies, siispä syvän 
metsälammen isot ahvenet tirisivät mus
talla pannulla. Jälkiruoaksi oli usein 
pannukakkua. Syksyllä poimittiin ome
nia ja kirsikoita, joita ei muualta saa
nutkaan.

Tädit huolehtivat toki meidän lasten 
henkisistäkin tarpeista. Vieläkin muis
tan Ilmi -tädin pyhäkoulun ja tädin lau- 
lattamat hengelliset laulut. Värisin aina 
pelosta, kun tietyssä laulussa päästiin 
kohtaan: "Tuolla keinuu pieni pursi, 
vasten tuulta ponnistaa. Merimiesten 
mielen mursi myrsky, joka raivoaa...”

Miina-täti puolestaan opetti tapa
kulttuuria - joskus tiukasti, niin kuin me 
lapset hänen kasvatuksensa toisinaan 
koimme. Puisessa soikossa pestiin kädet 
ennen ateriaa. Taisipa täti tutkia toisi
naan korvantaustatkin.
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Mutta Miina-täti ei ollutkaan kuka 
tahansa täti. Hänet tunnettiin pitäjällä 
ja sen ulkopuolellakin kokeneena sai
raanhoitajana, jonka apuun turvaudut
tiin mielellään aikana, jolloin kunnan
sairaalassa ei suinkaan hoidettu kaikkia 
pitkäaikaispotilaita ja moderni vanhus
ten avohoito oli tuntematon käsite.

Tätini Siina Vilhelmiina (Miina) Nii- 
nimäki oli kymmenpäisen sisarussarjan 
toiseksi vanhin. Hän oli syntynyt Vas- 
kuun kylässä Niinimäen talossa 15.5. - 
-1875. Koulua ei kylässä tuohon ai

kaan ollut, kiertokoulu kaiketi. Isossa ta
loudessa riitti työtä. Lapset oppivat 
maatalon askareet vanhemmiltaan.

Mutta nuori Siina Vilhelmiina haa
veili enemmästä. Siitä, miten täti "kou
luttautui" ihmisten auttajaksi, ei minul
la ole selkeää tietoa. Mutta sairaiden 
hoidosta tuli hänelle monikymmenvuo
tinen elämäntyö.

Täti työskenteli mm. jonkin aikaa 
tohtori Lybeckin perustamassa maam
me ensimmäisessä luontaisparantolassa 
Vilppulan Elämänmäessä. Siellä hän tu
tustui tohtori Lybeckin laajaan vaihto
ehtoisten tai niitä lähellä olevien hoito
muotojen valikoimaan.

Elämänmäen parantolassa käytetty
jä menetelmiä olivat mm. suggestotera- 
pia, hieronta, vesi-hoidot, hydroterapia, 
kylpyhoidot, sauna, savihoidot, naturo- 
patia, ravintoterapia, yrttilääkintä, säh
kö- ja valohoidot, ilmahoidot, liikunta- 
hoidot, työterapia jne.

Ilmeisesti täti oli hoitajana pidetty 
ja luotettava. Kuvakortti vuodelta 1907 
kertoo tästä: "Hyvä M. Terveisiä paljon 
täältä. Mieheni oli terve ensi alussa, 
mutta meni töihin ja tuli taas sairaaksi 
eikä voi nukkua ja nyt on alkanut tulla, 
että pelkää kaikkia. Luulen vaan, että 
tarvitsee tulla ehkä pian takaisin. Voi
kaa hyvin. Terveisiä Hilda R.”

Syrjäisestä kotikylästään lähtenyt 
Miina sai sairaanhoidollisen kokemuk
sen lisäksi tutustua myöskin - ainakin 
välillisesti -aikakauden moniin merkki
henkilöihin. Tohtorin parantolasta ha
kivat apua monet taide- ja kulttuurielä
mämme eturivin edustajat. Usein olivat 
kyseessä vaivat, joista nykyisin käytet
täisiin nimitystä hyvinvointisairaudet. 
Parantolan hoito- ja kylpyläpalveluista 
nauttimaan hakeutui myös runsaasti 
englantilaisia, saksalaisia jopa ranskalai
sia vieraita.

Ilmeisesti Elämänmäen aika oli Mii
na- tädin oman elämän mielenkiintoisin
ta aikaa.

Myöskin Virtain kunnanlääkäri Sy
simetsä käytti varsin paljon sairaiden 
kotihoidossa apunaan Miina-tätiä, joka 
tässä työssä olikin erinomaisen pätevä 
ja kaivattu hoitaja sairasvuoteen äärel
lä niin kotipitäjässä kuin sen ulkopuo
lellakin.

Omaisiaan täti hoiti väsymättä ihan 
elämänsä loppupuolelle asti. Nurmela oli 
koti ja kiinnekohta, mutta juuri hoito
työnsä vuoksi täti joutui liikkumaan 
hyvin paljon, ja hänellä olikin potilas- 
ystäviä pitäjän eri kulmilla.

Miina-täti näki muita hoivatessaan 
paljon kipua ja kärsimystä. Itse hän eli 
pitkän ja terveen elämän. Hän hoitikin 
omaa terveyttään varsin nykyaikaisin 
tavoin. Säännöllinen ulkoilu ja kunto- 
kävely kuuluivat hänen päivittäiseen 
ohjelmaansa viimeisiin elinvuosiin asti. 
Siina Vilhelmiina Jobintytär Niinimäen 
työntäyteinen elämä päättyi Virroilla 
25.2.1967.

Vanhoja hyviä neuvoja erUaisiin vaivoihin
Milloin yskä vaivaa, ota puolu
kan [ehtiä, paahda ne ruskeiksi, 
fcaada sekaan väriä ja anna hau
tua hetkisen, juo sitten liemi, 
niin pääset vaivastasi.

Teräaseen haavaan valuta not
keaa männyn pihkaa, jos haava 
on hevosessa, pitää lääke valmis
taa pihkasta ja talista, dtyvää 
haavalääkettä saat, kun sekoi
tat suolattomaan voihin hämä
häkin seittiä.

jos hermot ovat huonossa kunnos
sa, kerää siankärsäheiniä ja val
mista niistä teetä. Sitä nautittu
asi rauhoitut.

Suoliloiset karkotat näsiän mar
joilla. 'Potilas kyllä tällöin joutuu 
hengenvaaraan, mutta kuolevat 
madotkin varmasti.

Keripukista pääset eroon, jos val
mistat raatteesta keitoksen ja 
nautit sitä. Sama lääke auttaa 
melkein missä vaivassa hyvänsä.

Valmista haudekyhpy männyn 
havuista'. ‘Keitä terveysjuoma 
katajan marjoista! Käistä on 
apua melkein kuikissa vaivois
sa.

Kevosenparantaa mistä laudis- 
ta hyvänsä kääpä tai näsiäni
kuori. |

1

Koonnut ‘E.T.
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Pertti Tamminen

Leivontie pikkulintujen kaupunginosassa on viihtyisä pihakatu. Kuva: Pertti Tamminen

Virtain kirkonkylässä keskittyivät
1960-luvulla toiminta ja rakennuk

setkin pääväylälle, jolta erkani erikun- 
toisia sivutien pätkiä. Muutettuamme 
kymmenluvun alussa kirkonkylään ase
tuimme aluksi asumaan Koskisen liike
talon lisärakennuksen huoneistoon. En
simmäisessä kerroksessa oli nimismiehen 
kanslia, joten olo oli turvattu! Ennen 
pitkään ryhdyimme kuitenkin etsiskele
mään omakotitalon tonttia ja se löytyi
kin varsin läheltä.

Kukkakauppias Onni Nieminen oli 
oman talonsa naapurista hankkinut li- 
sätontin, jossa hän viljeli monenlaisia 
puutarhatuotteita. Hän oli kuitenkin 
päättänyt lyhentää työpäiväänsä ja niin 
kauppa syntyi.

Tontillemme pääsi Koskisen alueen 
sivua johtavaa tilustien tapaista väylää, 
jonka varteen oli jo rakennettu yksi 
omakotitalo. Sen rakentajan, piirimies 
Siltasen kanssa olin jo ollut tekemisis
sä, kun vuokrasin hänen autotalliaan. 
Kun tienpohja oli savensekaista, oli hän 
pohjustanut sitä mm. rimoilla.

Kunnostelin nimetöntä tietä omal
ta osaltani ajamalla siihen soraa tontti
ni pituuden verran. Tien loppuosa oli
kin sitten vaikeasti liikennöitävä ros
puuttojen aikana. Emme sitä käyttäneet
kään mutta tuntematon autoilija siihen 
ajoi ja siihen usein jäi.

Äänekkäin tapaus oli muuan maata 
kiertävä kulkukauppias, jonka iäkäs 
paketti- auto oli liimaantunut paikoil
leen. Saapuessani paikalle vieras run
saasti kirosanoja viljellen antoi myös 
kunnan kuulla kunniansa, kun ei hoida 
teitään. Selitykseni tien epävirallisuudes- 
ta ei kelvannut, vaan sadattelu jatkui. 
Kun tuohtunut kauppamies välillä veti 
henkeä, ehdotin, että kun ei tuo sielun- 
vihollinenkaan taida auttaa, niin jospa 
soittaisin traktorin! Oma kevyt autoni 
ei olisi täyteen lastattua kulkuneuvoa 
saanut liikahtamaankaan.

Ympäristömme oli avara ja viehät
tävä. Pihastamme oli näkymä pitkälle 
Purulanojalle, ei ollut Hankkijan suur
ta liiketaloa eikä kantatiestä tietoakaan. 
Tien toisella puolella laaja ruohikkoalue

lisäsi vapaan luonnon tunnelmaa. Niin
pä saatoimme nauttia myös luonnonkas
veista, perhosista ja lintujen laulusta. 
Ilmeisen suuri leivojen populaatio pesi 
tuolla alueella ja niiden viserrys kuului 
yli muiden.

Kirkonkylän asutus alkoi kasvaa ja 
kunnan johto päätti, että kylän teille ja 
poluille piti keksiä nimet. Tehtävä annet
tiin toimikunnalle, johon jouduin mu
kaan. pyrimme käyttämään vanhoja pai
kannimiä ja uudempiakin valittiin. Kun 
urakka oli saatu miltei valmiiksi, oli jäl
jellä vielä kolme kadun pätkää. Ehdotin 
sille keskimmäiselle perustellusti nimeksi 
Leivontie ja toiselle Varpustie, jonka ta
lojen orapihlaja-aidoissa olin silloin usein 
kuullut varpusten tirskuntaa.

Kolmannesta sitten keskusteltiin ja 
nimeksi tuli Pääskyntie. Alueen talois
sa ei taida nykyisin enää pääskysten 
pesiä olla, mutta varsin usein niitä pik- 
kuparvina kiitää hyönteisjahdissa mei
jerin ja Raevuoren alueen ilmatilassa. 
Näin nimettiin tämä osa keskustaa luon
nolle.
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Eräänä kesäpäivänä oli tien toisen 
puolen nurmikolle kerääntynyt joukko 
miehiä, joista muutamia tunsinkin. Mies
ryhmä ryhtyi nostamaan niitylle suur
ta telttaa helluntaiseurakunnan kesäko- 
kouksia varten. Tuota pikaa hain kame
ran ja kuvasin suuren teltan noston vai
heittain.

Teltan mukana tulleen mestarin 
työnjohto oli määrätietoista ja talkoo- 
laisten into kiitettävää. Kokousten oh
jelmassa oli myös paljon musiikkia ja 
lähiniittymme oli saanut viikon ajaksi 
arvoisensa käyttäjät.

Mittava näyttö talkootyöstä tuli 
esiin kun helluntaiseurakunta päätti ryh

tyä rakentamaan omaa temppeliä. Yh
teydenpito seurakuntalaisiin jatkui telt- 
takuvausten jälkeenkin; kiintein se oli 
sotaveteraaniveljeni Leo Korosen kans
sa, jonka elämänvaiheista äänitin kol
men tunnin ohjelman.

Kun rohkea päätös aloittaa temppe
lin rakentaminen oli käynnistynyt, olin 
jälleen kamerani kanssa liikkeellä. Kah
den vuoden aikana otetuista kuvista 
valitsin 29 kuvan kokoelman, jonka 
temppelin vihkiäisjuhlassa seurakunnal
le ojensin. Temppeli kaunistaa kolmen 
pikkulinnun kaupunginosassa koko kes
kustankin ulkonäköä.

Kun rakennustyö kirkonkylässä jat
kui, sen nimi lyhyen kauppalavaiheen 
aikana muuttui keskustaksi ja Leivontien 
varteen nousi kaksi uutta omakotitaloa 
ja kaksi kerrostaloa. Luonnollinen väl
jyys väheni, mutta asia korjaantui kun 
Leivontie muutettiin pihakaduksi; ajo
väylä kapeni ja tilaa tuli istutuksille.

Komeat koivut ja uudet puut sekä 
pensaat tarjoavat pikkulinnuille ruokaa 
ja pesimismahdollisuuksia. Hyvin hoide
tut omakotitalojen pihamaat lisäävät lin
nuille käyttökelpoista reviiriä. Monet 
lintupöntöt ja vakinainen talviruokinta 
takaavat osaltaan pikkulinnuille viihty
misen omalla kaupunginosallaan.

Ö ö ö o öö * * *
Ma la viina

Riihitonttu

V V V

Tyttönen tuli mummolaan viikon ajak
si. Mummola on hänen enonsa talon 
toisessa päädyssä. Hän pitää kovasti 
"Enon" vaimosta ja karkaa aina heidän 
puolelleen kylään. Oli sateinen harmaa 
syksy, aika jolloin päivät jo hyvää vauh
tia lyhenivät. Tyttö oli vailla tekemistä 
ja pitkästyi.

Mummu alkoi muistella vanhoja asi
oita. Ikkunaan näkyvä riihi tuli jutun ai
heeksi. Tyttö kuunteli kaikkea tarkasti.

Mummu kertoi riihitontusta, kuin
ka se asui kiukaan takana ja piti huolen 
riihestä. Valvoi ettei mitään pahaa pääs
syt sattumaan. Kun ihminen meni rii
heen, niin tonttu livahti kiukaan taakse 
piiloon. Kooltaan ja näöltään hän oli 
hyvin kumara pieni ja vanha äijän käp
pänä. Mutta hoiti hyvin työnsä.

Ennen kun riihtä puintiaikaan läm
mitettiin, tonttu valvoi ettei syttynyt 
tulipaloja ja vilja orsilla kuivui hyvin.

Tontulle vietiin iltaisin puurokuppi 
ruokaa ja mitä muuta sattui olemaan. 
Hän oli riihen hyvä haltia.

Tyttö vähän epäili mummun puhei
ta. Enon vaimo vahvisti ne kaikki todek
si. Lisäsi vielä että pimeällä lyhdyn va
lossa tontun voi nähdä, koska hänellä
kin on lyhty kädessä.

Tehtiin siinä tarinatuokion jälkeen 
ilta-askareet, tyttö touhusi mukana. Kun 
tuli pimeä, tyttö oli pyytänyt enonsa 
vaimoa että mennään katsomaan sitä 
tonttua. Niin he lähtivät matkaan. Rii
helle oli vielä noin kymmenen metrin 
matka kun tyttö oli pysähtynyt ja sa
nonut ettei hän uskalla tulla. Siitä hei
dän oli palattava takaisin ja niin tonttu 
jäi näkemättä.

-25-



Eira Siltanen

Perustajat ymmärsivät mitä kalastus merkitsee suomalaiselle miehelle

Virtain Urheilukalastajilla 
40-vuotisjuhlat

‘Kaihista hauskinta maalimassa on onkiminen, inn saa patoja. 
Toisetusi Hauskinta on onkiminen, vaifcfyi oi saisikaan taatoja. 
Herman Hämäläinen

Virtain Urheilukalastajat ry. järjesti
Eemelin päivänä 30.8. juhlat kut

suvieraille Perinnekylän työväentalolla. 
Tuvantäyteistä yleisöä viihdyttivät pu
heiden, ruuan ja kahvin lomassa sello- 
taiteilija ja seuran jäsen Hannu Kiiski 
sekä juontajana toiminut Juhani Viita. 
Tilaisuus käynnistettiin laulamalla yh
dessä Kalastaja-Eemelin valssi.

Virtain kaupungin tervehdyksen toi 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Jaana Ylä-Mononen.

- Vapaa-ajan viettomahdollisuuksi- 
en, joihin kalastuskin kuuluu, hyödyn
täminen on yksi niistä tukijaloista, joil

le kaupungin tulevaisuus rakentuu, hän 
mainitsi.

Kalastus tarjoaa
ihmeellisiä asioita
Tervehdyspuheen piti Virtain Urheiluka- 
lastajien puheenjohtaja Tapio Ruohomä
ki. Hän valotti joitakin käsityksiä urhei
lukalastuksesta.

- Mitä sitten on alunperin herrojen 
huviksi mielletty urheilukalastus? Onko 
se urheilua vai kalastusta?

- Erään amerikkalaisen kirjailijan 
näkemyksen mukaan "ihmiset haluavat

kalastaa, koska se tuntuu heistä maagi
selta ja elämästä on vaikea löytää ih
meellisiä asioita.

