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Valoa kohden
Jokaisen joulun lähestyessä vakuutan itselleni tällä kerralla osaavani 
tehdä jouluvalmistelut paljon yksinkertaisemmin ja vähemmällä 
puuhastelulla kuin viime vuonna. Opettelu jatkuu vuodesta toiseen.

Jo lapsena ollessani mieltäni kaihersivat joululaulun sanat: "Me käym
me joulun viettohon niin maisin miettehin, ne rikkaan täyttää aatokset 
ja mielet köyhänkin. Me lahjat jaamme runsahat, laps’, tyhjät kätes iha
nat".

Suuren tavaratalon mainoksessa sanotaan, ettei raha tee onnelliseksi, 
mutta tavara tekee. Meidän monen kohdalla tämä on varmasti totta. 
Ikävää vain, että tavaran tarve sitä haluavalle on kyltymätön. Mistään 
ei voi luopua ja lisää täytyy saada ja joulun aikaan myös antaa.

Mistä löytyy kohtuus? Joulun hyvä olo, joulumieli. Miten sydämeeni 
joulun teen? Liiallinen xjrittäminen, jaksamisensa ja varojensa ylittä
minen tuo uupumuksen ja pettymyksen: tässäkö tämä on?

Ja kuitenkin, joulu on hienoa aikaa. Rakastan joulua ja kaikkea, mitä se 
tekee mahdolliseksi. Tässäpä lahjana kaikille Virtain Joulun lukijoille 
120 vuoden takaa Baltimoren kirkosta Valoa polullesi -taulun loppu- 
säkeet:

"Olet universumin, maailmankaikkeuden lapsi, et vähemmän kuin puut 
ja tähdet; sinulla on oikeus olla täällä. Ja olkoonpa se sinulle selvää tai 
ei, maailmankaikkeus joka tapauksessa kehkeytyy niin kuin sen tulee
kin.

Sen vuoksi säilytä rauha Jumalan kanssa, olkoonpa kuvasi Hänestä mikä 
tahansa. Ja mitkä lienevätkin toimesi ja rientosi, elämän hälisevän seka
sorron keskellä, säilytä rauha sielusi kanssa.

Kaikessa vaiheessaan, vaivassaan ja särkyneine toiveineen se on yhä 
kaunis maailma. Koeta olla onnellinen.

Virtain Joulu toivottaa kaikille lukijoilleen joulun iloa ja valoa!

VvdaTn

t.__________________
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Jouluksi kotiin

Niin myös Joosef lähti Galileasta, 
Nasaretin kaupungista ja meni ve
rollepanoa varten Juudeaan, Daavi
din kaupunkiin Betlehemiin, sillä 
hän kuului Daavidin sukuun. Hän 
lähti sinne yhdessä kihlattunsa Ma
rian kanssa, joka odotti lasta. Hei
dän siellä ollessaan tuli Marian syn
nyttämisen aika ja hän synnytti po
jan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen 
ja pani hänet seimeen, koska heillä 
ei ollut tilaa majapaikassa.
Luuk. 2:4-7

Me aikuiset ja ikääntyneet vä
vymme mielellämme lapsuuden 
ajan jouluissa. Ne joulut olivat kui
tenkin niukkuuden aikaa ja silloin 
tehtiin lahjat usein käsin. Siitä huo
limatta niistäkin ovat rakkaat ja hy
vät muistot jäljellä. Mekin voimme 
iloita, rentoutua, leikkiä ja laulaa 
lasten kanssa. Jouluna menemme 
yhdessä joulukirkkoon, joka on jou
lun keskeisiä tapahtumia.

"Jouluksi kotiin"- sodassa taistel
leet sotaveteraanimme joutuivat 
viettämään joulunajan rintamalla. 
Sinne rintamalle lähetettiin joulu- 
paketteja. Osa heistä pääsi kuiten
kin joululomalle kotiin. "Jouluksi 
kotiin"- tänä aikana osa suomalai
sista asuu ja elää Ruotsissa tai jou
tuu olemaan kaukana kodistaan 
muualla töissä täällä Suomessa. 
Heillä suuntautuu matka jouluksi 
kotiin tai kotipaikkakunnalle. "Jou
luksi kotiin"- armeijan palvelukses
sa olevat nuoret pyrkivät mahdolli
suuksien mukaan pääsemään kotiin 
jouluksi. Sairaaloista pyritään myös 
kotiuttamaan, potilaita omaan ko
tiinsa.

"Jouluksi kotiin"- viesti kuului 
myös Joosefille ja Marialle, jotka 
suuntasivat matkansa muiden su
kulaistensa kanssa kaukaa Nasa
retista keisarin määräyksestä ylös 
Jerusalemiin ja edelleen pieneen 
Betlehemin kylään. Sieltä oli heidän 
sukujuurensa, kantaisänsä Daavidin 
synnyinseutu ja koti. Matka suori
tettiin kävellen ja ratsastaen aasilla. 
Kaikki tämä muutto ja siihen liitty
vä muu "hässäkkä" mahtoi olla 
Marialle ja hänen kihlatulleen ras
kasta ja koettelevaa aikaa. Lapsen 
syntyminenhän olisi pian käsillä. Il
massa oli jotain salattua ja arvoituk
sellisuutta. Jumala oli kuitenkin en
keli Gabrielin välityksellä ilmoitta
nut ja vahvistanut Mariaa, että Va
pahtaja, pelastaja tulee syntymään 
hänen kohdustaan ja Maria oli vas
tannut myöntävästi: "Minä olen 
Herran palvelijatar. Tapahtukoon 
minulle niin kuin sanot."

Maria on meille esimerkkinä 
rohkeudesta ja nöyryydestä suostua 
Jumalan tahtoon, vaikka se tulisi 
merkitsemään hänelle loukkauksia 
ja väärinymmärrystä kihlattunsa 
Joosefin ja sukulaisten taholta. Hän 
sai kuitenkin todellisen läheisen tu
kijan ja ystävän serkustaan Elisa
betista, joka Jumalan Hengen joh
datuksessa kävi hänen luonaan vah
vistamassa ja tervehtimässä 
häntä. Elisabetillehan syntyi Jeesuk
sen edellä kävijä Johannes Kastaja.

Joosefin ja Marian raskaan ja vai
valloisen matkan jälkeen odotti hei
tä kuitenkin uusi koettelemus. Heil
le ja syntyvälle Jeesus-lapselle ei löy

tynyt majapaikkaa. Heille osoitettiin 
vain vaatimaton eläinten suojan vie
ressä oleva tila ja lapselle löytyi sei
mi, johon Maria kapaloi lapsensa. 
Tänne arkemme keskelle, vaivojen 
maailmaan Jeesus syntyi samais
tumaan kaikkiin ihmisiin, heidän 
kodittomuuteensa ja yksinäisyy
teensä. Jumala oli jo aikojen alussa 
suunnitellut näin, pelastaa ja va
pauttaa ihminen ja ihmiskunta kuo
leman ja pahan vallasta. Miksi? Is
rael, kansat ja maailma eli täydelli
sessä erossa valosta, pelastuksesta ja 
Jumalasta.

Jumala kuitenkin rakkaudessaan 
ja armossaan lähestyi kansaansa, 
armahti ihmistä ja ihmiskuntaa an
taen meille joulun ihanimman lah
jan Jeesuksen. Me saamme iloita 
yhdessä tästä lahjasta, joka antaa to
dellisen toivon, turvan ja pelastuk
sen, johon voi tarttua. Jeesus, Vapah
taja vapauttaa myös meitä koke
maan joulun ja joka päivän toivon 
ja armon päivänä. Kiitetään yhdes
sä Jeesuksesta joulun Herrasta ja 
Vapahtajasta, joka tuli meille tänne 
antamaan syntimme anteeksi, pelas
tamaan ja johdattamaan meitä "ikui
seen jouluun" taivaan kotiin.

Virtain seurakunnan puolesta 
toivotan siunattua ja rauhallista 
joulunaikaa Jeesuksen, Vapahta
jamme nimessä.

oVo
Valio Syrjälä
Virtain seurakunnan kappalainen
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Virtolainen
joulukuusi

Ei liene kovin kaukaa haettua, jos 
vertaa Virtain kaupunkia ja samalla 
virtolaisia muista erillään kasva
vaan, ikivanhaan kuuseen. Sen maa
pohja on laaja ja siksi sieltä on 
pitkähkö matka kaikkialle. Kuusen 
juuret ovat tiukasti karikkeiseen 
maahan kiinnittyneet, mutta silti 
suhteellisen lähellä maan pintaa.

Suoraan alaspäin suuntautuvaa 
paalujuurta ei ole, kuten ei Virroil
lakaan ole vain yhtä ainutta kiinto
pistettä, jonka varaan nojautua. Vä
estö on sekoittunut ympäröivien 
maakuntien eri heimoista - sitä peri
hämäläistä juurta nyt tietenkään 
unohtamatta.

Juurilla kuvataan yleensä men
neiden polvien vaikutusta kulloi
senkin sukupolven elämään. Niiden 
tehtävä on antaa edellytykset nyky
päivän kasvulle ja kehitykselle, 
mutta samalla pitää puu tukevasti 
kiinni siinä todellisuudessa, jossa 
kulloinkin eletään.

Maasta puun juuret ottavat elin
tärkeät ravinteet ja veden, joita voi
si verrata verotuloihin, valtion
avustuksiin ja muihin tuottoihin. 
Enempää ei voi pitkällä tähtäimellä 
kuluttaa kuin on järkevää, jotta elä
mä voisi vastedeskin jatkua.

Puun runko yhdistää juuret ja 
oksat ja huolehtii siitä, että kokonai
suus toimii. Runkoon voisi verrata 
kunnan palveluorganisaatiota, joka 
on olemassa palveluiden tuotta
miseksi kuntalaisille. Jokainen kun
talainen saa palveluita saman run
gon kautta samoista juurista, sa
moista lähtökohdista.

Toiset oksat kenties vaativat ra
vintoa enemmän kuin toiset - jotkut 
saattavat tulla toimeen hyvinkin vä
hällä. Jotkut oksat osoittavat itään, 
toiset länteen, muutamat pärjäävät 
jopa pohjoisen puolella. Eri kylillä 
asuvat muodostavat kokonaisuu
den ja tietävät, missä runko sijaitsee. 
Oksat antavat toisilleen suojaa, mut
ta samalla kilpailevat valosta. Ilman 
valoa ei ole elämää, vaikka juuristo 
ja runko toimisivat miten tehok
kaasti tahansa.

Kylän elinvoimaisuus ja vireys 
saattavat vaatia latvan läheisyyttä, 
selviytymiskamppailuakin. Passii
visuus voi näivettää kylän ja ajan 
patina ja naavaisuus lopettaa ku
koistuksen ajat. Kelopuun kohtalok
si on koitunut kaikkien oksien näi
vettyminen ja antiikki-sarjaanhan 
harva kunta haluaa.