Siinä on samaa kiehtovuutta kuin 
kanin vetämisessä hatusta. Siinä kur
kotat maailmaan, jota et voi järkiperäi
sesti hallita, mutta jonkin yliluonnol-li- 
sen taidon tai silkan tempun avulla saat 
luotua tilanteen, joka on sadannella ker
ralla yhtä ilmiömäinen kuin ensimmäi
selläkin.”

- Uskomme, että kalastuskin voi olla 
urheilua. Urheilukalastus alkaa siitä, 
missä saaliin himo loppuu, Ruohomäki 
muistutti.
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Saaliin epävarmuus
viehättää monia
Juhlapuheen pitänyttä ylilääkäri Kalevi 
Salorantaa kiinnosti erityisesti se, mikä 
urheilukalastuksessa viehättää.

- Useinhan se on rantapöheikössä 
kahlaamista, siimojen solmujen ja sot
kujen selvittämistä, hyttysten ininää. Tai 
istumista tuntikausia järven jäällä sor
met kohmeessa, vilusta tutisten ja kai
ran tekemään reikään tuijottaen.

- Kalastukseen sisältyvät yllätyksel
lisyys ja salaperäisyys, ja pyyntiin tar
vitaan omaa vaistoa, Saloranta aprikoi.

Eero Tuuteri oli
ensimmäinen puheenjohtaja
Eira Siltasen laatiman Virtain Urheilu- 
kalastajien historiikin esitti juhlassa 
myymäläpäällikkö Kosti Mäkinen.

- Juhlapäivästä tasan neljäkymmen
tä vuotta taaksepäin oikeusministeriös
sä allekirjoitettiin myöntävä päätös yh
distyksen hyväksymisestä yhdistysrekis
teriin.

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä 
1962 kunnanlääkäri Tapio Vaalasti, 
toimittaja Pentti Sario, maanviljelijä Erk
ki Rokio ja metsänhoitaja Eero Tuuteri 
perustivat Virtain Urheilukalastajat ry. 
-nimisen yhdistyksen.

Puheenjohtajaksi valittiin tällöin 
Tuuteri, johtokunnan varsinaisiksi jäse
niksi Vaalasti ja Rokio. Varajäseneksi 
ryhtyi Sario, joka otti samalla hoitaak
seen sihteerin tehtävät. Rahastonhoita
jaksi valittiin Rokio.

Tervehdyspuheessaan Tapio Ruoho- 
mäki toi juhlaväelle terveisiä.

- Perustajajäsenistä Eero Tuuteri on 
enää keskuudessamme. Nykyään Hä
meenlinnassa asuva, viime vuonna 80 
vuoden kunnioitettavan iän saavuttanut 
ylimetsänhoitaja Tuuteri ei valitettavasti 
päässyt mukaan juhlaan, sillä hän puo
lustaa tänä viikonloppuna suunnistus
kilpailuissa Suomen mestaruuttaan!

Kalastusvesiä vuokrattu 
tarpeen mukaan
- Tehdyn sopimuskirjan 2 § mukaan 
"Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia 
ja syventää harrastusta järkiperäiseen 
kalastukseen ja kalavesien hoitoon sekä 
järjestää jäsenilleen tilaisuuksia virkis
tyskalastukseen..." Sopimuskirjan kol
mannen pykälän mukaan "jäseneksi voi 
päästä vain hyvämaineinen henkilö”.

Seuran ensimmäinen kokonainen 
toimintavuosi kului kalanpoikasten kas
vatuksen merkeissä. Samalla käytiin 
neuvotteluja vesialueiden vuokraami
seksi ja yhteistoiminnan aikaansaami
seksi.

Kalastuksen valvonta muodostui heti 
alkuvaiheessa tärkeäksi tehtäväksi. Sekä 
Herraskoskella että Kotalan koskilla val
vonta on järjestetty jo useiden vuosien 
ajan seuran omien jäsenten toimesta 
viikon mittaisilla valvontavuoroilla.

Perustamispäätös
kauaskantoinen
Seuran toimintaan ovat kuuluneet vuo
sittain useat kalastusretket sekä enem
män tai vähemmän tosimielellä käydyt 
kilpailut. Muun muassa Päästäisen pilk- 
kiretkestä on kehittynyt kilpailumuotoi
nen perinne, kuten jäsentenvälisestä 
vuorokauden mittaisesta Kitusen kisas
takin. Kilpailua on käyty vuosittain 
myös suurimmasta kotivesistä saadusta 
lohikalasta.

90-luvulla Virtain kansalaisopistos
sa alkoi pyöriä Pertsan piiri, jossa Pertti 
Kanervan opastuksella perehdyttiin per
honsidonnan ja perhokalastuksen saloi
hin.

- Perustajajäsenet ymmärsivät mitä 
kalastus saattaa merkitä suomalaiselle 
miehelle. Siirtyminen viidennelle vuosi
kymmenelle tapahtuu myötätuulessa, 
joka osoittaa selvästi voimistumisen 
merkkejä. Jäseneksi pääseminen Virtain 
Urheilukalastajiin on edelleen tavoitel
tua, todettiin historiikin lopuksi.

Juhlassa jaettiin myös ansiomerkkejä, 
viirejä ja kukkia.
Suomen Urheilukalastajien liiton 
hopeisen ansiomerkin saivat Kari 
Mattila (vas), Kalevi Saloranta, Pentti 
Kiiski, Jorma Mattila ja Antti Vehmas. 
Merkit myönnettiin myös Eero 
Tuuterille ja Osmo Mä kela Ile.
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Jaana Kallio

Kirkon ja kuninkaan kunniaksi

Virtain kirkon tapulinjalassa on puul
le öljyvärein maalattu taulu, jossa 
on tummansinivihreällä pohjalla kullan

värinen kruunu ja tämän alla teksti:
"WIRDOIS Kapell Kyrka är 1772 

under Stormägtigste Konung GUSTAF. 
III.s Regering ä nyä byggd. ” (Virtain 
kappelikirkko vuonna 1772 suurivaltai- 
simman kuningas Kustaa lll:n hallitessa 
uudelleen rakennettu.)

Kirkon rakentamis- tai korjausvuo- 
den ja hallitsijan nimen sisältävillä muis
totauluilla on mielenkiintoinen kulttuu
rihistoriallinen tausta. Ruotsin kuningas 
Kustaa III otti hallituskautensa alussa 
tavoitteekseen valtakuntansa kuvataitei
den ja arkkitehtuurin kehittämisen.

Käytännössä tämä tarkoitti muun 
muassa julkista rakennustoimintaa oh
jaavien määräysten ja rakennusvalvon
nan tiukentamista. Tarkoituksena oli, 
että kaikki kirkot ja hallintorakennuk
set tehtäisiin vastedes kivestä Tukhol
massa hyväksyttyjen piirustusten mu
kaisesti.

Uusklassisten tyyli-ihanteiden levit
tämisen ohella uusilla määräyksillä oli 
tärkeitä hyötynäkökohtia, ennen kaik
kea hupenevien metsävarojen säästämi
nen ja kaupunkien paloturvallisuuden 
lisääminen. Antamalla ohjeita rakennus
ten uiko- ja sisäkoristelusta Kustaa pyr
ki lisäksi järjestämään työtilaisuuksia 
perustamastaan Maalaus- ja kuvanveis
to-akatemiasta valmistuville taiteilijoil
le. Kun maahan nyt saataisiin - kunin
kaan omien sanojen mukaan - kaunis ja 
kestävä rakennuskanta, oli myös tule
ville sukupolville jätettävä tieto siitä, 
kenen ansiosta nämä hyvällä maulla 
toteutetut rakennukset olivat syntyneet.

Niinpä Kustaa III antoi vuonna 
1781 tuomiokapitulien kautta määrä
yksen, jonka mukaan kaikkien "uudes
ta rakennettujen ja uudistettujen kirk
kojen pääovien päälle oli kaiverrettava, 
kenen hallitessa kirkko oli rakennettu tai 
uudistettu".

Kuninkaalla lienee ollut mielessään 
kivi- tai metallilevyille valmistetut muis-

Tapulin jalassa olevalla taululla on 
oma mielenkiintoinen historiansa.

totaulut, ne olisivatkin sopineet kivestä 
rakennettujen kirkkojen koristuksiksi.

Suomen maaseudulla hallitsijan kun
nianhimoiset suunnitelmat katosivat 
kuitenkin metsien huminaan. Kirkot ra
kennettiin yhä edelleen puusta, ja sa
masta materiaalista syntyivät luontevas
ti muistotaulutkin.

Virtain kirkon muistotaulun tekijäs
tä ja syntyajankohdasta ei ole säilynyt 
tarkkoja tietoja. Mitä todennäköisimmin 
asialla on kuitenkin ollut turkulainen 
kirkkomaalari Johan Tilen (1743- 
1806). Tämän Nauvossa kappalaisen 
poikana syntyneen ja Turussa ja Tuk
holmassa maalarinoppinsa saaneen mes
tarin tiedetään tehneen muistotaulut 
ainakin Ruoveden, Oriveden ja Keuruun 
kirkkoihin. Tilen maalasi Ruoveden kir
kossa vuosina I 7 80-8 I muun muassa 
kaksiosaisen alttaritaulun ja lehterikai- 
teen profeettojen kuvasarjan. Ruovedel
tä Tilen siirtyi Keuruulle, jossa kirkon 
maa-lauskoristelu työllisti mestarin use
an kesän ajaksi. Ruoveden ja Oriveden 
muistotaulut syntyivät syksyn I 7 82 ja 
kevään 1783 välisenä aikana maalarin 
poiketessa paikkakunnilla matkalla Keu

ruulta Turkuun tai päinvastoin. Virtain 
muistotaulu lienee valmistunut samoi
hin aikoihin.

Virtain tauluun liittyy erikoinen 
yksityiskohta. Seurakunnan vanhimpi
en asiakirjojen kadottua Suomen sodan 
aikana on kirkon rakennushistoria jää
nyt jonkin verran epäselväksi. Kirkon 
tiedetään valmistuneen pääosiltaan ke
sällä 1774, joten muistotaulun ilmoit
taman vuosiluvun on tulkittu tarkoitta
van rakennustöiden aloittamisvuotta.

Tämä ei kuitenkaan voi pitää paik
kaansa, sillä Virroilla I 8.3.1774 järjes
tetyn rovastintarkastuksen pöytäkirjas
sa kerrotaan selvästi, että Virtain kir
kon rakennustyöt oli aloitettu edellise
nä syksynä. Tällöin oli parin viikon työ- 
rupeaman aikana toimitettu rakennus
tarvikkeet työmaalle, laskettu kirkon 
perustukset ja ehditty vielä salvoa muu
tama hirsikertakin.

Kuinka sitten on mahdollista, että 
muistotauluun on kirjattu virheellinen 
vuosiluku? Mitä ilmeisimmin kyseessä 
on inhimillinen erehdys. Tilenhän ei ole 
välttämättä itse käynyt Virroilla, vaan 
muis-totaulun tilaus on voitu hoitaa 
asiamiehen välityksellä esimerkiksi maa
larin työskennellessä Ruovedellä.

Mestari on ehkä muistanut tai 
ymmärtänyt saamansa ohjeet väärin tai 
hänelle on annettu epämääräisiä tai 
harhaanjohtavia tietoja; olihan kirkon 
valmistumisesta kulunut jo jonkin aikaa. 
Vuosiluvussa havaittu vuoden parin 
epätarkkuus on hyvinkin voinut olla 
1700-luvun seurakuntalaisille niin yh
dentekevä asia, ettei sitä ole katsottu 
tarpeelliseksi lähteä korjaamaan varsin
kaan siinä tapauksessa, että maalaustyö 
oli valmis ja maalari jo kaukana.

Tärkeintä oli, että kirkon ulko-oven 
päällä oli kuninkaallisen määräyksen 
mukainen muistotaulu. Kaiken lisäksi 
rakentamisvuoteen päässyt lipsahdus 
vain korosti sitä tosiasiaa, että Virtain 
kappeliin oli saatu uudenaikainen, tila
va ja valoisa ristikirkko vuosia ennen 
kuin emäseurakuntaan Ruovedelle.
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Irene Murtomäki

Uusi hautausmaa ja siunauskappeli 
valmistuivat sata vuotta sitten
Virtain seurakunnan uuden hautaus

maan ja siunauskappelin valmistu
misesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 

sata vuotta.

Uuden hautausmaan suunnitteluun 
oli pakko ryhtyä I 890-luvulla, vaikka 
Virtain kirkon luona olevaa hautaus
maata oli laajennettu useita kertoja 
I 800-luvun loppupuolella, muun mu
assa näl-kävuosien suuren kuolleisuuden 
takia. Kirkonkokous päätti syksyllä 
1897, että hautausmaa perustetaan 
Marttisen kirkkoherran virkatalon maal
le Puttosharjulle Uuraisten ja Rajanie
men teitten väliselle kankaalle.

Tämä suunnitelma toteutettiin vuo
sina 1901—02. Arkkitehti Lundenin 
piirustusten mukaan rakennettiin hau
tausmaa käytävineen ja se ympäröitiin 
punaiseksi maalatulla riukuaidalla. Rau
taportit ostettiin silloisesta Lahden 
kauppalasta.

Uudelle hautausmaalle on vuonna 
1902 ensimmäisenä haudattu Kallialan 
talon vanha isäntä Toisveden rannalta

ja toisena Äijännevan Nesteen talon 
poika, jota tämän muistitiedon tallen
taja Nande Viikeri oli itse ollut rippikou
lulaisena kantamassa.

Samaan aikaan hautausmaan raken
tamisen kanssa alettiin syksyllä 1901 
rakentaa hautauskappelia, joka valmis
tui adventiksi 1902. Kappelin piirustuk
set oli lahjoittanut arkkitehti Usko Ny
ström, joka oli syntynyt Jäähdyspohjas- 
sa Valkeejärven talossa kruununvouti 
Johan Abram Nyströmin poikana vuon
na 1861.

Usko Nyström muutti vuonna I 893 
Helsinkiin, jossa hän sittemmin toimi 
teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin 
lehtorina. Hän on suunnitellut muun 
muassa Imatran valtionhotellin.

Arkkitehti Nyström halusi lahjoittaa 
kansallisromanttista tyyliä olevan siuna
uskappelin piirustukset muistoksi syn

ny inseura kunnalleen. Kirkonkokous 
päätti 30.1 I. 1902: “Nyt kun tämä 
kappeli seisoo valmiina paikallaan, pöy
täkirjan otteen kautta lausua kiitollisuu
tensa lahjoittajalle tämän kauniin raken
nuksen piirustuksista."

Hautausmaata ja kappelia on vuo
sikymmenien kuluessa kunnostettu ajan 
vaatimusten mukaan. Kappelin perus
korjaus tehtiin vuonna 1951 rakennus
mestari Eino Jalavan toimesta. Arkkiteh
ti Seppo Rihlaman suunnittelema uudis- 
tuskorjaus, jonka yhteydessä kappeliin 
tehtiin muun muassa kylmiö, valmistui 
vuonna 1978, ja sosiaalitilat rakennet
tiin vuotta myöhemmin. Kuparikaton 
kappeli sai v^tjia 1998.

Uuden hautausmaan laajennusosa 
vihittiin käyttöön Virtain päivänä vuon
na 1983. Kappeli- ja hautausmaa-alue 
on pinta-alaltaan 3,5 hehtaaria. Uudella 
hautausmaalle on haudattu 6 200 vai
najaa. Hautapaikkoja on yhteensä 
I 5 000.

Lähde: Kirkkoherra Juhani Leppäsen pitämä 
puhe uuden hautausmaan laajennusosan 
vihkimistilaisuudessa vuonna 1983.

Usko Nyströmin 
suunnittelema 
Virtain uuden 
hautausmaan 
kappeli edustaa 
kansallisromant
tista tyyliä. 
Kappeli valmis
tui adventiksi 
vuonna 1902.

Kuva: Marja Kujala



Marja Kujala

Runoilijantieonelämysmatka

Juhlaliputettu Tarjanne tuo kesän Runoilijantien 
rannoille.

Kirsi Alitalo oli toista kesäänsä Tarjanteen kapteenina ja Mikko 
Manka toista kesää perämiehenä.

Vuodesta 1908 alkaen Tarjanteen 
voimakas ja vähän kaihoisa huuto 
on merkinnyt varsinaista kesää Tampe

reen Mustalahdesta Muroleen, Ruove
den ja Visuveden kautta Virtain laiva- 
rantaan saakka.

Laivoilla oli sotiin saakka suuri mer
kitys Tampereen pohjoispuolella asuville 
ihmisille. Tarjanteen kanssa samaa reit
tiä ajoi höyrylaiva Pohjola, joka jätettiin 
liikenteestä pois vuonna 1976. Tarjan
teen merikelpoisuus punnittiin myrskys
sä 7.9.1929. Mustalahden satamasta 
Tarjanteen edellä lähtenyt Kuru-laiva 
kaatui. Tarjanteeseen onnistuttiin pelas
tamaan I 3 ihmistä ja muilla tavoin pe
lastui yhdeksän. Hukkuneita oli I 38.

Tutuilla vesillä
Tamperelainen Aino Syrjä asuu kesän
sä Virroilla, Syrjänniemen Kimalteella. 
Laiva kulkee aivan hänen rantansa ohit

se. Syrjän laiturissa laiva poikkesi vielä 
1950-luvulla.