Kuusi on tapana koristella jou
luksi. Oksat peitetään kätten taito
jen luomuksilla, pimeys voitetaan 
valolla. Latvatähti loistaa kuin ma
jakka merkkinä siitä, että kuusi on 
olemassa ja että sen oksat pystyvät 
esittelemään aikaansaannoksiaan. 
Kuusen ympärillä harjoitetaan kult
tuuria, esitetään sitä, mitä luovuus 
voi parhaimmillaan esiin nostaa.

Virtolainen joulukuusi muodos
tuu kaikista virtolaisista, kaikista 
sen alueella tuotetuista palveluista 
ja aikaansaannoksista. Se, miten ku
kin joulukuusen koristaa, on henki
lökohtainen asia, ja ennen muuta jo
kaisen omassa vallassa on valita 
kuusen latvaan joko kertakäyttö- 
lamppu tai valo, joka loistaa vuoden 
jokaisena päivänä kertoen joulun 
ikiaikaista sanomaa.

Joulun valoa ja iloa!

Tuula Jokinen
Virtain kansalaisopiston rehtori

-3-



Marja Kujala

Hannu Häme rakasti runoillaan kotiseutuaan

Runoilija Hannu Häme syntyi Vir
roilla v. 1904 ja kuoli 58-vuotiaana 
vuonna 1962. Virtain Seura julkaisi 
v. 1965 hänen runokokoelmansa 
Runoja Virtain järvien rannoilta. 
Runoja on teoksessa 162 ja ilmeisesti 
siihen on valikoitu parhaiksi arvi
oidut runot tekijän tuotannosta.

Hannu Häme oli runoilijanimi, 
sillä hän sai kasteessa nimen Han
nu Johannes Mäkinen. Hän syntyi 
mäkitupalaisten Matti ja Vilhelmii
na Mäkisen perheeseen nuorimmai
sena, seitsemäntenä lapsena. Hä
nen kotimökkinsä on edelleen Vir
tain keskustassa.

Lahjakas poika pääsi kansakou
luun. Hänen elämäänsä vaikeutti jo 
lapsuudessa sairauden vuoksi alka
nut kuulon menettäminen. Hän oli 
täysin kuuro jo 20-vuotiaana. Valoi
sa elämänasenne kuitenkin auttoi 
häntä selviytymään. Runouteen hän 
pääsi tutustumaan kirkonkylään 
perustetun lasten lainakirjaston 
kautta.

Häme eli vaatimatonta elämää. 
Hän ansaitsi kesäisin elantonsa hoi
tamalla kirkonkylän asukkaiden 
puutarhoja ja talvisin pilkkomalla 
polttopuita.

Hannu Hämeen runoissa on 
vuodenaikojen ja luonnon kuvaami
sella vankka sijansa. Hän kertoo ru
noissaan myös ihmisistä ja heidän 
arjestaan ja juhlastaan. Runoissa on 
kaihomieltä, suruakin ja ikävää, 
mutta myös iloa ja huumorin pil
kahduksia. Niissä on kaunis pol
jento, rytmiä, joka olisi oiva pohja 
myös sävellysten tekemiselle. Ne 
kuvastavat tekijänsä herkkyyttä ja 
lahjakkuutta, jotka toisissa olosuh
teissa olisivat johtaneet ehkä suu
remman tunnettavuuden ja mai
neenkin kukkuloille.

Virtain Joulu kunnioittaa kotipi- 
täjän vaatimatonta ja henkisesti ri-

Hannu Hämeen kuva hänen runo
teoksestaan.

Hannu Häme

Kirkkotiellä
Tänä aamuna varhain lähdet 
ulos yöhön -pimeään.
Yön otsalla Jumalan tähdet 
nyt hehkuu lempeyttään.

Kuin ihana tähtien vihme 
joka maan on valaissut, 
tänä yönä ihmeitten ihme 
on sinut kirkastanut.

kasta runoilijaa julkaisemalla leh
dessä hänen jouluaiheisia runojaan.

Virtain Joulun toimituskunta ter
vehtii Teitä, Hyvät Lukijat, tämän 
Hannu Hämeen lapsuudessaan kir
joittaman joulurunon myötä ja toi
vottaa jouluunne iloa ja valoa:

Joululaulu
Taasen loppui koulu 
Suomen lapsilta.
Koittanut on joulu, 
valo valkea!
Joulun valo meille 
nyt kun kajastaa 
joka Suomen teille 
luo se valoon!

Luonto valkee koittaa 
meitä puhdistaa 
pimeyden voittaa 
kirkkaudellaan! 
Joulukirkos' loistaa 
säde taivainen.
Enkelkuoro toistaa 
jouluvirtemmel

Hyvä tähtönen johtaa tiesi 
Hänen luokseen seimen luo, 
kuin ihana kotoinen liesi 
sisimpääsi se lämmön suo.

Yö pehmeä, samettinen 
sun yllesi lankeaa.
Hyvä käsi ja turvallinen 
pimeässä johdattaa.
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Matti Maijala

Virroilla on pidetty 
joulumarkkinoita 40 vuotta

Virroilla joulumarkkinoiden pitämi
nen on jatkunut yhtämittaisesti 40 
vuotta. Paljon on muutoksia tapah
tunut. Katsotaanpa hetkinen, mitä 
ajatuksia ensimmäiset joulumyy- 
jäiset herättivät. Tässä muutamia 
otteita puheestani ensimmäisen ta
pahtuman avajaisissa Virtain Pir
tillä 8.12.1963.

Yhteismarkkinat-ajatus on kan
sainvälisen kaupankäynnin suuri 
mahtisana. Ajatus on itänyt ja ehti
nyt jopa kypsymisen asteelle täällä 
Virroillakin, koskapa 12 yhteisöä tai 
yhdistystä ovat aivan suuren maa
ilman tyyliin perustaneet yhteiset 
joulumyyjäiset. Aikaisemminhan 
myyjäiset on järjestetty erillisinä, 
jolloin yhteensattumien vaara on 
ollut suuri ja puitteet niin pienet, 
että myytävä tavara on loppunut 
ennen ilmoitettua alkamisaikaa.

Nämä yhteismarkkinat merkit
sevät keskitettyjen joulumyyjäisten 
kokeilua. Näihin on kiinnitetty pal
jon toiveita, enkä näe mitään syytä 
muuhun kuin iloon siitä, että tällä 
keskityksellä saavutetaan todennä
köisesti enemmän. Jos tämä kokei
lu nyt onnistuu, voitaneen yhteistoi
mintaa jatkaa.

Keitä sitten oli näiden ensim
mäisten joulumarkkinain takana? 
Pirtin salin ovensuusta vastapäi
vään lukien järjestäjinä olivat seu- 
raavat: Sotainvalidien Veljesliiton 
Virtain osaston naisjaosto, Manner- 
heim-liiton Virtain osasto, Virtain 
Opiston Toverikunta, Virtain partio- 
lippukunnat Torisevan Tytöt ja 
Virtain Karhunkaatajat, SPR:n Vir
tain osasto, Virtain Maatalousnai- 
set, Virtain Marttayhdistys, Virtain 
Mieskuoron naiset, Virtain seura
kunnan lähetystyö, Virtain Naisvoi
mistelijat, Pelastakaa Lapset ry:n 
Virtain osasto ja Virtain VPK:n 
naisjaosto.

Totesin puheessani tapahtuman 
olleen harrastavien ihmisten messut 
ja samalla onnellisten ihmisten mes
sut. Nobel-kirjailija Russel on kirjoit
tanut, että niillä, joilla on harrastuk
sia, on enemmän onnellisuuden 
edellytyksiä kuin harrastamatto- 
milla. Hän perustaa tämän käsityk
sensä siihen, että jos ihmiseltä tem

Eija Länsiäkö 8 v., Kotalan koulu

mataan jokin hänelle tärkeä asia tai 
ominaisuus pois, niin hänelle jää 
harrastustensa mukana jotakin, jon
ka avulla hän pitää mielialansa vir
keämpänä ja valoisampana. Harras
tuksia on tietysti paljon muitakin 
kuin ne, jotka täällä näkyvät. Kaikil
la harrastuksilla on tässä suhteessa 
arvoa ja merkitystä.
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Aila Sipilä

Puumerkki
omistusmerkki ja allekirjoitus

"Piirräpä tuohon puumerkkisi", sa
notaan usein vieläkin. Kyllähän sii
tä tajuaa, että allekirjoitusta silloin 
ollaan vailla, hyväksyntää paperil
la seisovalle asialle. Puumerkki-sa
naa miettiessään ajattelee ehkä ai
kaa, jolloin kirjoitustaito ei vielä ol
lut lähimainkaan kaikkien hallin
nassa ja omanlaisensa merkki piir
rettiin asian vakuudeksi, todistajien 
läsnä ollessa asiakirjaan. Niinhän se 
on, mutta puumerkki on kuitenkin 
vähän isompi asia kuin pelkästään 
harakanvarpaat paperilla.

Sana johtuu ruotsin sanasta 
bomärke ja viittaa asuinpaikkaan, 
taloon. Taloudellisen, erityisesti 
elinkeinollisen yhteistoiminnan pii
ristä onkin löydettävissä puumerkin 
alkuperä.

Talonpoikaistalon kotitekoiset 
tai samojen käsityöläisten valmista
mat, enimmäkseen puiset työkalut, 
olivat keskenään niin samanlaisia, 
että aina oli olemassa sekaantumi
sen vaara. Se vältettiin, jos astioiden 
pohjaan ja sesonkiaikoina käytettä
viin työkaluihin - haravan lapaan, 
viikatteenvarren päähän, veneen 
äyskäriin, verkon kohoon, kankaan- 
kutojan sukkulaan jne. - piirrettiin 
puukolla talon puumerkki. Se oli 
siis omistusmerkki.

Talonpoikaispuumerkit olivat 
1600-luvulta lähtien riimukirj äimiä 
muistuttavia teräväkulmaisia kuvi
oita. Puumerkki siirtyi tavallisesti 
perintönä isältä sille pojalle, joka 
talon peri. Jos taas talo jaettiin, toi
nen pojista muunsi itselleen oman 
puumerkkinsä lisäämällä entiseen 
jotakin uutta, poistamalla siitä jo
tain tai piirtämällä sen eri asentoon, 
jolloin puumerkki kuitenkin säilyi 
ulospäin myös suvun tunnuksena. 
Jos taas talo syystä tai toisesta myy
tiin vieraalle, sukuun kuulumatto
malle, toi uusi asukas tavallisesti 
mukanaan oman puumerkkinsä.

Esineistön lisäksi talon merkki 
saattoi olla oven päällä poltetussa 
tiililaatassa tai veistettynä hirteen. 
Joskus se veistettiin oven kamanaan 
tai hakattiin kivijalkaan.

Vanhimmat puumerkit Suomes
sa löytyvät kirkoista ja hautakivistä. 
Aatelisto asetti puumerkkinsä kil- 
peen ja näin syntyneestä kuvasta 
muodostui sinetti ja usein kartanon 
vaakuna.

Pohjoismainen 1742 koko Ruot
sin valtakuntaa varten annettu ase
tus, joka tunnettiin kyläjärjestyksen 
nimellä, ei oikein ottanut tulta tällä 
seudulla, siitä löytää asiakirjoissa 
vain muutaman hajavihjeen. Ase
tuksessa valittavaksi määrätty ol
termanni eli kylänvanhin silti toimi 
joka kylässä. Hänen tehtävänään oli 
esimerkiksi lukukinkereillä toimia 
kylän edustajana. Hänen sanaansa 
ja puolueettomuuteensa luotettiin 
niin nuorison siveellisyyden todis
tajana, naapurusten rajakiistojen sel

vittäjänä kuin monessa muussa ky
län yhteistä etua koskevassa asias
sa.

Yhtään oltermannin sauvaa, joka 
viittaisi pohjanmaalaiseen kyläjär- 
jestykseen, ei tiettävästi Virroilta ole 
löytynyt. Tässä yhteydessä tekee 
kuitenkin mieli mainita pieni esi
merkki siitä, kuinka käytännön kir
janpitoa hoidettiin yksinkertaisella, 
mutta pätevällä menetelmällä - 
taksvärkkipulkalla. Oli kaksi toisiin
sa kytkettyä puukapulaa, joista pi
dempää säilytti isäntä, lyhyempi oli 
torpparin hallussa. Työpäivän pää
tyttyä puoliskot liitettiin yhteen ja 
pulkan sivuun sahattiin pieni uurre, 
joka jäi molemmille merkiksi suo
ritetusta taksvärkistä. Tästä sanon
ta: Päivä on pulkassa.

Tähän on koottuna pieni kooste 
virtalaisista puumerkeistä, joita on 
kerätty Vaskiveden kylän taloista. 
Henkilöpuumerkit on tässä jätetty 
pois.

Maijala Katajisto Tanhua-Tyrkkö Moisio-Tyrkkö

Törmä-Tyrkkö

H
Havanka

Tlä-Nojonen

Ruusila

Hintala

Poukka Jokela
H
Kauppila

Ahola

0
myöh.

Pirttijärvi

E
Purra

Koivulampi Pirttijärvi

Taivalmäki
eli Taipale

□
Luoma Pirttimäki

Syvälä Tiukka Kulmala
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Puumerkkien käyttö jäi ensin 
isojaon ja myöhemmin kirjoitustai
don myötä tarpeettomaksi. Vaikka 
puumerkki tuntuu mitättömältä 
asialta, voi talohistoriaa tai sukuaan 
tutkiva päästä puumerkkien avulla 
pidemmälle menneisyydessä kuin 
muiden asiakirjojen avulla.

Minä esimerkiksi tein hajanaises
sa tutkimuksessani havainnon, että

ä$s $ $s $

Nojoset voisivat olla kukaties py
hiinvaeltajien jälkeläisiä. Samanlai
nen kuin Ylä-Nojosen puumerkki 
nimittäin löytyy jo varhaiskristil
lisellä ajalla pyhiinvaeltajien Nor
jasta Satakuntaan tuomana ja sittem
min yleisesti isäntien käytössä. 
Myönnetään tosin, että olisi var
maan syytä perehtyä asiaan hiukan 
tarkemmin.

Voisi kai sanoa, että nykyiset yri
tysten logot ovat tämän päivän puu
merkkejä, allekirjoituksina toimivat 
risuaidat tai hiirenpesät eivät enää 
ole.

Hannu Häme

Aattoiltana
Jostain tuolta takamailta saloin 
joulukuusen huoneeseeni hain 
sitä kohta koristella aloin, 
illaksi jo kaiken valmiiksi sain.
Miten hopeat nyt kimmelsikään 
kynttilöiden liekit lämmön loi.
Tunsin taaskin, ettei hetki mikään 
tätä ihanuutta voittaa voi.

Joulukuusen loistoon tuijottamaan 
muistojeni vankina ma jäin. 
Aatokseni kiertää aikaan hamaan 
seuraan lapsiparven leikkiväin. 
Silloin päivä vielä tuhlaamalla 
ilon kultaa elämäämme loi, 
nuoruusonni tiellä valoisalla 
joka askeltamme vartioi.

Eöijcr, ris
Eija Länsiäkö 8 v. Kotalan koulu

Kalliimpana soimaan sydänkieleen 
lapsuusajan muistot armaat jää. 
Mutta sentään mennyt aika mieleen 
loihtii kaipauksen ikävää.
Sydän täynnä kummaa ahdistusta 
hiivin talviyöhön viileään.
Ympärilläin henkii yö niin musta 
omaa kaihoansa pimeään.

Unohtuen helmaan hämäryyden 
ylös tähtikuviin tuijotan.
Tunnen jostain Luojan läheisyyden 
ylitseni hiljaa huojuvan, 
niin kuin äsken lapsuuteni kevät 
tenhoo tieto suuren ihmetyön. 
Pyhät tähdet ylläin säteilevät 
siunaustaan yli jouluyön.
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Aila Sipilä

Vilhelmiina Keskinen
Vilhelmiina Johansson, sittemmin 
Keskinen, tuli 20-vuotiaana Virtain 
Vaskivedelle opettamaan pikkulap
sia kiertokoulussa, valmistamaan 
heitä varsinaiseen kouluun. Kirkon
kirjojen mukaan hän oli silloin 'va
paa neito, tiettyjä ruumiin tai mie
len virheitä ei liene ja on maineensa 
puolesta puhdas.'

Vilhelmiinan isä, Ruovedellä 
1841 syntynyt renki Manu Juhon- 
poika muutti Teiskoon 1863. Kym
menen vuotta myöhemmin hänet 
vihittiin avioliittoon piika Edla 
Heikintyttären kanssa. Nuorikko oli 
syntyisin Orivedeltä, hänkin muut
tanut Teiskoon joitakin vuosia aiem
min. Sieltä nuoripari muutti yhdes
sä Messukylään 17.1.1875 ja heille 
syntyi tytär, Vilhelmiina. Suku
nimeksi oli jäänyt Johansson, koska 
niin se oli kirkonkirjoihin aikoinaan 
hänen isänsä kohdalle kirjoitettu. 
Lapsia siunaantui perheeseen kaik
kiaan viisi. Ida Maria avioitui tur
kulaisen teknikon kanssa ja hänes
tä tuli Ekman. Karl Emanuel kuoli 
pienenä ja seuraavakin lapsi kas
tettiin Karliksi, toiseksi nimeksi va
littiin Hjalmar. Hän muutti sukuni
mensä Kivistöksi ja meni Amerik
kaan, kuoli Chicagossa 1930. Kuo
lintieto tosin ehti Suomeen vasta 
1960-luvulla. Nuorin lapsista, Hilja 
kuoli kolmivuotiaana. Kahdesta 
vanhemmasta tyttärestä tuli kierto- 
koulun opettajia.

Kolme vuotta aikaisemmin, 
vuonna 1892, Vaskivedelle oli saatu 
kansakoulu, jossa lapset aloittivat 
nykyisen meiningin mukaiselta kol
mannelta luokalta. Alkuopetus an
nettiin seurakunnan alaisuudessa 
toimineesta kiertokoulusta. Oppiai
neina olivat muun muassa laskento, 
lukeminen ja kirjoitus, raamatun
historia, katkismus sekä havaintoa, 
joka tarkoitti esimerkiksi, että pii
rustettiin venematka, nauris, tuli.

Svantte Poukka on Tampereen 
yliopiston kansanperinteen laitok

ja Sem Keskinen
Kuva: Vaskiveden Nuorisoseuran arkisto

selle tallennetuille nauhoille kerto
nut kiertokoulusta Mimmi Keski
sestä. Kiertokoulu oli talossa neljä 
tai viisi viikkoa talven aikana. Sys
teemi oli sellainen, että siinä talos
sa, missä talvella oli kinkerit, siellä 
seuraavana talvena pidettiin koulu. 
Poukka kertoo 'Täällä kiertokou
lussa, siitä tuli tavaraa kanssa, että 
kirkkorekeen pantiin tämä opettaja 
Vilhelmiina Keskinen. Mimmi pan
tiin kirkkorekeen ja isäntä lähti 
kuskiksi. Renki ja toisinaan parikin 
renkiä parilla hevosella ottivat 
kuormaansa pulpetit ja penkit, pyö
rät ja koulu välineet ja ne sitte siir

rettiin toiseen ruotiin, Tyrkön ruo
rista Nojosen ruotiin, Nojosen ruo
rista sinne Peräkunnalle, Peräkun- 
nasta saatettiin vierä sitten Nuutti
laan ja niin erespäin. Niin meni 
Mimmi ja pulpetit sitten.'

Lokakuussa 1900 Mimmi meni 
avioon metsätyönjohtaja Sem Kes
kisen kanssa. Semin vanhemmat 
Juho ja Amanda olivat tulleet Vas
kivedelle Kuorevedeltä ja ostaneet 
Vilamon tilan Enqvistiltä 1891. Sem 
oli sisarussarjan vanhin poika.

Pariskunnalle ei syntynyt lapsia. 
Mimmi piti kiertokoulua 31 vuotta.
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Hänet valittiin opettajaksi, kun Vas
kivedelle perustettiin alakoulun- 
opettajan virka 1926.

Mimmi ja Sem tekivät 1910 kes
kinäisen testamentin: “Jos jompi
kumpi hyvänsä meistä ensin kuolee, 
niin jälkeen jääneen aviopuolison 
pitää yksin saada periä ja omistaa 
sekä hallita kaiken sen yhteisen 
omaisuutemme, mitä meillä silloin 
on. Olipa se kiinteätä tai irtainta, 
rahaa tai rahan arvoa eli mitä lajia 
tahansa, kelienkään muillen suku
laisillemme siitä tiliä tekemättä. Sii
nä tapauksessa, jos meille rinta
perillisiä jäisi, niin silloin menetel
lään lain mukaan."

Vuonna 1922 Keskiset ostivat 
Vilamon ja Taivassalon tilat. Mim
mi jäi leskeksi 1937. Hän jatkoi sen 
jälkeen työssään alakoulun opetta
jana vielä viisi vuotta.

Mimmi Keskinen lahjoitti 10 000 
markkaa Vaskiveden kansakoululle 
käytettäväksi koulun leikki- ja ur
heilukenttää varten. 1944 allekir
joitetussa lahjakirjassa määrättiin 
koulun johtokunta huolehtimaan 
rahojen käytöstä niin, että kenttä 
tulee tarkoitustaan vastaavaksi. Ra
hat määrättiin sijoitettavaksi Osuus
liike Virrat r.l. Säästökassaan.