- Varhaisimpia muistojani laivasta 
on jatkosodan ajalta. Virtain maatalo- 
uskerholaiset pääsivät lai varetkelle Tam
pereelle. Oli syksy ja pimeä, kun tultiin 
isolle Näsinselälle. Tuli vielä ukonilma 
ja kova myrsky. Hyvin siitä selvittiin, 
mutta ei sitä kokemusta unohdakaan.

- Sen jälkeen olen toki kulkenut lai
valla muutaman kerran, mutta tavalli
sesti vain katsonut Tarjanteen kulkua 
rannalta. On ihan kivaa nähdä vaihteek
si omakin rantansa laivasta, Aino sanoo.

Virtolainen Eero Niittylä on harras
tanut laivaretkiä oikeastaan koko ikän
sä. Tarjanteella hän on eniten kulkenut 
Virtain ja Visuveden väliä, sillä hänen 
tätinsä asui Visuvedellä.
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Tarjanne-laiva:
Rakennettu Joroisissa Lehtoniemen konepajalla 1908.
Kuljetettu osina rautateitse Vilppulaan, jossa koottu ja laskettu järveen. 
Lähes 30 metriä pitkä ja yli 6 metriä leveä, syväys on 2,50 metriä. 
Alkuperäinen 300 hevosvoiman höyrykone.
Suurin nopeus on 10 solmua, eli 18,52 kilometriä tunnissa. 
Polttoaineena oli puu vuoteen 1963, nykyisin kevyt polttoöljy, 
jota kone käyttää 100 kilometrin matkalla noin 800 litraa.
Matkaan on 94 vuotta lähdetty samaan aikaan kello 10.45.
Reitillä Tampereelta Virroille oli 1940-luvulla 38 laituria, 
nykyisin laitureita on neljä.
Aikaisemmin matkustajia otettiin lähes 250, nyt paikkoja on 131. 
Vielä sotien jälkeen laiva kulki aikaisesta keväästä myöhään syksyyn. 
Laivalla oli suuri merkitys myös tavaran ja karjan kuljetuksessa. 
Matkustajia on ollut vuosittain 7OOO-8OOO.
Laivan omistaa Runoilijan tie Oy, jonka pääosakkaat ovat Tampere, 
Virrat ja Ruovesi.

■ Olin yli kymmenvuotias, kun tulin 
kerran äidin kanssa Tampereelta saak
ka. Pohjola-laiva tuli vastaan. Kaikki 
matkustajat olisivat menneet tietysti 
Pohjolaa katsomaan samalle sivulle lai
vaa. Kapteeni kuulutti, että osan pitäisi 
pysyä toisellakin puolella. Pari vankka- 
tekoista ukkoa istuikin sitten koko mat
kan sillä toisella laidalla ja sanoivat pi
tävänsä laivaa tasapainossa, Eero ker
too.

Kesäisin Eero on tehnyt lyhyitä mat
koja pienellä Wirtai-laivalla, joka on 
käynyt Virroilta Vaskivedellä ja Toisve
dellä. Myös Tarjanne tekee kesäisin pa
rikymmentä tilausristeilyä Tampereen ja 
Virtain satamista, juhannuksena Ruove
deltä.

Kuvat: Marja Kujala

Tarjanteen reitillä on kääntösilta 
enää Visuvedellä, sillä Kauttuun tehtiin 
korkea alitse ajettava silta. Muroleessa 
on reitin ainoa sulutettu kanava. Syvin- 
kisalmen korkean sillan tilalla oli aikai
semmin lossi. Laivamatka Runoili-jan- 
tiellä tuntuu ainakin aikuisesta ihmises
tä lyhyeltä. Varsinkin Virtain ja Muro- 
leen väli on maisemiltaan kaunis ja vaih- 
televa.

Laivassa on ravintolan lisäksi mui
takin sisätiloja. Täysin onnistuneeseen 
matkaan tarvitaan kuitenkin aurinkoi
nen tai pilvipoutainen sää.

Virtalaiset Eero ja Helena 
Niittylä seurailivat maise
mia ja myös matkan edis
tymistä merikortista. 
Tamperelainen Aino Syrjä 
(oik.) näytti, missä hän 
asuu kesäisin. Harmonik- 
kamusiikilla matkustajia 
viihdytti Tero Lahti 
Tampereelta.
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Vesireitti myötäilee seutuja, joilla 
ovat aikoinaan kulkeneet Topelius ja 
Runeberg, he tosin maata myöten he
voskyydillä. Muita kuuluisia taiteilijoi
ta seudun asukkaina ovat olleet muun 
muassa Akseli Gallen-Kallela, I.K.Inha, 
Oskar Merikanto, F.E.Sillanpää, Ellen 
Thesleff. Laivareittiä käyttivät myös ru
noilijat Einari Vuorela, Yrjö Jylhä ja ruo- 
veteläinen Heikki Asunta.

Asunta runoili: ”Taa jäänyt on kau
neus Tampereen, päämäärä on valkama 
Virtain. Ui helisten mainingit hiljalleen 
Näsin, Koljon, Ruoveden, Tarjanteen, 
kuin lyöminä kultaisten pirtain. Läpi 
salmien, luotojen tutkaimitse purtena 
soi suvi itse.”



Marja Kujala

Virrat-päivänä palkittiin ja 
katsottiin tulevaisuuteen

Nuorten näytelmäryh- 
mä esitti Virrat-päivänä 
kuvaelman Juuret. 
Runonlausujat Laura 
Sipilä, Sanni Viita,
Henri Kivistö ja Kimmo 
Pasanen esittelevät tai
tojaan harrastusta etsi
välle Annina Autiolle

Virrat-päivää vietettiin viidennen ker
ran 20.10.2002. Sunnuntaina juh
laa vietettiin remontoidulla lukiolla ja 

yläasteella, jossa maanantaina oli avoi
mien ovien päivä.

Valtuuston puheenjohtaja Jaana Ylä-
Mononen loi katsauksen Virtain kaupun
gin nykytilaan ja tulevaisuuteen. Ylä- 
Mononen uskoo Virtain itsenäisyyden 
säilyvän. Vakaus ja pärjääminen on kui
tenkin joka vuosi ansaittava uudestaan.

Nuorilla oli huomattava osuus juh
lassa. Pääohjelmanumerona nähtiin lu
kion ja yläasteen oppilaiden näytelmä- 
ryhmän esittämä laaja ja aina ajankoh
tainen kuvaelma Juuret.

Kunniakirja elämänlaatua ja terve
yttä edistävästä toiminnasta luovutet
tiin yläasteen tukioppilastoiminnalle. 
Valinnan teki terveyslautakunta.

Virrat-palkinnon kaupunginhallitus 
myönsi Ahon jogurtille ja sen yrittäjille

Lea ja Tapani Rautaselle. Rautasten yri
tys on erinomainen esimerkki maaseudun 
uusista elinkeinoista ja rohkeudesta tart
tua uusiin mahdollisuuksiin. Yritys on 
toiminut kahdeksan vuotta ja toiminta 
on laajentunut koko ajan. Markkina-alu- 
eena on nykyisin lähes koko Pirkanmaa.

Aikaisemmin kesällä Karhunpeijais- 
päivien yhteydessä palkittiin uudella Vir
tain Karhu -tunnustuksella taiteilija Mar
jaliisa Pitkäranta.

Virrat-päivän juhlassa Lea ja Tapani Rautanen saivat an
saittua tunnustusta. Kaupungin puolesta palkinnon luo
vuttivat Jaana Ylä-Mononen, Juha Hörkkö ja Heikki Juu
rakko.
Kuvat: Marja Kujala

Kunniakirjan tukioppilastoiminnalle luovuttivat terveyslau
takunnan puolesta Kalevi Saloranta, (vas.) ja Jouni Mesi- 
mäki. Vastaanottajina oppilaat Elina Autio, (oik.) Sanni 
Viita, Niina Lähteenmäki, Jussi Lähteenmäki ja Katja Kota- 
lampi ja opettaja Marita Viitanen.
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Juhannusjulistus

f

/

Kpkp kansa
ylistystä sydänsuven:
Kesän saimme Suomen maahan, 
lämpö voitti hädän lumen. 
Koton yö jo kutsuu meitä, 
murheet mielestäsi heitä.

Virrat, koskei lahdelmat, 
saaret, luodot, kaislikot, 
niityt, pellot viljavat, 
jyrkät, jylhät kulhot 
sydänsuven tuuli hiljaa 
tuutii orastavaa viljaa.

Kuntasaunan kurkihirsi 
kantaa haarapääskyn pesää 
veisattu on Suvivirsi 
luonto elää sydänkesää.
Valon voima lumon näyttää, 
onnen tunne rinnan täyttää.

‘Ethän särje suven juhlaa 
meluten ja häiriköiden.
Älä aikaa tätä tuhlaa 
valoisien kesäöiden.
Katso luonnon kauneutta 
taivaan kannen kuulautta.

KUsuttu on huntu tuomen, 
nyt on pihlajien vuoro. 
Salkoon nousee lippu Suomen, 
laulun alkaa lintukuoro.
Tulet syttyy rantamilla 
käet kukkuu tanhuvilla.

Aamukasteen kuivaa helle, 
sinisenä taivas hohtaa, 
jokaiselle ihmiselle, 
ken vain tämä tunteen kohtaa, 
toivon, että saisi sieltä 
juhannuksen juhlamieltä.

Tienimmästä vanhaan vaariin, 
juhlamieltä julistaisin.
K autereelta pieniin saariin 
kesämieltä ammentaisin.
Eletki tämä eikö riitä, 
nyt on suvi nauti siitä.

juhannuksen julistamme 
alkaneeksi Suomen kansa. 
Siniristit saloissamme 
suvituuleen liekuissansa 
kunnioittaa Luojan töitä 
Suomen yöttömiä öitä.

Kilpailulla valitun Juhannus- 
julistuksen tekijä on Markku Sorvari.

t
\

Juhannusjulistuksen 
luki Matti Maijala. 
Nuori Juhannusneito 
on Milena Määttä.
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Kuva: Irene Murtomäki



Jaana Kallio

Jäähdyspohjan koulu 
ehti palvella 100 vuotta

Koulun I OOvuotisjuhlan historiikkia elävöittivät kuvaelmat koulun vaiheista. Opettajaa esitti Hanna Manner, kansakou
luntarkastajaa Nikodemus Hyvönen ja oppilaita Krista Hyvönen, Noora Pöyhölä, Juulia Kahila ja Tuukka Pöyhölä.

Jäähdyspohjan kansakoulu perustet
tiin Virtain kuntakokouksen päätök
sellä 21.02.1902. Aluksi käyttöön 

vuokrattiin myöhemmän kunnalliskodin 
paikalla sijainneesta Heikkilän talosta ns. 
Alapytinki, jonka pirtistä saatiin koulu- 
sali ja kamareista opettajattaren asunto.

Koulutyö päästiin alkamaan vielä 
samana vuonna 20. elokuuta niin sa
notulla pientenlastenkoululla. Tässä sil
loisessa "esikoulussa” opetettiin neljän 
viikon ajan luku-, kirjoitus- ja laskutai
don sekä kristinopin alkeita 7- ja 8- 
vuotiaille. Varsinaisessa kansakoulussa 
oli neljä luokkaa eli osastoa 9-1 5-vuo- 
tiaille. Kun koulu alkoi syyskuun lopul
la, kirjoittautui oppilaiksi 20 poikaa ja 
30 tyttöä. Opettajana toimi kesällä 
Raahen seminaarista valmistunut Aino 
Heikkilä.

Hanke oman koulurakennuksen saa
miseksi pantiin vireille kesällä 1904. 
Seuraavana vuonna Serafia ja Aapo

Uotila myivät Jäähdyslahden perukas
ta kauniin Euraniemen palstatilan ”yl- 
häi-simmän” kansakoulukartanon ra
kennuspaikaksi. Koulutyö päästiin aloit
tamaan syksyllä 1907 uusissa tiloissa, 
jotka käsittivät luokkahuoneen, yhdis
tetyn veisto- ja voimistelusalin sekä 
opettajan asunnon.

Yleisen oppivelvollisuuslain astues
sa voimaan vuonna 1921 muuttui kan
sakoulu kuusivuotiseksi. Entisestä neli- 
osastoisesta koulusta tuli yläkansakou
lu, minkä lisäksi koulupiireihin oli pe
rustettava kaksiluokkaiset alakansakou
lut. Jäähdyspohjan alakansakoulu aloitti 
toimintansa syksyllä 1926 yhdessä 
Nuuttilan koulupiirin kanssa. Opettajak
si valittiin Alli Leiniö (myöh. Koivunen). 
Supistettu alakoulu toimi kalenterivuo
den kerrallaan kummassakin koulupii
rissä. Jäähdyspohjassa alakoulun käyt
töön oli hankittu vanha työväenyhdis
tyksen talo, joka oli siirretty Lakarin tien 
varresta lastenkodin läheisyyteen.
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Koulurakennus osoittautui jo 1920- 
luvun alussa liian ahtaaksi. Hartaasti 
toivottu laajennus toteutui vasta lama
kauden jälkeen vuonna 1938, jolloin 
vanhan osan jatkoksi rakennettiin uusi 
eteinen, luokkahuone, keittola ja apu- 
opettajan asunto.

Jo talvisodan varhaisvaiheessa Vir
roille evakuoitiin Värtsilästä kunnallis
ia lastenkodin asukkaat. Koulutyön jäl
leen alkaessa poikkeustilan jälkeen oli 
tilanahtaus Jäähdyspohjankin koululla 
melkoinen. Koulun historian oppilas
määrän huippu saavutettiin syysluku
kaudella 1941, jolloin yläkoululla oli 
yhteensä 94 oppilasta, näistä oman 
kylän lapsiakin lähes 60. Alakoulu ja 
jatko-oppilaat mukaan lukien koululai
sia oli kaikkiaan 160.

Kesällä 1947 järjestettiin koululla 
arvokkaat läksiäiset opettaja Aino Heik
kilälle, joka oli siirtymässä eläkkeelle toi
mittuaan Jäähdyspohjassa 45 vuotta.

e



Palvelusvuosiansa määrässä Aino 
Heikkilä lienee Virtain koululaitoksen 
pitkäaikaisin viranhaltija. Heinäkuussa 
1959 olivat vuorossa Fanni Hietasen 
läksiäisjuhlat. Koululaiset 36 vuoden 
ajalta muistivat opettajaansa erilaisin 
lahjoin, muun muassa kultaisella ranne
kellolla. Pitkäaikaisia ja monin tavoin 
kyläläisille tutuksi tulleita opettajia oli
vat myös Matti Peltonen (1947-69) ja 
Manne Isokivijärvi (1970-92). Yli 20 
vuotta koulua ehtivät palvella myös keit
täjä-vahtimestarit Anni Ojanen, Sanni 
Heikkilä ja Sirkka-Liisa Myllylä.

Maaseudun rakennemuutoksen 
myötä kääntyivät kyläkoulujen oppilas
määrät laskuun. Moni sivukylien koulu 
joutui lopulta sulkemaan ovensa. Jääh- 
dyskylässäkin ikäluokat pienenivät niin, 
että vuonna 1971 yläkoulun apuopet- 
tajan virka lakkautettiin. Samalla kun 
kolmiopettajaisesta koulusta tuli kaksi
opettajainen, voitiin alakoulu siirtää 
yläkoulun yhteyteen. Alakansakouluna 
yli 40 vuotta toiminut rakennus puret
tiin pian tämän jälkeen.

Suvivirsi soi Jäähdyspohjan koulussa viimeisen kerran toukokuussa 2002.

Virtain kaupunginvaltuuston teke
mällä päätöksellä koulutyö loppui Jääh- 
dyspohjassa viime kevätlukukauden jäl
keen. Koulu on kautta historiansa ollut 
kylän keskus- ja kokoontumispaikka. 
Koulu on tarjonnut perustiedot ja -tai

dot yhteensä lähes 2000 oppilaalle; 
samasta perheestä tutulle koulutielle on 
ehditty lähteä jopa neljässä sukupolves
sa. Jäähdyspohjan koulun 100-vuotis- 
juhlia vietettiinkin 26. toukokuuta 
2002 haikein tunnelmin.

Jäähdyspohjan koulun opettajia ja henkilökuntaa tuli juhlimaan 100-vuotista koulua: Susanna Lahti (takana vas.), Sirkka- 
Liisa Myllylä. Teija Ilomäki, Hannu Autio. Ritva Laskujärvi. Leena Leppänen, Marja-Liisa Tanhuamäki, Elisa Väisänen, Pia 
Pesu, Rauha Laulaja, Seija Pessi, Sirkka Havas, Leila Nieminen ja Manne Isokivijärvi. Kuvat- M , K • ,
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Jatkoa kyläkorttien sarjaan
Piirtänyt Marjaliisa Pitkäranta

nssiEijj

Entinen Virtain Maja, Opistotalo, Toivola, 
Helppola, kaupungintalo, kirjasto, kirkko ja 
Tarjanne.

Ala-Kurki, Kaivos ja vanha aitta. Koulu- 
kylätalo. Joutsenjärven tuulimylly ja luonnon 
tunnusmerkit: niittyvilla, joutsen ja kurjet.

-jr:;;-.-:

Marttinen, viljamakasiini ja 
Rajalahti. Kanava, tuulimyl
ly. Mikontalo ja kanava- 
museo sekä kirkkovene.