Testamentilla opettaja Keskinen 
määräsi kaiken kiinteän ja irtaimen 
omaisuutensa Vaskiveden kansa
koululle Virtain pitäjän Vaskiveden 
kylässä. Testamentissa oli ehto, että 
metsämaita ei saa myydä milloin
kaan ja lopussa lisäys: Haudatkaa 
minut miesvainajani viereen Virtain 
vanhalle hautausmaalle ja pitäkää 
hauta jatkuvasti kunnossa. Vilhel
miina Keskinen kuoli 23.10.1960.

Kunnassa asiasta muodostui on
gelma, koska yksityinen kansakou
lu ei voi omistaa maata, kansakou
lu ei ole ns. oikeushenkilö, se ei voi 
esiintyä kiinteistön omistajana eikä 
sille voitaisi myöntää lainhuutoa
kaan. Kunta sen sijaan olisi voinut 
ottaa lahjoituksen haltuunsa, mutta 
vaskivetiset arvelivat, että kunnan 
hallinnassa varoja voitaisiin käyttää 
muihinkin kuin testamentin mää
räämiin tarkoituksiin. Mimmi oli 
selkeästi määrännyt, että metsän 
tuottoa ja muita rahavaroja tulee

käyttää vain Vaskiveden koulun 
oppilaiden hyväksi. Hän oli laatinut 
myöhemmin testamenttiin lisäyk
sen, että varoilla muodostetaan Vil
helmiina ja Sem Keskisen muisto
rahasto. Sillä asia ratkesi.

Rahaston hoidosta vastasi Vaski- 
veden koulun johtokunta, jonka ra
hastoa koskevat päätökset alistettiin 
kunnanvaltuuston vahvistettaviksi. 
Säätiön sääntöjä laadittiin usean 
vuoden ajan.

Virtain kunnan muuttuessa vuo
den 1974 alusta kauppalaksi kansa
koulujen johtokunnat lakkautettiin. 
Vaskivedellä saatiin kuitenkin säily
tettyä johtokuntaa vastaava elin, 
joka jatkossakin hoitaisi Keskisen 
rahastoa. Vuosien varrella on usein 
jouduttu vastaaviin tilanteisiin, 
mutta rahasto on edelleen pystytty 
pitämään Mimmin testamentissaan 
tarkoittamalla tavalla oman kylän 
hoidossa ja metsänmyynti- ja korko
tuloja on käytetty vain Vaskiveden 
koulun oppilaiden hyväksi.

Rahastosta on jaettu stipendejä 
oppilaille, myös heidän jatko-opin
toihinsa. Pianon, kanteleiden, urhei
lu- ja leikkivälineiden hankintaan 
rahaston varoista on haettu kaupun-

Mikko Laukkanen 1 Ik, Vaskiveden koulu

ginhallituksen hyväksyntä. Vuositu
hannen loppupuolella Vaskiveden 
koululle saatiin myös ensimmäi
nen tietokone Keskisen rahastosta 
myönnetyllä päätöksellä.

Einari Vuorelan tekemä runo opet
tajatar Mimmi Keskisen erojaisjuh- 
laan 4.4.1943. (Vuorela oli silloin 
Vaskivedellä kaupanhoitajana).

Sonetti
Oi, opettaja korvenraivaaja 
tervehtii teitä oppilaiden suku.
Ei kylvämänne ja Siemen huku, 
se mailla sydäntemme tähkään saa.

Kun vuodet vierii kohti unholaa 
jää lapsuutemme ylle muistoin puku 
Soi virtten kaiku, kuuluu harras luku. 
Kasvatus hiljaa kukkaan puhkeaa.

Oi opettaja, Vaskiveden kansa 
Nyt juhlii Teitä kyläkoulullansa, 
Työn pitkän jälkeen kättä puristaa.

On meillä ilo nähdä keskellämme 
Kasvatus-Äiti, armas ystävämme. 
Työn sankarille teemme kunniaa.

o oo
o oc

VASKii/eiy
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Sirkka Kuittinen ( s. Hietanen)

Aatonaatto

Anivarhain jo silmät aukee, unesta havahtuu, 
mikä olikaan tämä aamu, nyt mitä tapahtuu?
Niin, aatonaatto, ja paljon pitää mun tänään ehtiä, 
puuron hotkaisen, en vilkaisekaan aamun lehtiä.

Kaupunkiin päin mä autollani matkan aloitan.
Kas, lumisade, saamme sittenkin siis joulun valkean. 
Joulun mainosvalot kirkkaat eteeni ilmestyy 
ja vähitellen aamun liikenne vaan tihentyy.

Joulukuusi olis mieleinen nyt löydettävä tästä, 
kuten joka vuosi ennenkin torin kuusimetsästä.
On ihan pimeää, myyjää sekä ostajaa kuin pipoo, 
kuuset, ihmiset, tungoksessa toisiaan vain hipoo.

Tämä saa nyt kelvata, en löydä muuta,
ei kehtaa enää tingata ja piestä suuta.
Siis lähden, kuusen pakkaan mä auton katolle 
ja vähän vielä poikkean joulukaupoille.

No onpa täällä väkeä, tungosta, vilinää,
Nisse-polkka soi, kassoilta kuuluu kilinää.
Tuostapa nyt hätäisesti viime hetken lahjat saan 
ja sitten jonoon kassalle vaan odottelemaan.

Taas liikenteessä - pysähdys! Siinä vanha ukki!
Ei oo totta! Siinä porhaltaakin joulupukki!
Marketin kuumuudesta lähti kai jo vilvoittelemaan. 
Mikään mua ei sais sinne '‘löylyyn" palaamaan.

Jo perun puheeni ja lähden takaisin,
kun muistin, varalamput, tarvikkeet mä ostaa unohdin. 
Tuttavan ulkokuusen valot korjata lupasin.
Missä kumman välissä ehdin tehdä sitäkin?

Ja matkaan taas - punaiset-!
Ennen tästä sai aina huristella linjasta vihreästä.
Nyt aivan mieletön on tämä ruuhka täällä.
Luulen, että kohta alan olla äreällä päällä.

No mitäs nyt, jarrut pohjaan! Ei ja voi!
Joku tonttu taasen tuossa tunaroi.
Peiliin vilkaista sä voisit edes vähän
ennenkuin kaistaa vaihdat eteheni tähän.

Euromarketti nyt tuossa, sinne kehoitus:
Neljä hyasinttiä tuo sieltä, se on paras tarjous!
Ja mä ohi risteyksestä ajoin, teenkö uukkarin.
Ei, toivoton tää ruuhka on, en palaa takaisin.

Pois täältä olis jotenkin nyt päästävä ja pian.
Mä muuten kohta alan olla rikki ihan.
Moottoritie jo aukenee, muttei helpotusta tuo.
Tuisku yltyy, matelee vain autojonot nuo.

Maiseman jo verhoo valkea lumihuntu,
mutta missä viipyy odotettu jouluntuntu.
Päässä jyskyttää vain, soi ja pauhaa.
Mistä ihminen vois löytää joulurauhaa?

On mielein tyly, välinpitämätön, myrtynyt.
Mä työstäkö vai mistä oikein olen väsynyt?
Miks tahtomattaan aina turhaan huolta kantaa.
Edes toisille jouluiloa mä tahtoisin nyt antaa.

Ei itselläni enää joulun odotusta, sitä iloa
mitä kauan sitten lapsuudessa sain mä tuntea.
Eteen ykskaks lapsen kasvot ilmaantuu 
ja niissä silmäin loiste, hymyääpi suu.

Hän iloisena toivein suurin odottaa Joulua.
Voi miten kadehdinkaan tuota lapsen uskoa.
Onneksi kivan lahjan löysin hälle.
Mä toivon, että ois mieluinen se tytöntypykälle.

Ah, kohta kotona, nyt kurvaan lähikauppaan 
ja sieltä äkkiä ne hyasintit nappaan.
Ei väliä, ne maksoi mitä maksoi, 
kun muisti vaan ja kotiin tuoda jaksoi.

(No niin) ja lumiaura vallin on tehnyt portilleni aivan. 
Yleensä mä aina siitä hiukan hermostun.
Nyt en jaksa, ihanaa on päästä kotihin.
Lumityöt voi tehdä sitten vähän myöhemmin.

Kas, muistit sentään joulukukat, kuinka ihanaa 
hän esiliina eessään keittiöstä huudahtaa.
Voi multa meni täällä vähän huonosti, 
kun yhden torttupellisen poltin pahasti.

Älä välitä, ei haittaa yhtään mitään
nuo leivonnaiset riittää, et leivo enää lisää.
Nyt täytyy hellittää tai väsyy kokonaan
eikä jaksa, joulua juhlia ollenkaan.

On tallisssa nyt vielä vähän multa työtä.
Kuusta vähän sulatan, en ole siellä yötä!
Siis raivaat kai sä vähän tilaa nurkkaan kammarin. 
Illalla sitten kuusen sisään kantaisin.

Niin kuluu päivä iltaan, mieli lauhtunut on aivan. 
Unohtanut olen kiireen ja kokemani vaivan.
Ripeästi loput omat askareeni teen 
ja huomaamatta joululaulua jään mä hyräileen.
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Illalla nojatuoliin tyytyväisenä istahdan 
ja siinä joulutorttua mä mutustan.
Todeten, huomiseksi jäi vain pientä puuhaa. 
Nyt huilin tässä, kuusen tuoksu huumaa.

On hiljaista ja alkaa nukuttaa
joku keittiössä vielä lahjapapereita rapistaa.
Aatoksi kohta vaihtuu ilta tää,
nyt tunnen, alkaa sydämessä sykähtää.

Nytkö löydän sen joulurauhan, jota janoan? 
Mä kuusta kohti katseeni nyt kohotan 
ja loistaa kynttilät ja loistaa tähti, 
sen johtamana paimenetkin lähti.

Mun täytyy rientää, löydän kyllä tien.
Mä seimen ääreen köyhän sydämeni vien 
ja sieltä virtaa ilo sisimpään 
ja tulvii valo pirttiin hämärään.

O Z/Z 0J- rn / ft

i h?JTf\p

Veikko Ilmari Eromäki, II Ik, Vaskiveden koulu

Nälkävuosien ajoilta (1867-68) olevan lorun on muistiin merkinnyt 
Julia Hietanen (1884-1973) Liedenpohjasta.