Kirkko, vanha Nauhatehdas ja Ollela sekä Kiiti 
Jättiläinen. Vuolteen rakennuksia. Myllyahon 
työläisasunto ja entinen klubirakennus.
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Otto Moisio

Kirkonkylä on kolmen tilan mailla
Virtain kirkonkylä on muodostunut 

lähinnä kolmen tilan maille. Kan
kaanpään tila sijaitsi keskeisellä paikal

la ja sen maa-alueisiin kuului valtaosa 
nykyisestä keskustasta. Kalettoman tila, 
joka oli sotilasvirkatalo eli vääpelinta- 
lo, oli myös suuri maanomistaja. Lisäksi 
seurakunnan virkatalo, Marttisen tila 
omisti maita lähinnä nykyisen keskus
tan lievealueilta.

Mäkitupia rakennettiin 
useita kymmeniä
Maanvuokraus oli miltei ainoa keino 
asutustoimintaan varsinkin vähävaraisil
le, joilla oli useinkin suuri perhe. Näin 
muodostuivat mäkituvat, joita rakennet
tiin useita kymmeniä vuosien aikana.

Torpparin ja mäkitupalaisen ero lie
nee siinä, että torppari sai elantonsa 
vuokramaaltaan, kun taasen mäkitupa
lainen sai toimeentulonsa ulkopuolisis
ta töistä. Mäkitupalaiset työskentelivät 
usein maa- ja metsätöissä sekä uitoissa.

Vähitellen erilaiset käsityöläisamma
tit lisääntyivät, tulivat suutarit, räätä

lit, muurarit, maalarit, ompelijat, pyyk
kärit ynnä muut. Näin mäkitupalaisten 
määrä kasvoi. Niin torpparilaitos kuin 
mäkitupalaisjärjestelmäkin syntyivät 
tarpeen sanelemana.

Kaupankäynti sallittiin 
myös maaseudulla
Myös kauppiaat ja leipuriliikkeiden pe
rustajat joutuivat hankkimaan vuokra- 
maata. Vuoden 1859 jälkeen kaupan
käynti sallittiin myös maaseudulla. Vir
tain kirkonkyläänkin kauppoja perustet
tiin useita vuosisadan vaihteeseen men
nessä.

Myöhemmin maanvuokrausjärjes- 
telmää alettiin purkaan ja vähitellen 
maanvuokraajat saivat lunastaa hallit- 
semiaan maa-alueita itselleen. Lunastus- 
käytäntö yleistyi nopeasti ja oli voimak
kaimmillaan 1920-luvulla.

Esimerkiksi Kankaanpään tilan sil
loinen omistaja Mänttä Oy myi yhdellä 
lohkomisella vuonna 192 I kaksikym
mentä mäkitupaa vuokraajilleen kirkon
kylästä, hintojen vaihdellessa 75 mar
kasta 400 markkaan.

Hannu Hämeen
kotimökki on arvokas
Mäkituvat ja liikerakennukset ovat hä
vinneet ajan saatossa. Liikerakennuk
sista Helppola on säilynyt lähes alkupe
räisenä, ja mäkituvista Miina Mäkiselle 
75 markalla myyty on alkuperäisessä 
mallissaan piilossa Nordea pankin taka
na.

Tässä rakennuksessa on syntynyt ja 
elämäntyönsä tehnyt runoilija Hannu 
Mäkinen. Hän otti taiteilijanimekseen 
Hannu Häme. Mäkitupaa ja sitä ympä
röivää aluetta on aikoinaan esitetty 
Hannu Hämeen puistoksi, mutta huo
nolla menestyksellä.

Keskustan nykyisten rakennusten 
tonteilla on oma historiansa. Tonteilla 
aikaisemmin sijainneista rakennuksista 
ja niiden asukkaiden elämänvaiheista 
kerätään tietoja ja mahdollisia valoku
via kotiseutua rkistoon.

Kuvan omistaa: Otto Moisio

Kankaanpään mäkitupalainen Santeri Säynäjoki, s. 1864 ja vaimo Emilia, s. 1870, Mäkelän rappusilla vuonna 1986. 
Mäkelä itsenäistyi vuonna 1921. Santeri työskenteli eri taloissa muun muassa riihenlämmittäjänä. Työ oli vaativa ja 
Santeri hoiti tehtävän tunnollissti saaden leikillisen nimen riihi-Santeri.
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Ulla Murorinne

Kurjenkyläpäivä kutsui kylään
IRgrasssssg e—'e -

Kurjenkylän Kaksiriviset esiintyi Airi Hautamäen johdolla. Kuva: Marja Kujala

Kurjenkyläpäivää vietettiin 30. kesä
kuuta vielä varsin uudella kylätalol
la. Arvion mukaan paikalle saapui noin 

350 entistä ja nykyistä kurjenkyläläis- 
tä tapaamaan vanhoja vuosien ja vuo
sikymmenien takaisia tuttuja sekä naut
timaan monipuolisesta ohjelmatarjon
nasta.

Vieraat ottivat vastaan Kurjenkylän 
kyläemäntä Tuija Veija sekä kyläyhdis
tyksen puheenjohtaja Ari Rajamäki, 
joka myöhemmin piti tilaisuudessa ava
us- ja tervetulopuheen. Juhlan juonnos
ta vastasi Kurjenkylän oma poika, uuti
sankkuri Keijo Leppänen.

Paikalle oli saapunut niin ikään Kur- 
jenkylästä lähtöisin oleva Tampereen 
kauppakamarin toimitusjohtaja Harri 
Jaskari. Hän toi juhlapuheessaan esille 
välähdyksiä kylän värikkäästä histori
asta sekä kehityksestä näihin päiviin 
saakka. Lisäksi Jaskari kehui kylän har

rastuksien moninaisuutta sekä aktiivisia 
touhumiehiä ja -naisia, joiden ansiosta 
Kurjenkylässä vietettiin esimerkiksi tex 
mex -iltamia ja äitienpäiväjuhlaa.

Kansanedustaja Jaana Ylä-Mononen 
toi tervehdyksensä Kurjenkylän juhla
päivään ja muistutti, että Virrat on niin 
juhannus- kuin huvilakaupunkikin, mut
ta myös kylien kaupunki.

Kolmen pikkuviulistin muodostama 
yhtye Minijouset soitti. Kurjenkylän 
Kaksiriviset nousi lavalle pariinkin ottee
seen viiden vuoden tauon jälkeen. He 
soittivat vanhassa kokoonpanossa.

Asko Leppänen julkaisi Kurjenkylä- 
päivänä kylästä kertovan uunituoreen 
kirjan Sydänmaa heräsi. Kyläyhdistys 
muisti Leppästä kukkasin ja kiitteli ko
vasta ja vaativasta työstä kirjan paris
sa. Kolmensadan kappaleen painoserä 
loppui jopa kesken, kun monet halusi
vat ostaa useamman kirjan.

Vierailla oli juhlassa mahdollisuus 
myös tarttua mikrofoniin ja jakaa muis
toja yhdessä yleisön kanssa menneiden 
vuosien varrelta. Vapaan sanan aikana 
yleisö kuuli runonlausuntaa ja hausko
ja muistoja Kurjenkylän koulujen väli
sistä kilpailuista.

Virtain laulun kajahdettua piano- 
säestyksellä vieraat siirtyivät maittavan 
ruoan ääreen ja vapaan keskustelun 
pariin. Kylätalon pihalle oli pystytetty 
vanhan ajan maalaistori, jossa oli tar
jolla muun muassa kylän omia tuottei
ta, kuten vihanneksia ja kukkia.

Juhlan päätteeksi koulun pihan len- 
topallokentällä nähtiin jännittävä lento
pallo-ottelu, jossa vastakkain asettuivat 
entiset ja nykyiset kurjenkyläläiset. Ny
kyiset kurjenkyläläiset veivät kovan 
kamppailun tuloksena niukan voiton.
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Ritva Ylä-Soini

lorisevan laulu 10 vuotta
Syksyllä 1992 koottiin laulajakvar- 

tetti Perinnekylän työväentalossa pi
dettävää tilaisuutta varten. Tämä ryh

mä oli alkuna Ruiskukkakuorolle, joka 
enemmän virtolaisuutta korostaakseen 
on nykyiseltä nimeltään Torisevan Lau
lu. Kuoro juhli 10-vuotista olemassa
oloaan palmusunnuntaina pitämällä 
konsertin Rantatien koululla runsaalle 
kuulija joukolle. Johtajana toimi kuoros
sa alusta alkaen tehtävää hoitanut 
dir.cant. Leena Leppänen. Solisteina oli
vat Pirkko Mäkinen ja Veli-Pekka Pu
hakka, säestäjänä ja pianistina Anna
mari Ylä-Soini. Konsertin alkuosa koos
tui hengellisistä ja isänmaallisista lau
luista, loppuosa kansanlauluista ja ke- 
vyemmistä sävelmistä.

Torisevan Laulu toimii kansalais
opiston sekakuorona. Opiston tuella on 
voitu vuosittain pitää äänenmuodostus- 
kurssi, josta on vastannut Minna Lep
pänen. Leena Leppänen on säveltänyt 
ja sovittanut tarpeen mukaan aineistoa 
kuorolle.

Hengellisillä lauluilla on ollut kuo
ron ohjelmistossa erityiasemansa. Niin
pä se on usein laulanut Virtain seura
kunnan tilaisuuksissa ja jumalanpalve
luksissa sekä osallistunut Kauneimmat 
Joululaulut-konserttiin. Vuosien mittaan 
on esiinnytty eri kylissä monissa tilai
suuksissa.

Myös Virtain rajojen ulkopuolelle on 
tehty laulumatkoja. Ainakin Tampereen 
Tuomiokirkossa, Pirkkalan uudessa, 
Keuruun vanhassa ja Ruoveden Muro- 
leen kirkoissa on saatu kokeilla akustiik
kaa ja laulaa hartaudella. Laitilan seu
rakunnan vieraana kuoro oli muutama 
vuosi sitten. Usein on laulujen lomassa 
soinut sello tai kitara tai runot ovat elä
vöittäneet ohjelmistoa.

Virtain ystävyysseurakunnassa Jär- 
va-Jaanissa on konsertoitu paikallises
sa kirkossa ja laulettu jumalanpalveluk
sissa ja pidetty yhteiskonsertti Järva- 
Jaanin kuorojen kanssa.

Yhteistoimintaa eri kuorojen kans
sa on ollut ilahduttavasti. Mieleenpai
nuvia muistoja on tallentunut yhteisis
tä Karhu-oopperakesistä. Samoin ovat 
elämyksinä mielissä Martinpäiväiltamat, 
rapsodia Ihmisiä sodassa, retket Savon
linnan oopperajuhlille ja Äkäslompolon 
Riekko-oopperaan.

Torisevan Laulun puheenjohtajina 
ovat toimineet Laina Hietanen, Pauli 
Perähuhta ja Jari Isokivijärvi. Sihteerin 
tehtäviä ovat hoitaneet Riitta Makko
nen ja Ritva Ylä-Soini. Kuoron emäntä
nä on ahkeroinut Pirkko Korhonen. 
Kuoron nykyinen puheenjohtaja on Veli- 
Pekka Puhakka ja sihteeri Riitta Iivonen.

Kuoroon on liittynyt silloin tällöin 
uusia laulajia. Uudet jäsenet ovat terve
tulleita pirteään kymmenvuotiaaseen 
joukkoon.

Kymmenenvuotias Torisevan laulu-kuoro: Ritva Ylä-Soini (vas.), Anna-Mari Ylä-Soini, Maija Laine, Pauli Perähuhta, Satu 
Kolari, Toivo Saikanmäki, Riitta iivonen, Jorma Korhonen, Kirsti Perähuhta, Veli-Pekka Puhakka, Pirkko Korhonen, Jari 
Isokivijärvi, Liisa Saikkonen, Pirkko Mäkinen, Seija Maskonen, ja Leena Leppänen
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Tu ija Veija

Kurjenkylässä elää
tekemisen meininki

Kurjenkylä on I 50 savun kylä Vir
tain länsi-lounaisnurkassa, Alavu
den, Kihniön ja Peräseinäjoen rajanaa

purina. Elämme Virtain keskustaan näh
den vedenjakajan toisella puolella, eli jo
kemme laskevat Kyrönjokeen. Kurjenky
lä onkin hallinnollisesti kulkenut pitkän 
matkan Isonkyrön, Ilmajoen, Alavuden 
ja Kuortaneen kautta osaksi Virtain pi
täjää, johon kylämme liitettiin vuonna 
1840.

"Pohojalaasuus" elää täällä vielä 
hyvin vahvana. Vuosien saatossa on 
väkeen sopivasti sekoittunut kaikkien 
maakuntien parhaat ainekset ja näin on 
saatu aikaan kurjenkyläläiset. 

Kylätalo
Talkoohenkeä kylältä löytyy. Siitä todis
teena seisoo Kurjenkylän koulun jatkee
na kylätalo. 1930-luvulla rakennettu 
nuorisoseurantalo Kurkela oli aiemmin 
harrastustoiminnan keskuksena. Siellä 
oli kuitenkin pallopeleille katto liian 
matalalla ja seinät liian lähellä, eikä juh

latilaisuuksiakaan ollut mukava järjes
tää vetoisessa, kylmässä ja huonosti 
varustellussa talossa. Syntyi ajatus ky
lätalon rakentamisesta. Pirkanmaan TE- 
keskus ja Virtain kaupunki lähtivät mu
kaan hankkeeseen.

Kylätalon rakentaminen aloitettiin
1999 keväällä ja vihkiäisiä vietettiin
2000 lokakuussa. Kaikkiaan sata hen
kilöä oli osallistunut talkootöihin. Lisäk
si ovat vielä kaikki muulla tavoin osal
listuneet, rahaa tai muuta tarpeistoa 
lahjoittaneet henkilöt ja yhteisöt. Tämä 
massiivinen, kokonaisbudjetiltaan 
I.238.OOO markan hanke on todella
kin ollut koko kylän hanke tuhansine 
talkootunteineen.

Paljon käyttöä
Kylätalo on osoittautunut varsin tarpeel
liseksi ja käyttö on ollut vilkasta. Tällä 
hetkellä käyttömäärä on 52 tuntia vii
kossa. Lisäksi tulevat erilaiset tapahtu
mat ja juhlatilaisuudet. Vakinaisia käyt
täjäryhmiä ovat Kurjenkylän koulu, lap

sille järjestetty iltapäiväkerho, kansalais
opiston liikuntapiirit, kyläyhdistyksen 
omat liikuntapiirit, 4H-kerho sekä Vir
tain seurakunta.

Kesällä kylätalolla vietettiin häitä ja 
syntymäpäiviä, järjestettiin kyläfestarit. 
Suurimpana juhlana oli Kurjenkylä-päi- 
vä, jolloin mitattiin talon vieraskapasi- 
teetti. Todettiin, että 3 70 henkilölle löy
tyy istumapaikka ja tilaa on vielä jaloil
lekin.

Uusi hanke
Kesän 2001 mittaan kylältä alkoi kan
tautua viestiä uusista tarpeista kylätoi
minnan kehittämiseksi. Alkoi muotou
tua idea koko kylän kehittämistä koor
dinoivasta vastuuhenkilöstä. Kylässä 
innostuttiin sorvaamaan jälleen uutta 
hankesuunnitelmaa, ja siitä se sitten läh
ti: Kurjenkylän kyläemäntäZ-isäntä han
ke. Elankehakemus jätettiin PoKo ry:lle 
syyskuussa ja rahoituspäätös saatiin 
marraskuun puolivälissä.

Kylätalossa järjestetään hauskaa toimintaa myös lapsille.
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Kurjenkylässä ei ole jääty ihmettelemään, miten maaseudun asukkaat voivat vaikuttaa omaan 
elinympäristöönsä. Toimeen on tartuttu rohkeasti ja olemassa olevia mahdollisuuksia on aktiivisesti 
hyödynnetty.

Kuvat: Tuija Veija

Kyläemäntä
Kurjenkylään palkattiin kyläemännäksi 
Tuija Veija joulukuun alusta 2001 alka
en. Emännän toimenkuvaan oleellisena 
kuuluu kylän kehittämismahdollisuuksi
en selvittäminen. Hän on ollut yhtey
dessä suurimpaaan osaan kylän talouk
sista kevään ja kesän aikana ja haastat
telututkimuksen tulokset julkaistaan 
syksyllä. Henkilökohtaisen kontaktin 
avulla kyläyhdistys on tullut lähemmäs 
kyläläisiä, ja näin on saatu tiedusteltua 
monta asiaa yhdellä kertaa.

Haastattelun tarkoituksena on kar
toittaa asukkaiden tarpeita erilaisten 
kotiaputöiden ja muiden tarvittavien 
palveluiden järjestämiseksi kylälle. Samal
la tulee selvitettyä, onko yritystoiminnalle 
edellytyksiä ja millä osa-alueella.

Haastattelussa tiedustellaan myös 
kyläläisten toiveita kylätalolla järjestet
täväksi kulttuuri- ja harrastustoimin
naksi. Samalla selvitettiin kylällä tyhjil
lään olevat asumiskelpoiset talot ja poh
dittiin niiden ottamista uudelleen asu
miskäyttöön.

Yhteistyötä on tehty paljon Virtain 
kaupungin, työvoimaviranomaisten,

Virtain työttömienyhdistyksen, sosiaa
litoimen, sivistystoimen ja Kurjenkylän 
koulun kanssa.

Uutena palvelumuotona kylällä on 
aloittanut iltapäiväkerho lapsille. Kou
lun jälkeen lapset voivat jäädä kyläta
lolle tekemään läksyjä, leikkimään ja 
liikkumaan. Samalla he saavat välipa
lan ja ammattitaitoisen henkilön läsnä
olon.

Kyläemäntä myös toimittaa kuukau
sittain ilmestyvää Kurjenkylä-info -leh
tistä, joka jaetaan jokaiseen talouteen. 
Erilaisten tapahtumien järjestelyt kuu
luvat myös emännän tehtäviin.

Emännällä on toimisto kylätalolla, 
samassa yhteydessä on myös Media-

Akatemian kyläprojektin tietotupa, jon
ka valvojana emäntä toimii. Hän avus
taa kyläläisiä tietokoneen käytössä, neu
voo netissä surffailemisen niksejä ja vaik
kapa kirjoittaa puhtaaksi eri yhdistys
ten ja tiehoitokuntien pöytäkirjoja ja 
kokouskutsuja.

Kyläemäntä avusti aktiivisesti Kur
jenkylän historiasta kertovan kirjan "Sy
dänmaa heräsi, Virtain Kurjenkylän his
toriaa 1930-luvulle saakka” kokoami
sessa. Asko Leppäsen kirjoittaman kir
jan painatuksen kustansi Kurjenkylän 
kyläyhdistys.
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Irene Murtomäki

Helluntaitemppeli nousi talkoovoimin

Helluntaitemppeli vihittiin käyttöön palmusunnuntaina 24. maaliskuuta 2002.

Keskeisellä paikalla Virtain keskustas
sa sijaitseva Helluntaitemppeli on 
melkoinen talkootyön voimainnäyte. 

Pääskyntien ja Meijeritien kulmaukses
sa kulkijan tietä ohjaa temppelin katol
la oleva risti.

Helluntaitemppelin juuret ulottuvat 
parinkymmenen vuoden taakse, kun 
Virtain helluntaiseurakunta tilasi ensim
mäiset luonnokset uudesta rukoushuo
neesta. Hankkeen toteutuminen kuiten
kin lykkääntyi, kun helluntaiseurakun
nassa koettiin uutta toimitilaa tärkeäm
mäksi entisen Neuvostoliiton alueelle 
suunnattu raamattulähetystyö. Niin 
kutsuttu Siperian kierros saatiin päätök
seen 1980-luvun lopulla.

Kului kuitenkin kymmenen vuotta, 
ennen kuin tiiviimpi suunnittelutyö al
koi.

Helluntaitemppelin suunnitteli ra
kennusarkkitehti Päivi Ihamäki Suun- 
nittelutalo S. Anttila Oy:stä.

Rakennustöihin päästiin heinäkuus
sa vuonna 2000. Varsinaisista rakennus
teknisistä töistä vastasi Virtain helluntai
seurakunta itse. Käytännön töitä johti 
kirvesmies Matti Peltokangas apunaan 
vastaava työnjohtaja Mika Rantanen. 
Maanrakennustyöt tehtiin Antti Vlä-llo-

mäen johdolla. Oman kortensa kekoon 
kantoi se suuri joukko talkoomiehiä ja - 
naisia, jotka päivästä toiseen jaksoivat 
uurastaa rakennustyömaalla. Heidän 
yhdyshenkilönään toimi Kalevi Laakso.

Virtain uuden Helluntaitemppelin 
vihkiäisjuhlaa voitiin viettää palmusun
nuntaina vuonna 2002. Näin kaksikym
mentä kuukautta jatkunut urakka oli 
saatu päätökseen.

Virtain Helluntailähetys ry:n halli
tuksen puheenjohtaja Kosti Kellomäki 
totesi juhlassa, että seurakunnalla oli 
paljon kiitoksen aihetta, kun suuri han
ke oli saatu päätökseen.

- Kaikista suurin kiitos kuuluu Ju

Kuva: Aarre Ahonen

Helluntaitemppelin uudet 
tilat ovat valoisat ja viih
tyisät. Juhlapuheen talon 
vihkiäisissä piti pastori 
Jarmo Makkonen.

Kuva: Kesti Kellomäki

malalle, Ilman Häntä tällainen ponnis
tus ei olisi ollut mahdollista, Kellomäki 
muistutti.

Pastori Aarre Ahosen mukaan Juma
lan apu todentui muun muassa säiden 
puolesta. Viime vuoden lämpimän syk
syn ansiosta rakennuksella päästiin si
sätöihin ennen lumen tuloa.

- Jumala armossaan näki, etteivät 
nuo pojat pääse eteenpäin, jos niille ei 
anna lisää lämpöä, Ahonen kuvaili.

Uudessa Helluntaitemppelissä on 
kokoontumistilaa kaikkiaan noin 550 
neliömetriä. Rakennus lisää omalta osal
taan Virtain palveluvarustusta.

f
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Taideyhdistys toimii 
vireästi Virroilla
Virroille perustettiin oma taideyhdistys 
vuonna 1984. Yhdistyksen periaattee
na on toimia poikkitaiteellisena yhdistyk
senä ja palvella taiteilijoita ja kaikkia vir
talaisia. Jäseniä on 50. Aktiivisimpia toi
mijoita ovat olleet kuvataiteilijat. Heidän 
piirissään syntyi myös ajatus saada näyt
telytila kaupungintalolle. Erilaisten hank
keiden tarmokkaita puuhaajia ovat olleet 
muun muassa Kirsti Perähuhta, Olli Man
ninen, Arto Karvonen ja Mikko Haapsa- 
lo sekä matkojen ja leirin järjestämisessä 
Irene Lampila.

Yhdistys järjestää vuosittain taide- 
matkoja, kuvataideleirejä ja näyttelyitä 
sekä yleisöluentoja. Taidematkat ovat 
antoisia opintomatkoja. Niillä käydään 
mahdollisimman monessa kohteessa ja 
mukaan pääsevät kaikki taiteesta kiin
nostuneet.

Kuvataideleirit kuuluvat jokavuoti
seen ohjelmaan. Niitä on pidetty eri 
puolilla pitäjää. Opettajiksi on saatu 
tunnettuja kuvataiteilijoita eri puolilta

Suomea. Omankin paikka
kunnan taiteilijat, kuten 
Pirkko-Sisko Syrjänen, Tuu
la Lehtinen ja Kirsti Perä
huhta ovat ohjanneet kuva
taideleirejä. Kansalaisopisto 
on järjestänyt kevättalvella 
leirin Nuorisokeskus Mart
tisessa.

Näyttelytoiminta koos
tuu yhteisnäyttelyistä ja 
omista näytteillepanoista.
Joka vuosi pidetään näyt
tely taideleirien sadosta ja 
tammikuussa Taidesalaat- 
tia-näyttely. Virtalaiset tai
teilijat ja harrastajat ovat 
ottaneet osaa muun muas
sa Suomenselän Taiteilija
seuran ja KoiIlis-Pirkan Taidenäyttelyyn

Yhteistyötä kaupungin kulttuuritoi
men kanssa on tehty. Yhdistys on laitta
nut alulle karhupatsashankkeen ja haas
tekampanjan patsaan rahoittamiseksi.

Kirsti Keron pastellipiirros Amaryllis.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii 
Eija Viinikka-Virtanen ja sihteerinä Arja 
Koivunen.

-43 -



Laina Hietanen

Kaipaus kotiseudulle elävöittää 
karjalaisuuden vaalimista

Lumivaarajuhlaan kokoontui kolmisensataa Karjalan ja Lumivaaran ystävää. Pääjuhlan juonsi 
etualalla seisova seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Risto Sihvonen.

Vuoden 2002 Lumivaarajuhlaa vie
tettiin elokuussa Virroilla. Pääjuh
lan ohjelma oli musiikkipitoinen. Puhei

den lomassa yhteislauluina lauletut Kar
jalaisten laulu ja Karjalan kunnailla sai
vat seurakseen Maamme-laulun.

Kun satapäinen yleisö nousi laulu
jen ajaksi spontaanisti seisomaan ja kaj
autti sydämensä syvyydestä kaipauksen 
rakkaille kotirannoille, ei jäänyt epäilys
täkään siitä, että musiikki yhdistää Kar
jalan laulumailla kasvaneet ja vielä hei
dän jälkipolvenakin.

Juhlassa julkistettiin vuoden lumi- 
vaaralainen, jonka arvon tällä kertaa sai 
emäntä Aino Uusimäki Alavudelta. Yh
deksäntoista vuotta Lumivaara-seuran 
puheenjohtajana toimineelle virtolaiselle 
Risto Sihvoselle luovutettiin Karjala-lii
ton hopeinen ansiomerkki.

Hengelliset
juuret kannattavat
Rovasti Jouko Paukkunen puhui juhla
päivän aloittaneessa jumalanpalveluk
sessa koskettavasi lumivaaralaisten hen
gellisistä juurista. Lähtökohtanaan Raa
matun ajatus siitä, että me emme kan
nata juurta, vaan juuri kannattaa mei
tä, puhuja muisteli uukuniemeläisyyden 
nimellä vaikuttanutta ja edelleenkin vai
kuttavaa hengellistä liikehdintää, joka 
kosketti voimakkaasti myös Lumivaaran 
kyläkuntia. Paukkunen totesi uukunie- 
meläisen herätyksen olleen lumivaara
laisten hengellisten juurien päälinja.

Siirtolaiset ovat
olleet selviytyjiä
Lumivaara-seuran puheenjohtaja Helmer 
Kuismin lausui juhlan tervehdyssanat.

Puhuja muisteli aikoja, jolloin Kar
jalan siirtolaisiin suhtauduttiin nurjasti, 
mutta palautti samalla mieliin myös osin 
jopa humoristisia selviytymistarinoita ja 
totesi tilanteen toki muuttuneen. 
-Kaiken ikävän ja kaipauksen keskellä 

saamme olla kiitollisia, että Suomessa 
on hyvä asua ja elää tänä päivänä, Kuis
min totesi.

Vuotuiset
kokoontumiset tärkeitä
Virtain seurakunnan tervehdyksen vä

litti kappalainen Kaarina Salminen, jol
le karjalaisuus oli luovutetulta alueelta 
tulleen isänsä kautta läheinen asia. 
-Koette varmasti nämä juhlat juuria 

hoitavina tapahtumina, Salminen sanoi 
ja kehotti samalla muistamaan, että hen
gelliset juuremme ovat kuitenkin taivaas
sa, ikuisessa kotimaassamme.
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Muistot ja unelmat
ovat voimavaroja
Virroilla elää edelleen lukuisa joukko 

Lumivaarasta evakkotaipaleelle lähtenei
tä ja eritoten heidän jälki polviaan.

Monet juhlijoista olivat kuitenkin 
muualta, joten kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajan Jaana Ylä-Monosen ter
vehdys sisälsi lyhyen tietopaketin tämän 
päivän Virroista ja virtolaisuudesta.

-Virrat on pieni maalaiskaupunki, 
jossa lumivaaralaisuus vaikuttaa vahvas
ti, Ylä-Mononen selvitti ja mainitsi mui
den muassa kaupunginhallituksen ny
kyisen puheenjohtajan juurien olevan 
Lumivaarassa.

-Tunnistan pääjuhlan tunnelmaa ja 
värinää. Teitä yhdistää paljon haikeita 
muistoja, paljon sellaista, mitä ei voi 
käsin kosketella. Sen voi tuntea sellai
nen, joka on itse kokenut saman, kulke
nut saman tien, Ylä-Mononen sanoi ja 
päätti puheenvuoronsa kannustamalla 
kuulijoitaan pitämään muistonsa ja säi
lyttämään unelmansa.

Oma koti oli
pakko jättää
Talvisodan jälkeen lumivaaralaiset sijoi
tettiin Peräpohjolaan, josta palattiin rau
han tultua takaisin kotikonnuille.

Kun jatkosodan raskaat ehdot pa
kottivat kuitenkin uuteen lähtöön, poh

joisen hallanarkoihin tiloihin työlästy
nyt siirtoväki vaati mahdollisuutta pääs
tä etelämmäksi.

Valtiovalta suostui pyyntöön ja 
niinpä lumivaaralaiset sijoittuivat pää
osin Etelä-Pohjanmaalle.

Eniten perheitä asettui Alavudelle 
ja Virroille. Lumivaara-juhlassa juhlapu
heen pitänyt kansanedustaja, Karjalan 
Liiton varapuheenjohtaja Irja Tulonen 
joutui perheensä kanssa kokemaan vii
meisimmän evakkomatkan, jonka pää
tepiste oli Virtain Killinkoskella.

Karjalaisten ja karjalaisuuden elä
mänkysymyksistä Tulonen nosti etutilal- 
le arvokkaan kulttuuriperinnön säilyt
tämisen ja siirtämisen uusille sukupol
ville sekä luovutetun Karjalan takaisin 
saamisen.

Puhuja käsitteli myös viimeisen vuo
sikymmenen mukanaan tuomia muutok
sia, jotka ovat mahdollistaneet muiden 
muassa matkat synnyinseuduille.

Karjalasta saa
taas puhua vapaasti
Keskeistä Tulosen mukaan on se, että 

Karjalasta saa taas puhua vapaasti.
Tulonen korosti, että Suomen ja 

Venäjän suhteet ovat hyvät, mutta siir
tokarjalaiset eivät voi hyväksyä maiden 
suhteiden kritiikitöntä ylistämistä.

-Emme voi unohtaa sitä, että Ve
näjä pakotti Suomen luopumaan kym

menesosasta omaa aluettaan ja teki lä
hes puolesta miljoonasta ihmisestä ko
dittomia ja maattomia.

Nuorissa seura
toiminnan tulevaisuus
Karjalaisesta sielusta ja mielenlujuu- 

desta kertoo se, että traaginenkin koti
seuduilta lähteminen ja uusille asuinalu
eille kotiutuminen synnytti välittömästi 
karjalaisen seuratoiminnan, joka elää 
voimakkaana vielä uuden vuosituhan- 
nenkin Suomessa. Tulevaisuuden haas
teena puhuja näki nuorten aktivoimisen 
mukaan toimintaan.

-Koska perinteet ja kulttuuri elävät 
ainoastaan ihmisissä ja heidän voimal
laan.

Historian tuntemalla
voi kohdata tulevan

Tulonen haastoi erityisesti isovan
hemmat jakamaan lapsille sitä arvokas
ta perintöä, jota tuskin kukaan muu voi 
heille antaa.

-Ilman juuria olemme tuuliajolla. 
Vain historian ja taustansa tuntemalla 
voi kohdata tulevaisuuden.

Lumivaaralaisten yhdyssiteeksi vuon
na 1948 perustettu Lumivaara-seura on 
järjestänyt pitäjäjuhlan lähes vuosittain. 
Virroilla juhla oli järjestyksessään viides.

Kuvat: Laina Hietanen

Lumivaarassa syntynyt Karjalan Liiton 
varapuheenjohtaja, kansanedustaja Irja 
Tulonen piti juhlapuheen.
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Hannele Lyytikäinen-Käppi

llusmedia muuttaa maalle

Esko Soini (vas.) on toiminut mainostoimistoyrittäjänä Keuruulla toistakymmentä vuotta, hän avasi sivutoimipisteen Virtain 
Media-Akatemiaan. Marko Soini ja Jyrki Luoma-aho tuottavat Virroilla esimerkiksi dokumentteja ja muuta av-tuotantoa.

Virtain Media-Akatemia on elävä esi 
merkki siitä, että nykyteknologiaan 
keskittyneet yritykset voivat toimia ja 

menestyä maaseudulla. Eikä pelkästään 
yhtä hyvin kuin isommissa kaupungeis
sa, vaan jopa paremmin edellytyksin. 
Lähtökohtana on, että pienellä paikka
kunnalla on halvempaa yrittää kuin kal
liissa kasvukeskuksissa. Virroilla on li
säksi tarjolla alan ammattitaitoista työ
voimaa.

Toista vuotta toimittuaan Media-
Akatemia -projekti on jo tuottanut tu
loksia, yrityksiä on saatu tulemaan Vir
roille ja ammattikorkeakoulun opiskeli
joiden muodostama osuuskunta on 
aloittanut toimintansa.

Media-Akatemian kehittämispäällik
kö Kari-Pekka Hiltunen sanoo olevansa 
tyytyväinen tähänastiseen yrityskantaan 
ja siihen, että hankkeen toimintaedelly
tykset ovat jatkoa ajatellen varmistuneet.

Alan yrityksiä
houkutellaan Virroille
Pohjois-Pirkanmaan koulutusinstituutin 
vetämä Media-Akatemia -projekti on 
Euroopan aluekehitysrahaston ja maa
kunnan kehittämisrahan avulla rahoitet
tu projekti, jota Pirkanmaan liitto koor
dinoi. Hankkeen kokonaisbudjetti kol
melle vuodelle on noin 700 000 euroa.

Projektin tarkoituksena on luoda 
Ylä-Pirkanmaalle it-mediasektorin yri
tyskeskittymä. Mukana hanketta rahoit
tamassa ovat myös Virtain kaupunki, 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu sekä 
Media-Akatemiassa toimivat yrittäjät.