Nälkä lähti näppimään, Kulovettä kulkemaan,
puhki maitten Puntaselle,
Halki maitten Haukkamaalle, Tyrkölle typytellen,
Purralle puputellen.
Sano, tee minulle tuohesta vene, jolla minä Poukat poukuttelen, 
Kaupit kauas karkoittelen.
Patalaan sen airot paukkuu, Sipilään sen silmät vilkkuu, Koroon 
sen korvat soi.
Marttisella maalle nousi syömään luutonta lihaa ja
paistamaan peuran palleaa.
Pappi sanoi: "Kulje siltaa hiljaa ettei Herranen herää
eikä hassapää havaitte."
Murtolahteen muristellen, Ilomäessä ilvehtien, Ikkalaan se iputteli, 
Liedenpohjassa lientä litki.
Tulijoessa tulta iski, Olkkoselle oljet veti, Ilkalle hän ilkeen teki, 
Harjulla tuli portti vastaan, Savelassa kaikki kastaa,
Vaisojalla vakoon vääntää ja Alavuden Salmella on sen ikuinen istuin.
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Pentti Jouttijärvi

Virtain Seuran kuulumisia vuodelta 2003

"Virtain Seuran kuulumisia" -otsi
kolla on tähän lehteen kirjoitettu 
useimmat katsaukset tätä ennen jo 
45 vuoden ajan. Vuosi 2002 oli ni
mittäin lehden 45. ilmestymisvuosi.

Vuoden alussa poistui keskuu
destamme taiteilija Marjaliisa Pitkä
ranta. Hän piirsi Virtain Seuralle 
kahdentoista kappaleen kyläkortti- 
sarjan, nämä kortit ovatkin olleet 
kysyttyjä myyntiartikkeleita. Taitei
lijan perikunta on luovuttanut Seu
ralle korttien tekijänoikeudet ja lah
joittanut niiden alkuperäiset piirrok
set. Nämä piirrokset on tarkoitus 
kehystää arvokkaaksi taulukokoel- 
maksi.

Tätä vuotta ovat sävyttäneet ret
ket Ruovedelle ja valtakunnallisille 
kotiseutupäiville Tampereelle. Ruo
veden Kotiseutuyhdistyksen vierai
na ja kesäteatterissa olimme heinä
kuussa, antoisan retken isäntänä toi
mi puheenjohtaja Mauno Takala 
Ruovedeltä. Kotiseutupäiville osal
listui elokuun alussa pikkubussil- 
linen virtolaisia. Kaupunkikierrok
sen erinomaisena oppaana toimi vir- 
tolaissyntyinen Kyllikki Helenius.

Tämä Virtain Joulu -lehti on teh
ty nyt kolmannen kerran LC Virrat/ 
Tarjanteen kanssa. Yhteistyö on su
junut erinomaisesti. Lehden hallin
non vuorottelu kahden vuoden jak

soissa on sisäänajovaiheessa. Tämä 
ja ensi vuosi ovat LC:n vastuulla ja 
seuraavat kaksi vuotta taas Virtain 
Seuralla.

Tulevan vuoden alustavassa toi
mintasuunnitelmassa ovat perintei
sen toiminnan lisäksi mm. kevät- 
puolella toteutettava kotiseuturetki 
pitäjän itäosiin ja syksyllä Ruoveden 
Kotiseutuyhdistyksen vastavierailu 
Virroille.
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Hannu Häme

Jouluaatto

Huuhkajavuoren huipulla juuri, 
jonne on jyrkin ja liukkain mäki, 
asui tonttujen valtias suuri, 
herttainen ukki, senhän jo näki. 
Ahkerin käsin hän lahjat kääri, 
nokkelin liikkein apuna hääri 
Tonttulan nuori ja vilkas väki.

Vaikeni sitten vuotettu aatto, 
hohtava hanki maaemon peitti. 
Hämärän tulleen tontut ja taatto 
painavat pussit selkäänsä heitti. 
Matkasi halki tiettömän salon 
paisteessa pienten tähtien valon 
tonttuihmisten kirjava saatto.

Millaista kyytiä lahjat saikaan, 
yhden voima ei antaisi sitä! 
Yhteishengessä on toki taikaa 
senhän tuntee jo länsi ja itä. 
Yhteisvoimasta kuullut sä lienet, 
koskapa tiesi tontutkin pienet, 
hoin jo, näetkös, seuraa aikaa.

Huhheliheijaa, vekarat luikkaa, 
tuolla on eessä mökit ja talot. 
Ihanan kirkkaasti yöhön tuikkaa 
hiljaisten kylien jouluvalot. 
Tontut jo hiipien kiertää nurkkaa, 
ikkunan takaa salaa kurkkua, 
siellä on sisällä juhlat jalot.

Pian saa pirttikin tontut ja ukin, 
äitinsä helmaan lapsoset puikki. 
Hopearihma kuin seitit lukin 
kietoi kuusta ja kynttilät tuikki. 
Toivoen taloon joulua hyvää, 
kopeloi ukki pussia syvää, 
sieltäpä saa taas lahjansa kukin.

Onni Eromäki, 1 Ik Vaskiveden koulu

Hyvästä tulleen kiitoksen myötä 
tontut sulkivat kiireellä uksen; 
täytyihän ehtiä ennen yötä 
ovelle jokaisen asumuksen.
Niin meni ilta iloa suoden, 
kullekin mieluisat kääröt tuoden, 
täyttäen toivon ja odotuksen.

Olalla tyhjää säkkiä kantain 
hyssytti tontut taas kotitiellä. 
kaukana rajalla taivaan rantain 
Huhkajatunturi seisoi siellä. 
Kohtapa eessä on kotivuori, 
kotona kultainen tonttumuori 
juhlapuuroa ei toki kiellä.

Hauskaa joulua, tontut huusi 
äitimuorille antaen suuta.
Olihan heilläkin joulukuusi, 
kulunut luuta, ei muuta.
Piirissä pyörien tontut huhki 
sinisten tossujen pohjat puhki, 
kunnes vaaleni päivä uusi.
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Päivi Ihamäki

Ursa 2004 kutsuu

Jylhä erämaa, hiljaisuutta humi
sevat metsät, sineä siintävät järven- 
selät, vanhat salaperäiset kalliot - ne 
kutsuvat.

Ursa 2004 kutsu on käynyt läpi 
maailman. Pohjoishämäläinen luon
to on tarkoitus jättää rakkaaksi 
muistoksi nuorille, jotka kokoontu
vat ensi kesänä , heinä-elokuun 
vaihteessa, Lions-liiton kansainvä
liselle leirille tänne Virroille. Neli
senkymmentä 17-21-vuotiasta nuor
ta eri puolelta maailmaa tulevat 
viettämään kanssamme unohtumat
toman kaksiviikkoisen.

Syksystä 2002 lähtien leiri- 
toimikunta on ideoinut leirin ohjel
maa, yleisteemana luonto. Nuoriso
keskus Marttinen tukikohtanaan 
nuoret tutustuvat myös muihin ylä- 
pirkanmaalaisiin kuntiin. Luonto- 
elämyksiä on tarjolla niin Helvetin-

kolulla kuin Seitsemisessäkin; on 
perhokalastusta, kalliolaskeutu- 
mista, resiinarallia sekä kirkkovene- 
soutua, eksoottisia kesälajeja meil
lekin. Vielä valoisat loppukesän il
lat, hiljalleen laskeutuva hämärä, sa
vusauna, haitarin soitto ja kunnon 
maalaiset lavatanssit Myllyniemen 
kaunilla rantalavalla antavat vasta
painoa metsäpoluille. Pihlajaveden 
erämaakirkko kutsuu nuoria välillä 
hiljentymään ja Tarj anne-laiva tar
joaa turvallista kaltevaa kyytiään 
esitellen kauneimmat rantamaise
mamme. Retki Mänttään tutustuttaa 
heidät suomalaisen puunjalostuk
sen historiaan ja Serlachiuksen tai
deaarteisiin.

Vuosittain Suomessa järjestetään 
vastaavia nuorisoleirejä noin viisi eri 
aihein. Suomen Lions-liitto tukee 
leiriämme taloudellisesti, samoin

URSA 2004 VIRRAT 
FINLAND

oma E-piirimme, mutta käytännön 
järjestelyt sekä lopullinen leirin on
nistuminen on meidän kolmen vir
talaisen klubin harteilla. Rahallisesti 
leiri on myös mittava haaste klu
beillemme. Talven ja kevään aikana 
tulemme järjestämään tapahtumia, 
joihin toivomme teidän osallistu
van ja samalla tukevan nuorisotyö
tämme.

Ennen Virroille tuloaan nuoret 
viettävät kaksiviikkoisen perhema- 
joituksessa eri puolilla Pirkanmaata 
ja leirin jälkeen heillä on kotimatka 
edessään. Toivottavasti he lähtevät 
täältä haikein mielin, joskus palaten, 
virtolaista Martti Kitusen 'Ursus 
arctos'-henkeä kaivaten.

Leiritoimikunnan innokasta porukkaa Kituskosken maisemissa. Mukana patikkareittiä katsastamas
sa olivat Liisa Knaapi, Maija Tommola-Sirnelä, Urpo Honka-Hallila, Kari Pöyhönen ja Raimo Ylö
järvi. Kuva: Päivi Ihamäki
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Virtain Karhu 
2003

Kotalan kyläkauppias Timo Kangas- 
aho, 50, nimettiin vuoden 2003 
Virtain Karhuksi. Timon valintaa 
esitti Kotalan Kyläyhdistys ry, joka 
esityksensä perusteluissa kertoi 
Timon olevan oman kylänsä kivijal
ka, aina palvelualtis ja hyväntuuli
nen kyläkauppias sekä aktiivinen 
nuorisoseuran kantava voima.

Kuva: Heli Antila

Kosti Mäkinen Elvi Huurinainen

Jouluaattona Joulua odotellessa

Lumen valkea vaippa kaiken peittää, 
hämäryys hiipii, se varjoja heittää. 
Pakkanen kiristyy, paukahtaa, 
jossakin koira haukahtaa.

Sisällä pirtin lämmössä odotetaan, 
Pukin tuloa, askelia kuunnellaan. 
Lapset kärsimättöminä käy.
Ovesta, ikkunoista kärkkäillään, 
miks Pukkia ei vielä näy.

Äiti istuu hiljaa aloillaan, 
isä kirjaa selaa, odotellaan.
Vihdoin äkisti kolkutus ovalta kuuluu. 
Äiti mekkoaan suorii, 
isä solmion oikaisee, 
nousee ylös ja ovelle astelee.

Se on Pukki, valkoparta punanuttu, 
lapsien kaipaama toivottu tuttu. 
Täälläkös niitä kilttejä lapsia on, 
kysyy Joulu-Ukko verraton.

Lahjat saadaan, annetaan,
Pukille yhteisesti lauletaan.
Posket hehkuu, paperit rapisee. 
Pikkusormet lahjapaketteja availee. 
Pukki on saanut työnsä päätökseen. 
Isä saattelee hänet eteiseen.

Jouhia odotan, valmistelen, 
sillä lahjoja pitää antaa ja saada 
oli rahaa tai velkaa, 
näin on perinne.

Vanhat joulukortit seinillä 
kuin sukulaiset, kaukana 
Omat lapset ja joulut 
kantaa yhä.

Rakkaus on ihmeellinen, 
voima, tauti, kierre.
Rakkaus antaa lapset, 
joulun, ystävät, ruuan, katon.

Joulua odotan,
koululaiskirkossa, yksin. 
Alttarin eteen on asiaa.