Hankkeen lähtökohtana on houku
tella alan yrityksiä muuttamaan Virroil
le, ja toisaalta tukea uusmedia-alan opis
kelijoiden yrityshankkeita niin. että he 
jäisivät seutukunnalle valmistumisensa

jälkeenkin. Projekti tukee yrityksiä tar
joamalla niille koulutusta ja konsultoin
tia sekä toimitiloja, koneita ja laitteita 
yritysten käyttöön.

- Sitä mukaa kun infrastruktuuri 
kehittyy, tulee tietotyön tekeminen 
muualla kuin kasvukeskuksissa koko 
ajan helpommaksi, Hiltunen perustelee 
alan kannattavuutta Virroilla.

Hiltusen mukaan etuna Virroilla on 
toiminnan edullisuus verrattuna kasvu
keskuksiin ja toisaalta hyvä alan ammat
titaitoisen työvoiman saanti, johtuen 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opis
kelijoiden tarjoamasta osaamisesta.

Opiskelijoista
osuuskuntayrittäjiä
Media-Akatemiassa toimii tähän men
nessä viisi yritystä. Ne ovat Haukion, 
yritysten intra- ja extranetratkaisuja 
tarjoava Pinstep, av-alan yritys Orange
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Works Oy, mainostoimisto Studio Esko 
|a hiljattain aloittanut Tracklogix Oy, 
jonka toimialana on mobiilisektori.

Haukionin toimialaan kuuluvat me
dia- ja it-sektorin tuotannolliset toimin
not sekä koulutus ja konsultointi. Erityi
sesti osuuskunnan toiminta on painottu
nut koulutukseen ja SD-animaation tuot
tamiseen. Töitäkin tuoreella osuuskun
nalla on jo ollut, asiakkaiden joukossa 
myös nimekkäitä alan yrityksiä.

- Olemme tehneet yritysten esitte- 
lyromppuja, sähköisiä lomakkeita, net
tisivuja sekä intranet sisällöntuotantoa, 
osuuskunnan toimitusjohtaja Sinikka 
Keskinen luettelee.

Virtuaalitorista
kohtauspaikka
Jäseninä osuuskunnassa on tähän men
nessä 19 osaajaa. He ovat opiskelijoita, 
opettajia ja kannuksensa jo alalla hank
kineita media-alan virtuooseja.

Pinstepin toimitusjohtaja Janne 
Tägtström asuu Nokialla, mutta hän 
perusti yrityksensä päätoimipisteen Vir
roille. Jokin aika sitten avattu sivupiste 
on Tampereen Kehräsaaressa.

Pinstepin päätuote on virtuaalito
ri, yritysten ja yhteisöjen intranet, joka 
kokoaa yhteisöjen erillään työskentele
vät toimijat samaan paikkaan. Niin kuin 
entisaikojen tori, jonne kaikki kokoon
tuivat.

- Torilla milloin poltettiin noitia, 
milloin luettiin lakia, vaihdettiin, ostet
tiin ja myytiin tavaroita. Tori oli koko 
alueen sydän. Nykyään jokainen toimii 
omalla alueellaan, ei ole paikkaa missä 
kaikki voisivat kohdata, Tägtström ver
taa.

Printti- ja
sähköistä mediaa
Oltuaan parisenkymmentä vuotta mai
nostoimisto- ja valokuvaamoyrittäjänä 
Keuruulla Esko Soini laajensi toimintaan
sa Virroille.

Viime syksynä akatemiassa aloitti 
myös Orange Works Oy, jonka tuotta
jana Esko Soini työskentelee. Yritys on 
erillinen osakeyhtiö, mutta se täyden
tää myös Studio Eskon toimintaa.

- Tarjoamme täyden palvelun tuo
tantoa, eli teemme printtimediaa alus
ta loppuun asti ja Orange Worksin kaut
ta myös sähköistä mediaa kuten av-tuo- 
tantoa, Soini kertoo. Yritysten markki
nat ovat ympäri Suomen.

Marko Soini ja Jyrki Luoma-aho pis
tivät pystyyn av-tuotantoon keskitty
neen Orange Works Oy:n mielessään 
alihankintatyö esimerkiksi TV-kanavil- 
le. Yhteistyötä on tehty tähän mennes
sä erilaisten yritysten sekä Yleisradion 
kanssa.

- Elävän kuvan hyödyntäminen ne
tissä, TV -ohjelmissa ja yrityksissä

kiinnostaa, Marko Soini kertoo. Virrat 
on hänen mielestään tunnettu av-opetuk- 
sestaan ja siten hyvä toimintaympäristö, 
jossa on mahdollisuudet joka suuntaan.

Tracklogix keskittyy
tekstiviesteihin
Toimintaansa käynnistelevä, mobiilisek- 
torille erikoistuva Tracklogix Oy päätti 
perustaa yrityksensä Virroille paitsi 
Media-Akatemia -hankkeen houkutte
lemana, myös Virtain kaupungin tarjo
aman tuen takia.

- Kunnan yrittäjäystävällisyys oli yksi 
asiaan vaikuttanut tekijä, sanoo yritys
tään aloitteleva Marko Saastamoinen. 
Hän on koulutukseltaan ja ammatiltaan 
maanmittausinsinööri ja työskennellyt 
Länsi-Suomen maanmittaus Oy:ssä.

- Löysimme yhtiökumppanin kans
sa yhteistä osaamista, jota haluamme 
lähteä hyödyntämään yritystoiminnas
sa, Saastamoinen kuvailee yrityksen 
perustamisen taustoja.

Tracklogixin tuotteet liittyvät kän
nykän tekstiviestien hyödyntämiseen lii
ke-elämässä. Kehitteillä on tekstiviestei
hin liittyvien palvelujen tuottaminen 
uudella tavalla.

Kysymys ei ole kännykän soittoää- 
nien tai logojen kehittelystä, jota on jo 
markkinoilla, vaan palvelut suunnataan 
nimenomaan työelämään ja tekstivies
tien käyttämiseen työssä.

Osuuskuntayrittäjät Anssi Nokelainen 
ja Tommi Järvinen haluavat tehdä 
haasteellisia ja kiinnostavia uusmedia- 
alan töitä alan yrityksille ympäri 
Suomen. Vieressä hallinnon hoitaja 
Sinikka Keskinen.

* ■i J

k

kuvat: Hannele Lyytikäinen-Käppi
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Heli Väisänen

Wirtai-laiva oli kesällä 
tuttu näky Virtain vesillä

Vuonna 1989 m/s Wirtai tuli Vir
tain vesille. Silloin elettiin matkai
lun kulta-aikaa. Oli isoja suunnitelmia 

ja selkeitä kasvunäkymiä. Puhuttiin Nur- 
miniemen lomakylästä ja maaseutumat
kailu oli suuressa suosiossa.

- Virroille oli todella hyvä ja helppo 
tulla. Virtain matkailua luotsasivat Jari 
Niskanen ja Matti Purra monien innok
kaiden ihmisten myötävaikutuksella. 
Myös itselläni oli otollinen hetki ristei- 
lytoiminnan aloittamiselle. Olin edellise
nä vuonna myynyt Porista hinaajat pois 
ja jotain teki mieli keksiä tilalle. Tiesin 
laivan olevan kaupan ja niin alkoivat si- 
sävesiristeilyt Virroilla, muisteli kippari 
Esko Saarinen.

Ennen Virroille tuloaan Wirtai oli jo 
ehtinyt tehdä arvokkaan uran. Kotkas
sa rakennettu laiva oli kuljettanut saa
ristolaisia Haapasaaren ja Kaunissaaren 
yhteysaluksena sekä varusmiehiä lomal
le ja palvelukseen Hangon ja Porkkalan 
reiteillä.

Ensimmäisinä kesinä Wirtain reitti 
kulki laivarannasta Perinnekylän ja ka
navan seudulle. Jo alusta pitäen tärkei
nä tukikohtina toimivat myös Haapamä
en ja Savilahden maatilamatkailujen lai
turit. Wirtailla risteilivät niin virtolaiset 
kuin paikkakunnalla lomailevat perheet
kin.

Wirtai liikennöi aikataulujen mu
kaan sekä teki tilausristeilyjä. 199O-lu- 
vulla risteilytoiminta laajeni. M/s Vas
kivesi hoiti muutaman vuoden reittilii
kennettä Vilppulan ja Ruoveden suun
nassa. Neljä vuotta sitten laiva jäi telä- 
kalle. mutta on täysin käyttökuntoinen.

Saarinen kertoi, että ensimmäinen 
ryhmä tuli Domus-kesähotellin kautta. 
He olivat Marttilan seurakunnan retke
läisiä.

- Tunsin kirkkoherra Jorma Backma
nin. Hän oli toiminut aiemmin merimies
lähetyksen pääsihteerinä ja me olimme
kin vanhoja tuttuja, Saarinen muisteli.

Sittemmin ryhmiä on tullut useita. 
Viime vuosina erityisesti nuorisomatkai
lu on lisääntynyt. Rippikoululaisia ja lei
rikoululaisia käy Virroilla nykyisin paljon.

Asiakaskunta löytyi heti. Risteilyil
le oli selvästi tilausta. Erityisesti Pohjan
maalla ihmiset haikailevat järvelle. Lä
himmät järvet sijaitsevat Virroilla. Poh
janmaan lisäksi tien Wirtaille löysivät 
Satakunnan, Oulun ja Loimaan seudun 
matkailijat. Myös Päijänteellä liikkuvat 
jyväskyläläiset ja lahtelaiset suuntaavat 
mielellään Virroillakin vesille.

Virroilla hellekesä ei välttämättä 
innostanut kovin runsaasti väkeä vesil
le. Reissua saatettiin siirtää vähän vii- 
leämmälle keleille.

Wirtai aloitti kautensa toukokuulla 
leirikoululaisilla ja päätti sen syyskuus
sa niin ikään leirikoululaisilla. Aktiivis
ta matkailusesonkia oli juhannuksen jäl
keen kuuden viikon ajan. Kesän matkus
tajamäärä oli kolmisentuhatta.
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Viime kesän uutuus oli taideristeily 
laivarannasta Jäähdyspohjaan ja Nuut- 
ti-gallerian rantaan. Paluumatka tehtiin 
sen jälkeen, kun matkustajat olivat tu
tustuneet taidenäyttelyyn. Idea oli 
Nuutti-gallerian isännän Olli Rädyn ja 
kokemukset oli hyviä, ja taideristeilyjä

oli tarkoitus tehdä tulevanakin kesänä. 
Matkalla Nuuttilankylään monelle auke
nivat uudet maisemat, sillä reitillä ei ole 
aikaisemmin risteilty laivalla. Maisemat 
Virtain rannoilla ovat tämänkin vesitien 
varrella kauniita ja näkemisen arvoisia 
niin virtolaisille kuin vieraillekin.

Kippari on poissa
Wirtai-laivan ja sen kapteenin tarina 
valmistui Virtain Joulua varten viime 
kesänä. Lokakuun kolmantena päivänä 
tuli suruviesti. Laivan omistaja ja kip
pari Esko Saarinen menehtyi matkalla 
työpaikalleen Tampereella Teiskontiellä.

Esko Saarinen oli syntynyt Ruove
dellä 13.8.1943. Hänen kotikylänsä oli 
Murole ja kotitalonsa aivan laivareitin 
varrella.

Vesillä kulkeminen oli hänelle luon
taista lapsesta alkaen. Hän suoritti ko
nemestarin tutkinnon ja teki elämän
työnsä merillä. Meripelastustoiminta oli 
hänelle erityisen pitkään jatkunut ja tär
keä merillä liikkumisen laji. Hän työs
kenteli laivoilla ylikonemestarina ja kor- 
jauspäälli kkönä.

Toiminta Lions-clubissa oli hänelle 
tärkeä harrastus, jossa sai auttaa ihmi
siä. Tästä työstään hän sai arvokkaan 
tunnustuksen. Melvin Jones -mitalin.

Rouva Helli Saarinen on kotoisin 
Virtain Kotalasta. Pariskunta asui tal
vet Helsingissä ja vietti kesät Kotalassa 
Vironkosken läheisyydestä. Kolmetois
ta vuotta sitten Esko toteutti pitkäaikai
sen unelmansa ja hankki pienen laivan,
Wirtain.

Monet Wirtain laivan kyydissä sei
lanneet ihmiset ovat saaneet tutustua 
sen sympaattiseen kippariin Esko Saari
seen. Hän tunsi nämä vedet ja ranta
maisemat todella hyvin ja kertoi niistä 
matkalaisille. Tarina Wirtai-laivasta jul
kaistaan kunnianosoituksena Esko Saa
riselle ja hänen elämäntyölleen.

Marja Kujala
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Lauri Saikkonen

Maamiesseuratoiminta alkoi 
100 vuotta sitten Virroilla

Syyskuun 14. päivänä 1902 kokoon 
tui joukko valistuneita virtolaisia Vir
tain Nuorisoseuran talolle perustamaan 

yhdistystä "jonka tarkoituksena on, 
Vaasan läänin Maanviljelysseuran haa
raosastona, maatalouden ja kaikkien 
sen sivuelinkeinojen sekä kotiteollisuu
den edistäminen ja kehittäminen “.

Näin syntyi Virtain Maanviljelysyh- 
distys, jonka perillisiä suoraan alenevas
sa polvessa ovat Toisvedellä toimiva Vir
tain Itäinen Maamiesseura sekä Koron- 
kylässä Virtain Maamiesseura, joka on 
äskettäin järjestön nykykäytännön mu
kaisesti muuttanut nimensä Koron Maa- 
ja kotitalousseuraksi.

Perustetun yhdistyksen esimiehek
si valittiin maanviljelijä A.R. Jalava ja 
sihteeriksi asioitsija Kaarlo Sihvonen, 
toimikunnan jäseniksi pastori H. Hans
son, nahkuri Jaakko Vaali, torppari Viljo 
Rantapappila ja maanviljelijät Juho 
Koro, Onni Raivio ja Toivo Linna.

Yhdistyksen säännöt edellyttivät 
pitäjän jaettavaksi paikallisten olojen 
mukaan piireihin, jotka toimivat yhdis
tyksen alaisina "mahdollisimman suuren 
kansalaisjoukon yhdistämiseksi sen rien
toihin”.

Pellervo-lehden
tilaaminen innosti
Johtokunta jakoikin pitäjän I I piiriin ja 
nimesi jokaiseen piirimiehet joita pyydet
tiin myös keräämään Pellervon tilauksia. 
Lehteä sai 75 pennillä vuosikerta.

Pellervon levittäminen olikin uuden 
yhdistyksen alkuvuosien aktiviteetti. 
Vuonna 1903 yhdistys päätti tilata leh
teä 300 vuosikertaa, vaikka jäsenmää

rä oli 52. Yhdistys oli alusta lähtien erit
täin aktiivinen ja pöytäkirjoista ilmenee, 
että toimintaan ottivat osaa virkamie
het, kauppiaat, talolliset ja torpparit, 
papit, leipurit ja nahkurit ja niin edel
leen.

Toimintaa tehostettiin 
kylissä paikallisosastoilla
Vuonna 1908 yhdistys muutti sääntö
muutoksen yhteydessä nimensä Virtain 
Maalaisseuraksipa päätti liittyä jäseneksi 
Keski-Suomen Maanviljelysseuraan. 
Toimintaa pyrittiin jatkuvasti tehosta
maan kyläkunnissa paikallisosastoja 
perustamalla. Liedenpohjaan, Kurjenky- 
lään ja Koronkylään sellainen perustet
tiin 1914 ja Uurasten kylään 1915 
sekä Toisveden kylään 1917. Näillä 
osastoilla oli jo muun muassa oma joh
tokunta. Koronkylän osastossa oli joh
tokunnan jäseniä myös Vaskivedeltä.

Tämä ei kuitenkaan riittänyt vaan 
vuonna 1918 tehtiin yksimielinen pää
tös seuran jakaantumisesta kahtia, Itäi
seen ja Läntiseen Maalaisseuraan. Ra
jana oli vesistö. Liedenpohjan kylä tuli 
läntiseen puoliskoon pienen erimielisyy
den jälkeen.

Maamiesseuroihin
perustettiin naisosastot
Vuoden 19 19 alusta pitäjässä toimi 
kaksi itsenäistä seuraa. Itäisen puolen 
nimeksi tuli Virtain Itäinen Maalaisseu
ra. läntinen puoli teki päätöksen käyt
tää edelleen entistä nimeä.

Ilmeisesti järjestössä on valtakun
nallisella tasolla tehty päätös maamies
seura nimen käyttöön otosta, koska seu
rojen pöytäkirjat on vuodesta 1920 
kirjoitettu Virtain Maamies- seuran ja 
Virtain Itäisen Maamiesseuran nimellä. 
Myöhemmin maamiesseuroja perustet
tiin lisää ja niihin naisosastot, jotka 
keskittyivät paljolti kotitalousneuvon- 
taan.

Maamiesseuraliitto toimi 
vuosikymmenen ajan
Kuuden vuosikymmenen toiminnan jäl
keen kaivattiin järjestöön jälleen elintä 
joka organisoisi koko pitäjää koskevia 
yhteisiä hankkeita.

Vuonna 1960 perustettiin Virtain 
Maamiesseuraliitto, joka aloitti toimin
nan 1961 ja purettiin 1971 suuressa 
neuvontajärjestöjen organisaatiomuu
toksessa.

Siinä yhteydessä perustettiin Vir
tain Maatalousseura, joka toimi maa
miesseurojen lisäksi myös pitäjässä toi
mivien pienviljelijäyhdistysten ja -osas
tojen keskuselimenä.

Uusi yhdistys otti
tehtäviä laajasti
Toiminnan alkuvuosina, jolloin yhteis
kunnassa oli vähemmän järjestäytynyt
tä toimintaa kuin tänä päivänä, uusi 
yhdistys otti itselleen tehtäviä laajasti. 
Tällaisia olivat muun muassa kokous 
rautatielinjan perustamisesta välille Haa
pamäki Pori (1917), aloitteet maan-vil- 
jelysopiston, kansanopiston ja koti-teol- 
lisuuskoulun perustamisesta.

Ensimmäisiä suuria kysymyksiä oli 
koko kuntaa koskevan osuusmeijerin 
perustaminen. Asian ratkaisemiseksi 
pidettiin kokouksia, hankittiin asiantun
tijoita, pyydettiin lausuntoja ja valittiin 
jo kerran väliaikainen johtokuntakin.

Osuustoiminnan edistäminen 
alkuvuosien tavoitteita
Osuustoiminnan edistäminen oli nuoren 
yhdistyksen alkuvuosien tavoitteita. 
Pöytäkirjoista ilmenee muun muassa 
seuraavanlainen luettelo: 1905 perus
tettiin sonniyhdistys, 1906 maatalous- 
kirjasto ja maanviljelysostoyhdistys, 
sekä 1908 oriyhdistys ja eläinsuojelu- 
yhdistys. Turvepehku-osuuskunta Vir
tain sammalkuivike kl perustettiin 
1910.
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Myös osuuskassatoiminnan syntyyn 
yhdistyksellä oli ilmeisen vahva vaiku
tus. Vuoden 1908 kesäkokouksen selos
tuksessa kerrotaan: "ennen palkintojen 
jakoa syötiin yhteiset oikeat maamiehen 
päivälliset jonka jälkeen metsän-hoidon- 
neuvoja Herra Wuolas piti hyvin laajan 
selostuksen osuustoiminnan toteuttami
sesta maalaiselämään mielenkiinnolla 
kuunneltiin ilman että väsymyksen oi
reita olisi huomattu vaikka esitys kesti
kin kaksi tuntia”.

Karjakon tilaamisesta 
kuulutettiin kirkossa
Myös kotieläintalouden edistäminen on 
ollut vahvasti mukana koko satavuoti
sen toiminnan ajan.

Vuonna I 905 yhdistys palkkasi 
kiertävän karjakon talviruokinta-ajaksi 
ja seuraavana vuonna koko vuodeksi. 
Karjakon tilaamisesta päätettiin kuulut
taa viljelijöille kirkossa. Sittemmin kar

jakosta tuli asestentti, nyt karjantark- 
kailija, mutta kierto jatkuu.

Tiedon lisääminen taitojen ohella eri 
tavoin on ollut toiminnan lähtökohtia. 
Kirjastokin oli aluksi kiertävä, se siirret
tiin määrätyin ajoin kylästä toiseen. 
Vuonna 1912 oli Kotalassa I 12 laina
usta, Yrjölässä 81 ja Korossa 100 lai
nausta. Vuonna 1918 jakautumisen 
jälkeen kirjasto lahjoitettiin pöytäkirjo
jen mukaan Härkösen nuorisoseuralle.

Salaojitus keskeinen
peltojen parannuksessa
Koneellistunut ja kehittyvä peltoviljelys 
vaati onnistuakseen perusteellisen pel
tojen perusparannuksen, joista salaoji
tus oli keskeinen. Maamiesseuraliitto 
käynnisti 1960-luvulla pitäjässä kam
panjan, jonka puitteissa järjestettiin 
vuosittain salaojapäivät, muodostettiin 
yhteisojitusrengas, tilattiin materiaali ja 
urakointi.

Tyylinäyte hienovaraisesta ja ohjaa
vasta kilpailuarvostelusta vuodelta 
1912: ..."kolmantena kilpailussa oli 
herra Juho Kankaanpään kasvitarha. 
Lausumme hänelle mielihyvällä kiitok
set asian harrastuksesta, vaikkakin kas
vitarhan hoidon ja järjestelyn puolesta 
vaan osoitti sitä, että talosta puuttuu 
vielä niitä käsiä, jotka hellävaraisesti 
hyödyn ja kauneuden periaatetta nou
dattaen uhraisivat työnsä kasvitarhan 
hyväksi" ( Emäntäkö ? )

Kuvan omistaa: Lauri Saikkonen

Virroilla neljäs maatalousnäyttely järjestettiin kesällä 1968, Virtain maatalousnäyttelyn edustajat Onni Viitala, Eero 
Sipilä, Vilho Poukka ja Lauri Saikkonen kävivät kutsumassa presidentti Urho Kekkosen kunniavieraaksi näyttelyyn. 
Silloinen kansanedustaja Eino Uusitalo (keskellä) opasti virtolaisvaltuuskuntaa Helsingissä.
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Tutkivi
(Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintutkimusaseman raportteja)

1. Antti Koiranen (toim.): Jaakko Kajaste. Soitteita ja sanoituksia. 1993.
2. Antti Koiranen (toim.): Pertti Ylä-Tulijoen sävellyksiä harmonikalle. 1994.
3. Jaana Nieminen: Kansallisesta jakautumisesta kunnalliseen eheytymiseen. Vuoden 1918 sota Virroilla. 1994.
4. Matti Maijala: Puheita perinteestä ja laulusta. 1994.
5. Antti Koiranen (ed.): Veera Pähnapuu ■ setukaisten kansanlauluja. Koonnut Vaike Sarv. 1995.
6. Antti Koiranen (toim.): Jaakko Kajaste. Soitteita ja sanoituksia 2. 1995.
7. Aila Sipilä (toim.): Kotiseututietoa. Vaskiveden Nuorisoseuran merkkisuorituksia. 1995.
8. Marjatta Ripsaluoma: Elämää näyttämöllä. Harrastajateatteria Virtain Hauhuulla, Monoskylässä ja 

Killinkoskella vuoteen 1939. 1995.
9. Antti Koiranen (toim.): Kansantanssi tutkimuskohteena. 1996 (loppuunmyyty).
10. Rauno llvespakka - Matti Lehtinen - Antti Koiranen (toim.): Kalman Horväth - Sävelmiä ja tunnelmia. 1996.
I I. Antti Koiranen (toim.): Virtain viemisiä ja Euroopan tuliaisia. I.K. Inhan I 30-vuotisjuhlaseminaari. 1996.
12. Sirpa ja Antti Koiranen (toim.): Väinö Koro. Hongan testamentti. 1996.
I 3. Sirpa ja Antti Koiranen (toim.): Irma Huovinen. Elämääni Enossa ja Epilogi. 1997.
14. Antti Koiranen (toim.): Kansantanssi arkistoissa. 1997.
I 5. Aila Sipilä (toim.): Hymystä hämäryyteen. Matti Kosken runoja. 1997.
1 6. Jyrki Käppi: Puutalojen Virrat. 1998.
17. Jyrki Käppi: Inka. 100 vuotta nauhateollisuutta 1898-1998. 1998
18. Antti Koiranen ja Liisa Saikkonen (toim.): Soininkylä. 1998.
19. Antti Koiranen - Sirpa Koiranen - Ilpo Nikkanen (toim.): Taaperniemes hämäröimäs.

Muistelmia Muolaan Taaperniemen koulupiiristä. 1999.
20. Jarkko Niemi: Nyenei nyenyanggi‘sho”. Songs of the Real Nenyang. Songs of the Yenysey Nenets 

Performed by Lyubov' Prokop‘yevna Nenyang-Komarova. 1999.
2 I. Marjo Huusko: Maahanmuuttajien vastaanotosta ja koulutuksesta - keskustelua ja kokemuksia. 1999.
22. Antti Koiranen (toim.): Kansantanssin tutkimus: arkistot, menetelmät, teoriat. 2000.
23. Heli Väisänen (toim.): Kertomuksia koskien kylästä. Uurasten kyläkirja. 2000
24. Raimo Rönnholm - Eero Pylsy: Kulttuuri-identiteetti ja henkinen hyvinvointi. Kotiseutuprojektin tutkimusraportti. 

2001 (ei saatavissa)
25. Aila Sipilä (toim.): Kotiseututietoa Virtain Vaskivedeltä. “Yhyreksää laija ku syhelmän voiteessa”. 2001
26. Antti Koiranen (toim.): Haapalaisen Mikon ja muiden sävelmiä Ruovedeltä. 2001
27. Antti och Sirpa Koiranen - Juhani Sarsila - Hakan Abrink (red.): Spräk, kultur och retorik. 2002
28. Marjo Heikkilä: Auresjärven kylä natisee liitoksissaan. Kurulaisen maakirjakylän hajoaminen kulmakunniksi I 859- 

1925. 2002.

Monisteita:

1. Antti Koiranen (toim.): Aina oppii, kun on kotoa pois. Rauni Isoniemen kokoamia sananparsia (loppuunmyyty).
2. Minna Härkönen - Antti Koiranen (toim.): Härköskylän sanomat 2.
3. Viljo Hänninen: Eletyn elämän “kuvioita”.
4. Virtain kansalaisopiston sekä-että -paja: Hipposia.
5. Raimo Rönnholm - Eero Pylsy - Antti Koiranen - Jouko Konsala - Jukka Väissi:

Pirkanmaan maaseudun Kulttuurin teemaohjelma (ei saatavissa).

Myynti:
Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintutkimusasema 
Palolammintie 361, 34800 Virrat 
puh. (03) 472 8 I 50, faksi (03) 472 8 I 54 
sähköposti: antti.koiranen@uta.fi

Tiedekirjakauppa TAJU 
PL 61 7, 3 3 014 Tampereen yliopisto 
puh. (03) 2 15 6055, faksi (03) 2 I 5 7 I 50
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Vanhoja Virtain Jouluja on saatavilla

Vanhoja Virtain Jouluja on myytävänä 2 euron hintaan kappaleelta. Kaikki saatavilla olevat vuosikerrat 
maksavat yhteensä 15 euroa.

Seuraavien vuosien lehtiä ei enää ole: 1958, 1960. 1963, 1964, 1965, 1972, 1975 ja 1988.

Lehtiä voi tiedustella Pentti Jouttijärveltä, puh. 475 4016.
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Joulunajan kirkkotilaisuuksia Virtain seurakunnassa:

Ti 24.12. jouluaatto
klo 15 jouluaaton sanajumalanpalvelus Virtain kirkossa
klo 15.30 jouluhartaus Killinkosken kirkossa
klo 17 jouluaaton sanajumalanpalvelus Liedenpohjan kirkossa
klo 17 jouluhartaus uuden hautausmaan kappelissa
Ke 25.12. joulupäivä
klo 7 joulukirkko Virtain kirkossa
klo 9 joulukirkot Liedenpohjan ja Killinkosken kirkoissa
Ti 31.12.klo 23
uudenvuodenaaton hartaus Virtain kirkossa

Musiikkitilaisuudet
Su 8.12. klo 18 lasten kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
To 12.12. klo 19 kauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossa
Su 15.12. klo 19 kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
To 19.12. klo 19 kauneimmat joululaulut Liedenpohjan kirkossa
Su 22.12. klo 19 kuorojen kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa (alustava)

TERVETULOA KIRKONMENOIHIN MYÖS PYHISIN KLO 10!

RAUHALLISTA JOULUNAIKAA JA SIUNAUSTA VUODELLE 2003 
VIRTAIN SEURAKUNTA

Q OSUUSPANKKI
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HYVÄÄJOULUAJA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
Keskustie 4, 34800 Virrat 
puh. (03) 475 5584 
fax (03) 476 4088 Virtaintie 35, puh. (03) 475 3755

X

JhLyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Kiinteistötoimista lkv

As u n tovi r ra t oy
Virtaintie 34* 34800 VIRRAT 

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

Internet: www.asuntoverkko.com/asuntovirrat

Ammattitaitoista isännöintiä ja kiinteistönvälitystä 
yli neljännesvuosisadan ajan.

V.

expert
MATTILAN SÄHKÖ
Virtaintie 32, 34800 VIRRAT, Puh. (03) 475 2500

VIRRAT

t LASTENASUSTE

APILA
Virtaintie 32 
Puh. 475 4044

Lastenvaatteiden ja 
lelujen erikoisliike 
Virtain keskustassa

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

GWS Finncont Oy 
PL 44, Sampolantie 3 

34801 VIRRAT
puh. (03) 485 411, fax (03) 485 4200 

www.gwsfinncont.com

Fir^r^cors/T

^ou.[u.n l/aoa I

LIIKENNE

TAUNO MÄKINEN, © 475 9260 KOTALA, VIRRAT

Niittäen oAciitamaAianne tuoltamuJiACAla 
ja mieth/itäväAtä j/kieiAh/öAtä ioivotanune

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELISTA UUTTA VUOTTA

-PESVLA VIRRAT OY-
34800 Virrat, Purotie 1, Sampola, puh. (03) 475 541 7

X" n

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

URERSPAR
HALPOJEN HINTOJEN RUOKATALO

Puh. (03) 475 3253

Avoinna: Ma-Pe 7-21 
La 7-18

HYVÄÄ JOULUA
JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

HARJUN SEMENTTIVALIMO
34800 VIRRAT 

puh. 475 5819, 050-327 5965

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Yleislääkäri
FRANCOISE MIGNOT-KOIVULAMPI
Vastaanotto
Virtaintie 36 B 31, 34800 Virrat 
Puh. (03) 475 3211

KATTOTYÖ
Matti Nurmi 

Puh. 475 8697
Tuuralantie 38, 42870 Kotala

KUUSIKON PIENKOTI TARJOAA 
ASUMISPALVELUA VANHUKSILLE

VESIKORVENTIE 14, 34800 VIRRAT 
Puh. (03) 475 4347 
ARJA LUODES
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yhteistyöstä kiittäen 
toitotamme hyöää ja rauhallista joulua

SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu

MALLATIN RATSUTILA
Siekkiniementie 25, puh. 044-086 9758, 475 5957

KAUNEUSHOITOLA LIISA
Siekkiniementie 25, puh. 475 5957, 050-593 8627

-ik TifZp zp zp zp Zp

HYVÄÄ JOULUA
* JA *

. ONNELLISTA UUTTAVUOTTA
* *

* Ak ^MARKET ** ▼ ff PIPPURI *
i AtA' Avoinna ma - pe 9 - 20, la 9 -18

nOJM US IA VIRTAIN KESKUS, p. (03) 475 5146,475 5147^k-

jät Alf Alf Alf -W-Zf\ Zp Zp Zp Zp Zp Zp zp zp zp

Hyvää Joutua ja Onnellista Uutta ‘Vuotta
jfe
* |r LINJA-AUTOLIIKENNE

YKSPETÄJÄOY
Opintie 7, 34800 VIRRAT 

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

SUORITAMME TILAUSAJOA
LINJA-AUTOLLA

VIRTAIN FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS

Fysioterapeutti AI F!A PÄIVÄRINTA 
Hieroja ERKKI PÄIVÄRINTA 

TORISEVANTIE 8A 25, VIRRAT, puh. 475 4395

VIRTAIN
RATSASTUSTALLI

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

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
toivottaa

PRINT
Meijeritie 14, 34800 VIRRAT 

puh. (03) 475 4501, fox (03) 475 4503

‘Kiitämme asiakkaitamme, kuluneesta vuodesta 
ja tovotamme Kuvauksellista Joutua 

a/trTAIN
VALOKUVAt/SL//KE

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 5106

-
HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN TILITOIMISTO
puh. 475 5505

JO UL URA UH A A
M

ONNEA VUODELLE 2003

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

virtain 30 VUODEN KOKEMUKSELLA

^valomainos oy
AHJOLANPORTTI, 34800 VIRRAT 
PUH. 03-4755 699, 0400-732 799 

- VALOMAINOKSET -TARRAKIRJAIMET 
-NOSTOLAVOJEN JA ALUMIINITELINEIDEN VUOKRAUS

YKSITYISEN KODINHOITAJAN PALVELUT 
T:m/ TUULA JARTTI 

Nuuttilantie 372
Puh. 03-475 8694, 0400-919 893

Jjoataa. ja Onnslliita diatta ^Vaotta!

TT IRTAIN
■Autokorjaamo ky
Pirkantie 22,34800 VIRRAT, puh. 03-475 4544,0500-621 042

au.(tabista^ouJ-ua -I

vAvw.kipa.fi

KIRJAKAUPAT

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165
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MONIPUOLISTA RAKENNUSPALVELUA!

PIENTALO-, VIHER-, VESISTÖRAKENTAMINEN, 
KONEURAKOINTI, MAA-AINESTEN TOIMITUS.

VIRTAIN
KIINTEISTÖPALVELU OY

Puh. (03) 475 4414, 0400 623 819, 0400 235 097

Ja niin Joulu 
joutui jo taas 
Pohjolaan...

Toivotamme kaikille 

Rauhallista Joulua ja 

Menestyksekästä

Uutta Vuotta!