Sanomatta mitään
kävelen takaisin töilleni 
kuin luottoa saanut, 
taas joulua ja lasta odottava.

Elvi Huurinainen

Joulumuistoja

Töölöstä paketti jouluksi. 
Öljylampun valossa isä suutaroi. 
Äidin tupinakukot paistui.
Lyyti kehräsi ja minä 
riemuitsin paketti-mekossa.

Siskot saunaa lämmitti, 
istuivat tulen edessä, 
neidoivat sukkia laulellen 
muistoja Monreposta 
ja Luona vanhan veräjän.

Veli tervasi sukset,
juhtasi kettuja,
sai vaimon ja vanhan Fordin.

Tapaninajelulle hämäriin, 
hevosreeläkin kaatuillen.
Veljet jatsarit jaloissaan 
iloisina tansseihin.
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Otto Moisio

Kankaanpään mäkitupalaisten 
itsenäistyminen
Elettiin vuotta 1921, juuri itsenäis
tynyt Suomi eli murroksen aikaa, 
niin myös Virtain kirkonkylässä. 
Kankaanpään tilan vuonna 1917 os
tanut Mänttä oy Vilppulan pitäjästä 
myi mäkitupalaisilleen heidän 
hallitsemansa määräalat itsenäisik
si tiloiksi. Kankaanpään tila oli hal
litseva maa-alueiden omistaja kylän 
keskustassa. Myytävien mäkitupa- 
alueiden lisäksi oli lohkottu kaksi 
lahjoitusaluetta, Virtain kunnalle 
kansakoulun tontti ja Nuorisoseu
ralle Kisakenttä -niminen tontti. 
Myyntihinta vaihteli 75-400 mark
kaan tontin pinta-alan mukaan. Ero
tetut tontit olivat:

Mäki: Omistaja pyykkäri Auroora 
Mäkinen, virastotalon paikalla ole
van mäen tunsivat kyläläiset Ruu- 
ranmäkenä.

Kalliomäki: Omistaja Miina Mäki
nen, hänellä oli runoilijapoika Han
nu Häme. Kalliomäki on ainoa lähes 
alkuperäisessä kunnossa oleva mäki- 
tupa Nordea pankin yläpuolella.

tajan ja riihenlämmittäjän vastuun
alaisissa tehtävissä.

Vuori: Nordea pankin paikalla ol
leen Lahosen kauppahuoneen ton
tin ostaja oli muurari Juho Vuorinen. 
Myöhemmin talon omisti raatari 
Kaapo Palanne ja hänen jälkeensä 
Aleksanteri Lahonen.

Jussila: Kahvila 66 paikalla ollut 
pyykkärin ja silittäjän Anna Kulma- 
sen ostama tontti. Annan mies oli 
ollut kivimies ja kuollut jo 1904. 
Anna elätti suuren perheen pyykkä
rinä ja muutti Tampereelle lasten 
perässä 1931 ja myi tilan suutari 
Kaapo Salmille. Anna asui aikaisem
min Käänne nimisessä mäkitorpas- 
sa nykyisen Kauppakunnan pai
kalla.

Närhi: Edellisen vieressä ollut po
liisi Ville Ihalaisen tontti, johon myö
hemmin rakensi Sulo Tohmo leipo
mon. Kiinteistössä oli myöhemmin 
mm. Virtain Osuusliikkeen elin
tarvikemyymälä ja paperikauppa.

Kuurila: Närhen yläpuolella olleen 
tilan osti Väinö Kuurila, tilan joka 
tunnettiin Vanajana. Mäkitorpassa 
oli asunut aikaisemmin Valentin ja 
Hilma Vanaja.

Lespi: Kiinteistö tunnettiin Lespin 
leipomona ja Oinosen matkustaja- 
kotina. Ostaja oli leski Josefiina 
Lespi. Leipurin kuoltua talossa oli 
kievari ja myöhemmin matkustaja- 
koti. Talo sijaitsi nykyisen Siwan 
lastauspaikalla.

Kulmala: Nykyisen helluntaiseu
rakunnan toimitilojen paikalla sijait
si räätäli Julius Polvianderin talo, 
jonka omisti myöhemmin Paavo 
Kangasniemi.

Vuorenpää: Omistaja asioitsija 
Kaapriel Hilden, sijaitsi kaupungin
talon paikalla. Hilden oli entinen 
kaartin sotilas. Kiinteistön omisti 
myöhemmin mm. Väinö Töyryvuo.

Osuuskauppa: Ensimmäinen Vir
tain Osuuskauppa sijaitsi myös kau
pungintalon paikalla, rakennus oli

Mäkelä: Sijaitsee edellisen vieressä, 
tilan omisti Santeri ja Emilia Säy- 
näjoki. Santeri toimi taloissa teuras-

Miina Mäkisen ja hänen poikansa taiteilijanimeltä Hannu Hämeen mäki- 
tupa. Kuvassa Lempi Ilander os. Mäkinen.
Kuvan omistaa Matti J. Kankaanpää.

Räätäli ja kunnallismies Aleksander Kingelinin talo, 
räätäli Kaapo Palanne osti talon ja rakensi tontille 
myöhemmin Palanne nimisen kiinteistön.
Kuvassa keskimmäisenä on Hanna Kingelin, am
matiltaan hän oli pitäjänkokki ja kaaso (morsiamen 
pukija). Kuva on vanha, koska Anna kuoli 1905. 
Kuvan omistaa Hilkka Raivio.
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ent. Aallon kiinteistö. Osuuskaupan 
oli tarkoitus rakentaa tontille liike
talo, mutta tontti osoittautui liian 
pieneksi. Myöhemmin Osuuskaup
pa osti Kankaanpään tilan ja kaup
pa siirtyi maatilan entiseen päära
kennukseen.

Kotiranta: Kotirannan kauppatalo 
laivarannan tienhaarassa jäi lohko
misessa Mänttä-yhtiölle. Osuus
kauppa osti kiinteistön 1928. Tontille 
rakennettiin myöhemmin E-huol- 
tamo, joka on purettu.

Palanne: Vaatturi Kaappo Palanne 
osti ent. räätäli ja kunnallismies 
Kingelinin tontin. Tontille rakennet
tiin myöhemmin uusi kiinteistö, 
joka on käytössä edelleen harraste- 
keskuksena.

Kansakoulu: Mänttä Oy lahjoitti 
Virtain kunnalle kansakoulun ton
tin. Tontilla sijaitsi koulurakennuk
sen lisäksi piharakennus nimeltä 
Uinula, joka oli tarkoitettu pitkä

matkaisille oppilaille, tiettävästi ra
kennusta ei käytetty koskaan tähän 
tarkoitukseen.

Nuorisoseura: Yhtiö myi nuoriso
seuralle huvitalon tontin, hinta oli 
kokonaista 1 mk. Paikalla on Kisa- 
pirtti.

Ojanen: Laaksotien varrella oli Mai
ja Ojasen tupa. Maija työskenteli 
pyykkärinä ja apteekkari Bruunin 
keittäjänä. Talossa asui myöhemmin 
Antti Koivunen.

Rinne: Laaksotien varrella asui 
myös Aleksanteri Palanne. Palan- 
teen joutuessa myymään tilansa se 
päätyi Väinö Mäkiselle ja edelleen 
maalari Martti Järviselle, joka laajen
si rakennusta.

Viitakallio: Rinteen naapurina oli 
Herman Julinin mäkitupa, perheen 
levitessä maailmalle talo jäi vuokra
laisten hallintaan ja on jo purettu. 

Kallio: Haudankaivaja Heikki Kal

lio asui perheineen Kalliotien var
ressa, rakennus on vielä paikallaan. 
Heikki oli aikaansa edellä käyttäes
sään kultaista korvarengasta. Ra
kennuksen omisti myöhemmin Eino 
Kallio.

Murtomäki: Onni Murtomäki osti 
300 markalla hallitsemansa alueen. 
Myöhemmin alueen omisti arkku- 
maakari Suojanen. Tila sijaitsi Kor
ventien varressa.

Harju: Raiskintien varrella oli Aleksi 
Harjun mäkitupa-alue, hinta oli 400 
mk. Rakennus on jo purettu.

Lahti: Samaisen tien varressa sijait
si Matti Lahtisen tila, myöhempiä 
omistajia olivat Yrjö Lahtinen sekä 
Oiva Raivio. Nykyinen omistaja on 
entisöinyt talon.

Murroksen aikaa kuvaa sekin, 
että verotukset tonteista tehtiin vie
lä vuonna 1921 ruplissa ja kopee
koissa.

Mirjami Kopare

"Vattua se on vatun matokin"
Salomon pappani oli syntynyt v. 
1866. Hän seurasi tarkasti luonnon 
tapahtumia ja ennusti niistä tulevia 
ilmoja. Meille lapsille hän puhui 
usein asiaan sopivilla sananlaskuilla 
ja sananparsilla. Kun me pyöritte- 
limme vadelmaa ja tutkimme tark
kaan, ettei vain siinä ole matoa, sil
loin pappa sanoi: "Vattua se on va
tun matokin!"

Kun keväällä oli paljon päiviä ja 
sitten satoi lunta maa valkoiseksi, 
pappa lohdutti meitä sanoen "Uusi 
lumi on vanhan lumen surma." 
Joulun jälkeen hän hoki tällaista 
lorua nimipäivistä, jossa laskettiin 
viikkoja joulusta lähtien: "Heikki 
nelijännellä, Paavali viirennellä, 
kyntteli kuurennella, kynttelistä 
kolome Mattiin, Matista nelijä Mari
aan, Mariasta puoli kuuretta Vap
puun ja sitten on kesäkuin toivo."

Myös se päivä viikosta jolloin 
uusi kuu syntyy, ennustaa koko

kuukauden laadun. "Manaa kuuta 
maanantain, tivaa kuuta tiistain, 
kehu kuuta keskiviikon, harvoin 
sen rookaat, toru kuuta torstain, 
perää kuuta perjantain, lanaa kuu
ta lauvantain, suomi kuuta sun
nuntain."

Talven tulon pappa ennusti til- 
hien tulosta, ne olivat talven lintu
ja. Samoin oli varma merkki tum
mansinisen jyhkeän pilven tulo idän 
taivaalle. Sitä pilveä hän sanoi tal- 
venpenkiksi. Jos kuun ympärillä oli 
kehä hän sanoi: "Poutaa kuu keh- 
hii." kevättalvella kun kävi kova 
tuuli, ns. karmutuuli, silloin pappa 
sanoi: "Kyllä siellä nyt Tapio pui 
rihtään, tästä on nyt 9 viikkoo jäiren 
lähtöön!"