Pohjolan henkilökunta 
Inka Äikäs 
Seija Harju

Kalle Soininen

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi

Keskustie 6, 34800 VIRRAT, puh. 475 5537
■-

TÄYDEN PALVELUN RAKENNUSLIIKE

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

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

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA 
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KONTTORITYÖPALVELU
Pasi Nieminen

VIRRAT (03) 475 4557, 040 586 2686
>■

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KAUPUNGINKIRJASTO

r

Kiitämme kuluneesta vuodesta 
toivotamme Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

■

Hyvää Joulua toivottaa

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

________________________
■ '■

.'JVijrtifijjeit/itrtjn (nnt//it/ri Tucttn

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN | SIE34800 v7rRATE 9 |

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

zVsp\<3'

Virtaintie 36 
34800 VIRRAT 
Puh. (03) 475 381 I
Ma-Pe 9-17 
La sopimuksen 
mukaan

■>
Jtyvää Joutua ja 

OnneUista Uutta Vuotta

Pirkantie 13, VIRRAT puh. 050 325 1414
>-
s—----------------------------------- -- ——------------------------ ■ \

Matkailumaatila Lomajärvinen

Tfomajä»iii««y
Kivimäentie 37, 42870 Kotala 
puh. (03) 475 9251, 050 556 7435

Virtain Moottorisaha Ky
Salinintie 2, 34800 VIRRAT 

Puh. (03) 475 8300 a EXT RA
T. KANGASAHO

42870 KOTALA, PUH. 03-475 9132

- 58 -



Sfe Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

•tflRAUTIA f

MÄNTTÄ • ORIVESI • VIRRAT • RUOVESI Q
MÄNTTÄ
Isonevantie 2
35800 MÄNTTÄ 
Puh. (03) 4745600 
Fax (03)4745610

VIRRAT
Meijeritie 16
34800 VIRRAT
Puh. (03) 4752700 
Fax (03) 4752710

ORIVESI
Kiertotie 1
35300 ORIVESI
Puh. (03) 31438700 
Fax (03) 31438720

RUOVESI
Kapulakuja 1
34600 RUOVESI
Puh. (03) 4723700 
Fax (03)4723720

ooeodo
Palvelemme
Ma-To 9-17
Pe 9-18
La 9-13
HUOM! Ruoveden 
liike lauantaina: 
klo 9-14

Tervetuloa!
www.rautia.fi

-

f

Virtain $ e 
Lasipalvelu Ky
Myllytie 3, Sampola, 34800 VIRRAT 
Puh. (03) 475 5881,0400-837 783_______________________ >

Virtain kuntoutus
Virtain Keskus, Virtaintie 36, Virrat, puh. 475 5875 

Fysioterapeutti LIISA VAALI, 0440 509 127 
Lymfaterapeutti MARJAANA KESKINEN, 0400 637 555 

Kaikille asiakkaillemme kuntosali käytössä 
hoitojakson ajan ILMAISEKSI!

Neste Kitusen Kievari 
toivottaa 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

asiakkailleen ja 
yhteistyökumppaneilleen

JA RAUNON LEIVÄN KONDITORIA
-

PARTURI-KAMPAAMO

© LOREALReetta
Lmmi & H'db töu/ottavafc Rau/uMuta Joidua

Virtaintie 37, Virrat, puh. 475 3771 
M4 Suljettu, TI-PE 9-17, LA 8-14

t

-Rauhallista Joulua toivottaa

VP Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet

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

Gryaää^.odua ja 
Gnns.LLli.ta ^LLutta QLuotta

PARTURI TERTTU
Terttu Rantanen

Varpustie 1 
34800 VIRRAT puh. (03) 475 4830

puh. 03-475 3095 
34800 VIRRAT

-

Hyvää Joulua toivottaen

VIRTAIN RUOSTEENESTO
Keijo Virnes

Pirkantie 22, Virrat, puh. 475 3007
>____________________________________________ J

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

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

"7
L

JOULULAHJA IDEA:
Moona Metsoilan öljyvärimaalaukset, 
myyntinäyttely Virroilla 
Palmroth Centerissä (kahvio) 
ja Kaluste-Katjassa.

Moona Metsoilan Kesä-lehti kiittää yrittäjiä! 
Kesä 2003 tekee tuloaan 

- varmista pääsysi mukaan:
p. 050-5318137, fax 03-3763774 

e-mail moona.metsoila@luukku.com 

Mukavaa Joulua!
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AUTOKORJAAMO
HARRI AITTASALO

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

Huonekalut edullisesti

Kaluste-Katja Oy
Virtaintie 25, 34800 VIRRAT 

Puh. 040 729 4905, 040 538 1449

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
KIINTEISTÖHUOLTO 

PEKKANEN E.
PÄIVYSTYS 24 h

050-302 0811

PARTURI-KAMPAAMO
HIUSTOJMIMIDINETTE

TOIVOTTAA RAUHALLISTA JOULUA 
JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA

Puh. töihin 03-475 5975, kotiin 03-475 4059, 0440 587917

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
toivottaa

Naisten vaatetusliike
ANNULI

Virtaintie 35, Virrat, puh. 475 3193

KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co
MYÖS HTM-TILINTARKASTUKSET

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

AUTOHUOLTO
ISOKMJARVI

Kiertotie 1, 34800 Virrat
Puh. 03 4753611, Fax 03 4753606, juhiso@phpoint.net

MAZDA - PEUGEOT - FIAT - LADA - USA GM 
Varaosat ja kaikki merkkihuollot

Hyvää. Joutua ja Onnelista Uutta Vuotta
Virtain

Sähkötyö Oy
Pirkantie 22 
34800 VIRRAT

Puh. (03) 475 3890 
Fax (03) 475 3891

HYVÄÄ
JOULUA!

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

Fly vää toivottaa

Virtain Muovityö Oy
muovituotteet, muotit, koneistukset ja 
muovituotteiden Laser valmistukset

Ravintola
TOISVESI

34800 VIRRAT PUH. (03) 475 5102

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

AUTOSÄHKÖKORJAAMO

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

Hauhalllsta ja Hyuää joulua
Ravintola
TEUVON TUPA
ELINTARVIKEKIOSKI 
Liedenpohja, puh. 475 8130

/VURURTALG KESKELLÄ LOMASUOMEA 

VIRROILLA
*11? su VIIHTYISÄ RAVINTOLA

PUHELIN (03) 475 6560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

Rakentamisen kokonaissuunnittelua Atk

SUUNNITTFLUMLO
S Anttila Oy virtaintie 17’PL 36^34801 virratPuh. (03) 475 2800 Fax (03) 475 2850

VIRTAIN PALA *
Toivottaa Hyvää Joulua

Onnellista Uutta Vuotta

59
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Virrat: Keskustie 10, PL 25, puh. (03) 485 511, 
Ähtäri: Yrittäjäntie 3, puh. (06) 533 1965

—

Äsialthaitamme Hyvästä yhteistyöstä liittäen 

toivotamme

jjauhallista joulua ja 

Menesty itsellistä Uutta Vuotta

POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY
FINNET

V____________________________________ >

Saarimäen________
KOLARIKORJAAMO
Kiertotie 5, 34800 VIRRAT 
S 03-475 4898, 0500 362 298

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

VIRTAIN JÄTEHUOLTO OY
Puh. 475 5888

* 1

VIRTAIN f^APTEEKKI
Keskustie 5, 34800 VIRRAT, @(03) 475 9300, fax 475 5222

Jouhin Ihoa !
( VIRTAIN FYSIOTERAPIA^

Osuuspankkitalo, Virrat, puh. 475 4703 
Fysioterapeutit
MATTI VÄISÄNEN ja RAIJA LEPISTÖ

kortti JA-
tuet- selkä-, polvi-, nilkka- ym.

SRehband
KÄVELYKEPIT - TURVAHOUSUT - LIUKUESTEET 

YM. PIENAPUVÄLINEET
__________________________________________________

sssanomat@phpoint.net 
Puh. (03) 475 5522

"S

Hyvää Joulua toivottaen

HAMMASLÄÄKÄRI
TUIJA KÄHKÖNEN

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

(myös iltavastaanotto)
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

TORIGRILLt
©475 5293

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

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
EDULLISET LAATUVARAOSAT

Virtain
"Ö" VARAOSA

VIITAMÄKI & MURTOLAHTI
VIRRAT 03 - 475 5264, 475 4777 .

LUOTETTAVAA SIIVOUSPALVELUA 
YRITYKSILLE JA YKSITYISILLE

VIRTAIN SIIVOUSPALVELU
34800 Virrat puh. (03) 475 4429

auto 0500-468 266

Toivotamme Hyvää Joulua 
VAATETUSLIIKE

amminiemi
VIRHYDRO OY
PIRKANTIE 22 VIRRAT

Virtaintie 34, 34800 Virrat 
Puh. (03) 475 5388

f- -V ■
L
r\_ Puh. (03) 4754111, Fax 475 4112

50 v
Menen

Virrat (03) 475 5530, 475 5290 34930 Liedenpohja, puh. (03) 475 8115

■Hyvää joulua ia 
Oiva el lisTa LAufTa VuoTLa

Virtain Liilqmnel^oidu Oy
puh. 475 5359

FOTO-RIITTA
Virtaintie 35*Virrat«»puh. 475 4249

(Hyvää Jouhia ja Onndhista Uutta Vuotta !

K EXT RA
P. LEHTOVAARA
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xl/ Xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ \|/ xl/ xj/ ^1/
xl/ /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fx /(X /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fx 'TjxT

■s

Sinua
varten

X OPTIKON PALVELUT
- näöntarkastukset
- piilolasitarkastukset
- ajokortti todistukset

X SILMÄLÄÄKÄRIN PALVELUT

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

1 ‘Rauhallista Joutua ja Onnea Uudetta “Vuodatte!^

; azze
(Sfiti/zoi

NAK^JVIRRAT
ILMÄ- JA PIILOLASIT

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

Avoinna: ma-pe 9.30 - 17
Xl/ xl/ xl/ xp xl/ Xl/ Xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xj/ xl/ xl/ \l/ xl/ xj/ xj/ xl/ xj/ xl/ xl/7lx
/f. /fx /fx /fx /fx /f. /fx /fx /fx /fx /fx /fx /fT TfT /fx /|X 'Tf\ Tfx" Tfx- Tfx /fx? '/fx' 7fx Tf? '/fx' Tf? Tfx

T£ai/ia//tsosifitsft an/iin o ä/ii
#■foioottaa

ffiait/ici//t\stci((/oii/((a

v Ja 2
«£ cPttoc/e//e 2003 &

KEURUUN 
OSUUSPANKKI .
VIRRAT, KEURUU, RUOVESI, TERÄLAHTI.

Toivotamme asiakkaillemme 
rauhaisaa joulun aikaal

Nordea Pankki Virrat

Nordea^

HYVÄÄ
JA

RAUHALLISTA
JOULUA

TOIVOTTAA
KAUPPIAS

JA
KAUPAN VÄKI

Virrat, puh. 475 4141 
MA-PE 8-21, LA 8-18

v.
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VIRTAIN ..
SILMAAS^MA

Keskustie 6, 34800 Virrat 
puh. (03) 475 401 I

Lehtien, kirjojen ja esitteiden 
suunnittelu- ja sivunvalmistustyöt.

| Tmi Heti Väisänen f

heli.vaisanen@phpoint.net, (03) 475 3561

virtain “* 
vesiLÄMPÖ

Aho & Härkönen
PL 69, 34801 Virrat, Pirkantie 11

I» Puh. 03 - 475 4869

f "" . ■ ' •

‘Hyvää Jouhia ja 
Onnelista Uutta Vuotta

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

--------------------------------------------------- ,

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta

Rajaniemen Lomakeskus
- kun on juhlan tai loman aika -

Rajaniementie 35, 34800 VIRRAT 
Puh. 475 5648

."t9iyvää joutua ja
Onnellista Uutta Vuotta

SÄÄKSMÄKI OY
Vaskivedentie 1514 
34710 VASKIVESI Puh. (03) 475 8975

Purrun Kukka
03-475 5568

Hautauspalvelu
Tapani Purra

03-475 5564

Meijeritie 14, 34800 Virrat

1
A
2

2
A

^xzxzizx/xzxz-UAzxAzx

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta

t. Virtain Matkahuoltoasiamies
p. (03) 475 5542

Järven Kukka
Virrat, Rantatie 7 
Puh. 475 5390

Avoinna myös sunnuntaisin

■

Virtain Joulu toivottaa 
lukijoilleen 

Hyvää Joulua! -*1
■

1 ■’
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Sisällysluettelo
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28
29
30
32
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34
36
37
38
39
40
42
43
44 
46
48
49
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On Joulu taas

Jotakin vanhaa, jotakin uutta..........................................................
Rakennetaan tulevaisuutta................................................................
Tyhjän aukon sanomaa......................................................................
Tervehdys, virtolaiset! .......................................................................
Kotiseututyön uranuurtaja................................................................
Viekas vekkuli käki.............................................................................
Muistoissa Teuvo................................................................................
Antero Kytövuori elää muistoissamme.............................................
Suomalainen.......................................................................................
Virtain Seuran kuulumisia.................................................................
LC Virrat/Tarjanne on palvelujärjestö..............................................
Virtolaisen merenkulkijan seikkailu..................................................
Hillomunkista ja ruisleivästä tuli virtolaisia makuja........................
Siihen aikaan kun isä lampun osti....................................................
Erään vyön tarina..............................................................................
Onni Tarjanteen arkkitehtuuri elää..................................................
Rytmi -musiikin suola........................................................................
Paikalliskokoelman lisäteokset 2002
Runoja................................................................................................
Kalettomanlahti, valokuva................................................................
Edvardin ja Aliinan kirjeet kertovat tunteista ja arjesta..................
Siina Niinimäki oli sairaanhoidon pioneeri.......................................
Vanhoja hyviä neuvoja erilaisiin vaivoihin.......................................
Pikkulintujen kaupunginosa..............................................................
Riihitonttu..........................................................................................
Virtain Urheilukalastajilla 40-vuotisjuhlat.......................................
Kirkon ja kuninkaan kunniaksi.........................................................
Uusi hautausmaa ja siunauskappeli valmistuivat sata vuotta sitten
Runoilijanne on elämysmatka...........................................................
Virrat-päivä........................................................................................
Juhannusjulistus.................................................................................
Jäähdyspohjan koulu ehti palvella 100 vuotta................................
Jatkoa kyläkorttien sarjaan...............................................................
Kirkonkylä on kolmen tilan mailla...................................................
Torisevan laulu 10 vuotta..................................................................
Kurjenkyläpäivä kutsui kylään...........................................................
Kurjenkylässä elää tekemisen meininki.............................................
Helluntaitemppeli nousi talkoovoimin...............................................
Taideyhdistys toimii vireästi Virroilla
Kaipaus kotiseudulle elävöittää karjalaisuuden vaalimista...............
Uusmedia muuttaa maalle..................................................................
Wirtai-laiva oli kesällä tuttu näky Virtain vesillä..............................
Kippari on poissa................................................................................
Maamiesseuratoiminta alkoi 100 vuotta sitten Virroilla.................
Tutkivi-sarja
Saatavissa olevat Virtain Joulut
Piirrokset............................................................................................

Säv. Markku Sorvari, 
san. Markku Aalto 
Eira Siltanen 
Marika Silmonen 
Hannu Haukkala 
Yrjö Sariola 
Marja Kujala 
Mirjami Kopare 
Tarmo Yli-Rajala 
Hannu Haukkala 
Vento Leppälä 
Pentti Jouttijärvi 
Liisa Knaapi 
Otto Moisio 
Tiia Haapaniemi 
Irja Vuorinen 
Hilkka Raivio 
Päivi Ihamäki 
Anni Leppänen

Päivi Ylimys
Lasse Jytilä
Marja Kujala 
Martta Rossi 
E.T.
Pertti Tamminen 
Malaviina 
Eira Siltanen 
Jaana Kallio 
Irene Murtomäki 
Marja Kujala 
Marja Kujala 
Markku Sorvari 
Jaana Kallio

Otto Moisio
Ritva Ylä-Soini 
Ulla Murorinne 
Tuija Veija 
Irene Murtomäki

Laina Hietanen 
Hannele Lyytikäinen-Käppi 
Heli Väisänen 
Marja Kujala 
Lauri Saikkonen

Reetta ja Alina Levander
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^Kattaneelta uaodelta kiittäen

toivotamme

Kanliattilta Jouha Ja

KtarvattHilta Idatta Kaotta

Ä LÄHIVAKUUTUS
PIRKANMAAN LÄHIVAKUUTUSYHDISTYS

puh. 475 6700

Virtain
PSSsakujntie3 fc> 

JM8OO VIRRAT

Media-Akatemia

ja siinä toimivat yritykset:
Orange Works (AV-tuotanto) 
Pinstep (intranet/extranet)
Studio Esko (printtimedia) 
Trackloqix (SMS-palvelut) 
Osuuskunta Haukion (Media- 
tuotteiden alihankinta)
Osuuskunta GoMedia (graafiset 
palvelut ja markkinointitapahtumat) 

toivottavat

Rauhallista Joulua 
ja Menestyksekästä 
vuotta 2003

PIRKANMAAN 
AMMATTIKORKEAKOULU

VIRRATKOULUTUSINSTITUUTIO



VIRTAIN KAUPUNKI
toivottaa asukkailleen ja vierailleen 
Hyvää Joulua sekä menestyksellistä 
Uutta Vuotta 2003