Kesähallan hän ennusti uuden 
vuoden usvasta: "Jos on usva uunna 
vuonna niin on halla heinäkuussa." 
Nimipäivät olivat tärkeitä ennus
teissa ja loruissa. Tällaisia hokemia

oli paljon vuoden mittaan, esimer
kiksi:
"Simo siltoja tekee, Antti aisalla 
ajaa."
"Matti pirihin kaataa, Matti pirihin 
nostaa."
"Jos Paavalia pahoin palelee, niin 
Ottona vettä oksentele."
"Liisan liukkaat ja Kaisan kaljamat." 
"Kevättä kynttelistä ja syksyä 
Uolevista."
"Mikä ei Perttuun tuleennu kyllä 
sen Perttu tuleennuttaa."
"Vielä Urpokin uikuttaa. Urpo 
einettä inuu."
"Mikkelinä nauriit kuoppaan ja akat 
pirttiin."
"Vanhana Vappuna (13.5.) käki kuk
kuu vaikka hongan kolosta."

Tällaiset hokemat olivat varmaan 
ennen vanhaan virkistäviä arkises
sa elämässä ja olivat meille lapsille
kin mukavaa kuultavaa ja jäivät hy
vin mieleen.
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Kaarteen kylän nuorilla oli hienot 
nimikortit 1900-luvun alussa

Näin viehättävällä tavalla 
tervehtivät toisiaan Kaarteen 
kylän nuoret 1910- ja 1920- 
luvuilla.
Kortit löytyivät Tyyne Jalavan, 
os. Kaarteen (1894-1984) 
jäämistöstä. Kuvat omistaa 
Anneli Salmi, s. Heinämäki, 
Kivijärveltä.

Yirtai.

Alaista loaiuo. ja
Dxtnea oikovalle vuoxlelle!

Anni
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Joulu ilo, Joulu rauha 
Luonamme asukoon 
Vaikka mailmas’ myrskyt pauhaa 
Sydämmemme riemuitkoon.
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Raili Ilomäki

Liedenpohjan koulu muistoissani

On vuosi 1948. Juoksen kipin kapin 
pikkutuvasta tien toiselle puolelle 
alakouluun. Koulumatkani ei ole 
pitkä, mutta usein tulee kiire, kun 
äiti on lypsyllä Tulijoella ja siskoni 
kanssa hoidamme puhelinkeskusta 
sen aikaa.

Monella on pitkä koulumatka, 
ihan 10 km. Nyt koulun kello soi, 
pitää mennä jonoon rappusien 
eteen. Leinosen Mauno on taas ta
kanani ja tökkii sormellaan niskaani. 
Irvistän sille, mutta ei se auta. On
neksi opettaja Natalia Hotti tuli 
ylärapulle. Hän näyttää kädellään, 
että rivien on oltava suoria. Paras 
rivi pääsee ensin sisälle. Takit ja la
kit naulakkoon ja sitten luokkaan.

Ensin on aamuhartaus. Opetta
ja soittaa harmoonilla virren ja me 
laulamme. Sitten opettaja lukee ru
kouksen. Sen jälkeen alkaa tunnit. 
Istuudumme pulpetteihin, istun 
aika edessä, vieressäni on Reiman 
Eija. Ensimmäinen tunti on las
kentoa. Opettajan korokkeella on 
puinen helmitaulu, 1+1=2, siitä se 
alkaa.

Alaluokalta on mieleeni jäänyt 
vielä opettajan antama kalanmaksa
öljy. Hän jakoi sitä isosta pullosta 
alumiinilusikalla. Maku on vieläkin 
muistissa. Väli tunnit olivat tietysti 
mukavia, tytöt hyppivät ruutua ja 
narua, pojat potkivat palloa ja tap- 
pelivat. Yläluokan puolelta kuului 
monta kertaa meteliä, kun Miettis- 
Pappa potki pieksullaan poikia rap
pusia alas. Olipa siellä joskus nyr
kitkin apuna.

3-4 luokan opettajana oli Laura 
Koski. Sieltä minulla on pari muis
toa. Opettaja oli hyvä laulun- ja 
kuoronohjaaja. Kevät- ja joulu
juhlissa laulettiin aina kuorossa. 
Minä olin kovaääninen laulaja, vaik
kei sitä lauluääntä niin ollutkaan. 
Opettaja sitten viittoillessaan kuo-

Arja Kangasaho, Kotalan koulu

roa toppuutteli minua, että laula
isin hiljempaa.

Toinen muisto on, kun jäimme 
osa oppilaista jälki-istuntoon. Mei
tä oli pari tyttöä ja useampi poika. 
Opettaja sanoi, että tunnin seisotte 
ja kello 16.00 saatte lähteä kotiin. 
Hän meni omalle puolelleen, siinä 
sitten vähän aikaa seisottiin kunnes 
joku keksi, että käännetään kellon 
viisaria eteenpäin. Niin pojat nou
sivat jonkun kaapin päälle ja lait
toivat viisarit kello 16:sta. Sitten ik
kunasta pihalle, pudotus oli aika 
korkea, mutta kyllä me tytötkin 
vaan hypättiin. No, mitäs siitä sit
ten seurasi, seuraavana päivänä oli 
uusi seisominen ja jopa 2 tuntia.

5-luokalle siirryttiin sitten ylä
luokan puolelle. Opettajana oli Hil
ja Halonen. Hän oli mukava ja pi
detty opettaja. Muistan kuinka hä
nellä oli talvella tapana tunnin aika
na mennä kahden pystymuurin vä
liin. Sieltä käsin hän lämmitellen piti 
tuntia.

Opettaja oli hyvä koulunäytel- 
mien ohjaaja. Minä tykkäsin kovas
ti olla näytelmissä mukana. Erään

joulunäytelmän muistan hyvin, sen 
nimi oli Saiturin joulu. Saiturina oli 
Veijan Kalle ja minä esitin hänen ty
tärtään. Se vaan oli merkittävä koh
taus, kun Kalle vei minua reppu- 
selässään. Nimittäin kun minä tyk
käsin Kallesta, joka oli yläluok- 
kalainen. Kyllä minä siinä vähän 
punastelin, mutta hyvin se näytel
mä meni. Halonen oli myös hyvä 
piirustuksen opettaja. Hänen an
siostaan minulle on jäänyt niin näy
telmä- kuin maalausharrastukset 
sekä kirjoitteleminen.

Sitten siirryttiin uudelle koulul
le, minne myös meidän perhe pää
si asumaan, äiti kun oli koululla 
keittäjänä ja talonmiehenä. Nyt oli 
opettajana Määttäsen Paavo. Muka
va opetteja hänkin oli, mutta siinä 
kävi niin, kuin usein siinä iässä, että 
ihastuin opettajaani. Se olikin sitten 
kova paikka kun Määttänen meni 
kihloihin agronominsa kanssa.

Luokkakaverit määräsivät mi
nun piirtämään luokan taululle on
nittelut opettajalle. Piirsin siihen pu
naisen tuvan ja perunamaan sekä 
onnittelusanat. Opettaja tuli luok
kaan, huomasi sen ja punastellen 
kysyi, kuka sen on tehnyt. En ilmais
sut sitä, mutta ehkä hän arvasi. Sii
hen kuvaan särkyi erään koulutytön 
haaveet ja unelmat.

Tähän päätän myös koulu- 
muistoni ajalta 1948-1956, jotka tu
livat mieleeni selatessani kansakou
lun opintokirjaani. Sen ensimmäi
sellä sivulla sanotaan, että opinto
kirja on valaiseva ja kallis muisto 
kouluajalta. Lisäksi se on tärkeä 
arvopaperi, joka säilyttää arvonsa 
aina.
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Erja Niemelä

Nuori karhu -veistos paljastettiin Virrat-päivänä
Virrat-päivää vietettiin jo kuudetta kertaa 20. 
lokakuuta 2003. Virtain Taideyhdistys juhlisti 
Virtain kaupungin omaa päivää paljastamal
la taiteilija Timo Karan Nuori karhu -pronssi- 
veistoksen uuden kirjaston edustalla.

Kunniakirja elämänlaatua ja terveyttä 
edistävästä toiminnasta luovutettiin Virrat- 
päivän iltajuhlassa Virtain Urheilijoille. 
Palkinnonsaajan valitsi terveyslautakunta.

Tämän vuoden Virrat-palkinnon sai lii
kennöitsijä Ykspetäjä Oy pitkäaikaisesta yri
tystoiminnasta paikkakunnailla.

Kirsti Perähuhta ja Leena Vaara Virtain Taide
yhdistyksestä paljastivat Nuori karhu -veis
toksen kirjaston edessä. Kuva: Erja Niemelä

Hannele Lähde-Setälä

Virtain käsityökeskuksen 30-vuotis juhla ja 
Näpsä-käsityökoulun 10-vuotisjuhla 1.10.2003

Kynttilälyhty/lasi
Käsityökeskuksen uu
si juhlavuoden tuote 
Metsätähti-tuoteper- 
heeseen, suupuhallet- 
tua lasia, hiekkapu- 
halluskuviointi. 
Lyhdyssä pläkkinen 
tuikun alusta.

Näpsä-käsityökoulun 
10-vuotis juhlanäyttely Virinässä

Soivat kukkopillit savesta
Näpsä-käsityökoulun 12-15-vuotiaiden ryhmä; 
Saara Setälä ja Netta Johanson.

Ryijy ja taottu kannatinrauta
Aikuisten Näpsä-ryhmä; 
Hertta-Leena Tallila.

Kuvat: Heikki Kangasluoma

Näpsä-käsityökoulun asunäytös
Itse valmistettu asukokonaisuus, neuletakki ja
pellavahattu; Heli Hakala ja Riikka Autio.
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Hannele Mäkinen

Työharjoittelussa Malesian kuumuudessa
Opiskelen viimeistä vuotta Lahden 
ammattikorkeakoulussa fysiotera
piaa ja sain kevättalvella 2003 mah
dollisuuden lähteä kolmen kuu
kauden työharjoitteluun Bethany 
Homeen, vammaisten lasten kou
luun Malesiaan. Lähdin reissuun 
luokkatoverini kanssa. Lähtö koitti 
2. helmikuuta 2003. Vasta Malesian 
trooppisessa kuumuudessa huoma
si, kuinka ihanaa oli se silloinen Suo
men melkein 30 asteen pakkanen! 
Malesian ilmastoa voi verrata huo
nosti lämmitettyyn saunaan.

Matka Kuala Lumpurista 
Simbang Empatiin

Työharjoittelupaikkamme sijaitsi 
Simpang Empatissa, noin 300 kilo
metriä pääkaupungista Kuala Lum
purista koilliseen. Matkasimme bus
silla Bethany Homeen. Olimme var
masti aikamoinen näky bussissa: 
vitivalkoisuus ja ihmeellisen kielen 
puhuminen herättivät kummastus
ta tummien ihmisten keskellä. Li
säksi meillä oli kaksi Suomessa käy
töstä poistettua lasten pyörätuolia 
viemisinämme. Moni kyseli, minne 
olemme matkalla ja voisivatko he 
auttaa. Todella vilpittömän ystäväl
listä väkeä. Suuri osa malesialai
sista, varsinkin kaupungeissa osaa 
englantia, joten kommunikoinnissa 
ei ollut ongelmia.

Bethany Home

Saimme erittäin lämpimän vastaan
oton Bethany Homessa. Koulu on 
perustettu 1966 ruotsalaisen paris
kunnan toimesta. Alun perin koulu 
toimi ruotsalaisen evankelis-luteri- 
laisen kirkon alaisuudessa, mistä on 
jäänyt vaikutteita tähänkin päivään. 
Opettajat ja henkilökunta ovat kris
tinuskoista ja koulun pihapiirissä on 
luterilainen kirkko, jossa on juma
lanpalveluksia sekä englanniksi että 
malesian kielellä. Koululla on kaksi 
uima-allasta ja hyvin hoidettu puu

tarha ja nurmialueita. Yleisesti 
Malesiassa ei panosteta ympäristön 
kunnossapitoon. Bethany Homen 
oppilaille opetetaan ympäristön 
siivousta, vaikka se ei sitten kotona 
toteutuisikaan.

Koulussa on noin 170 oppilasta: 
kiinalaisia 50 % ja intialaisia ja 
malesialaisia toiset 50 %. Kaikilla on 
joku vamma, liikunta- tai henkinen, 
jopa molempia. Suurin osa lapsista 
pystyy liikkumaan ilman apuväli
neitä. He tulevat aamulla kouluun 
joko vanhempien tuomana tai kou
lubussi hakee heidät. Koululla on 
yhteensä neljä bussia. Kauimmaiset 
lapset tulevat noin 30 kilometrin 
päästä. Koulupäivä alkaa aamu- 
jumpalla, jonka tavoitteena on saa
da kaikki ikävät asiat lasten mieles
tä pois, kotiolot eivät välttämättä 
kaikilla ole mitä parhaimmat. Joka 
perjantaiaamu oli tapana nostaa 
Malesian lippu salkoon ja laulaa 
kansallislaulu. Tämä perinne kas
vatti lapsia isänmaallisuuteen ja li
pun kunnioittamiseen.

Tunneilla lapsille opetetaan las
kemista, lukemista, kirjoittamista ja 
päivittäisistä toimista selviytymistä 
sekä äidin auttamista kotiaskareissa. 
Yhdellä tytöllä oli aamun tavoittee
na pestä hampaat, jotta hänen äitin
sä ei tarvitsisi sitä tehdä joka aamu. 
Jokaisen lapsen kohdalla neuvotel
laan vanhempien kanssa siitä, mitä 
he toivoisivat, että lapselle opete
taan muun opetuksen ohessa.

Mahdollisuus on myös oppia 
puu- ja käsitöitä sekä liikuntaa. Lap
sissa oli monia sellaisia, jotka eivät 
osanneet esimerkiksi hypätä ollen
kaan. Syitä tähän löytyy sekä kult
tuurista että liikuntavammasta. Tu
tustuimme normaaliin intialaisten 
lasten ala-asteeseen, jossa toimi 
myös esikoululuokka. Ensimmäi
nen huomio kiinnittyi luokassa val
litsevaan hiljaisuuteen ja rauhalli
suuteen, lapset eivät melskanneet 
ympäriinsä, kukaan ei liikkunut

paikaltaan mihinkään, ennen kuin 
opettaja käski. Bethany Homen joh
tajan mielestä Suomen malli lasten 
oman aloitteellisuuden kannustami
seen sekä lasten omat "tutkimus
matkat" ovat parempi vaihoehto 
kuin liiallinen kuri. Lapsi ei ole 
päässyt kokemaan itse, kiipeile- 
mään puissa, juoksemaan koiran 
kanssa kilpaa, hyppimään ojien yli 
jne. Vammainen lapsi elää hyvin 
eristyksessä kotonaan. Bethany 
Home tarjoaa erilaisia kokemuksia, 
joista lapsi ei välttämättä osaa edes 
kuvitella. Koulu järjestää jokavuo
tiset urheilukilpailut, joihin valmis
taudutaan kolmen kuukauden ajan 
harjoittelemalla kenttälajeja, juok
susta kiekonheittoon.

Vammaiselle lapselle aikuisiässä 
Malesiassa ei ole kovin monta paik
kaa, johon he voivat mennä töihin 
(vrt. Suomen toimintakeskukset), 
joten ainoa paikka heille on oma koti 
ja äidin apuna oleminen. Bethany 
Homen uusin työsarka on "Light 
House", joka toimii kuin toiminta
keskus. Nuori, 18 vuotta täytetty
ään, voi siirtyä Light Housen palve
lukseen, joka tekee alihankintana 
esimerkiksi alusvaatetehtaan töitä. 
Nuoret pakkaavat alusvaatteita, jot
ka sitten toimitetaan suoraan kaup
poihin. Palkka muodostuu kunkin 
nuoren työpanoksesta, työaika on 
joka päivä klo 9-15.

Muita Bethany Homen palvelui
ta ovat fysioterapian järjestäminen 
ulkopuolisille, ryhmäkotitoiminta, 
kirpputori, kotikäynnit, puheterapia 
ja lelulainaamo yhteisön perheille.

Oma jaksaminen

Koulu loppui joka päivä kello 15, 
jonka jälkeen menimme itse altaisiin 
uimaan tai saliin kuntoilemaan. 
Lenkkeilyä harrastimme useimmi
ten sateella, koska muuten oli liian 
kuuma. Viikonloput olivat vapaat. 
Yhtä viikonloppua lukuun ottamat-
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ta olimme matkoilla. Simpang 
Empat on niin keskeisellä paikalla, 
että pääsimme tutustumaan maan 
länsiosiin hyvin. Kävimme kansal
lispuistossa, vuoristossa, rannoilla ja 
pääkaupungissa. Kuva malesialai
sesta kulttuurista vahvistui mat
koillamme. Ihmiset ovat vilpittö
mästi ystävällisiä ja avuliaita, maa 
on turvallinen, ruoka on hyvää ja 
terveellistä, uskonnot värikkäitä ja 
kieli mielenkiintoinen, mutta eng
lannillakin pärjää hyvin. Malesia on 
hyvin vapaamielinen maa eri kan
sallisuuksien suhteen, mutta heidän 
omia tapojaan tulee kunnioittaa.

Viikonloppureissullamme Tä
män Negara -nimiseen kansallis
puistoon majoituimme mukaviin 
mökkeihin ja alkuyöstä lähdimme 
oppaan kanssa yökävelylle viidak
koon. Odotimme näkevämme tii
kerejä ja muita "ihmissyöjiä", mut
ta opas sanoi, että normaali terve 
tiikeri ei näyttäydy ihmiselle. Retken 
tarkoituksena oli löytää hyönteisiä 
taskulamppujen avulla. Valokeilan 
osuessa hyönteisen silmiin, ne pys
tyi erottamaan viidakon kasvillisuu
desta. Hämähäkkejä ja muurahaisia 
oli kaikenkokoisia, suurimmat noin 
tulitikkuaskin kokoisia. Suurin 
eläin, joka nähtiin oli puussa lui- 
kerteleva vihreä paratiisikäärme. 
Sitäkään ei tarvinnut pelätä. Hyvä 
oppi, joka kannatti muistaa koko 
ajan oli se, että metsän eläimillä on 
ne niiden omat jutut, joita ne teke

vät päivästä toiseen eikä niihin kuu
lu ihmisen pistäminen tai tappa
minen.

Irakin sodan ja SARS:n vaikutus

Sodan alettua 20.3. kello 12 Malesi
an aikaa, johtaja kutsui meidät 
neuvonpitoon koskien meidän tur
vallisuutta. Hän korosti matalaa 
profiilia joka asiassa. Pelkkä ihon
väri tekee meistä niin erilaisia, että 
jollekin kiihkouskoiselle se riittää 
tuomitsemaan meidät amerik
kalaisiksi ja sodan kannattajiksi. 
Kaikkia tarpeettomia käyntejä kou
lun alueen ulkopuolella piti välttää 
ja välttämättömät menot tehdä ryh
mässä. Malesian laki kieltää kaiken 
kiihkoilun ja pääministeri oli sotaa 
edeltävissä puheissaan moneen ker
taan sanonut, että sota ei ole uskon
tojen sota. Mutta kaikkeen piti silti 
varautua, olihan Bethanyn kirkko
kin kristillinen. Muutamaan ottee
seen saimme kokea ennen sotaa, että 
meitä luultiin amerikkalaisiksi tai 
englantilaisiksi, meiltä jopa kyseltiin 
mielipiteitä sodasta. Paras keino 
välttää väärinkäsitykset oli puhua 
koko ajan suomea tai ruotsia yleisil
lä paikoilla. Ensimmäistä kertaa 
tuntui siltä, että olisi halunnut ko
tiin ja äkkiä. Mitään ei kuitenkaan 
tapahtunut. Muutenkin malesia
laiset osoittivat mieltään erittäin 
rauhanomaisin keinoin.

Hannele Mäkisellä oli erityisesti hoi
dossaan kaksi lasta työharjoittelu
paikassaan Bethany Homessa.
Kuvan omistaa Hannele Mäkinen

Samoihin aikoihin alkoi SARS - 
epidemia Kiinassa. Malesiassa aloi
tettiin normaalit turvatoimet eli ra
joilla tarkastettiin ihmisiä ja lento
kentillä sekä lentokoneissa turvalli
suutta lisättiin. Bethany Homessa 
tuntui hyvin turvalliselta. Sen jäl
keen, kun Singaporessa alkoi olla 
tapauksia, alkoi pelottaa. Malesian 
ja Singaporen välillä kulkee päivit
täin paljon ihmisiä, käyvät esimer
kiksi töissä rajan toisella puolella. 
Toinen pelkoa lisäävä seikka oli se, 
että kiinalaisten eräs juhla osui juu
ri tähän ajankohtaan. Perheet vierai
livat toistensa luona Kiinassa ja Sin
gaporessa. Riskin suuruutta ei tie
dostettu. Bethany Homen lapset 
pysyivät terveinä, koska heidän 
perheillään ei ollut varaa lähteä su- 
kuloimaan ja näin he eivät tuoneet 
SARSia meidän kouluumme.

Kotiinpaluu

Loppuaikana ajatukset olivat ko
tiinpaluussa. Vaikka kuinka yritti 
painaa mielestään sodan ja SARSin, 
silti ne häiritsivät taustalla. Yhteyt
tä olimme pitäneet kotiin tiiviisti. Se 
onnistui helposti internetin välityk
sellä. Kotiväki pysyi koko ajan sel
villä tilanteista. Kotiinpaluu sujui 
turvallisesti eikä kukaan sairastu
nut. Meille oli sanottu lähtiessäm
me, että suurimmat riskit Malesias
sa ovat liikenne ja ripuli. Se kyllä piti 
paikkansa. Kaikki meistä sairastivat 
parin päivän ripulin jossain vaihees
sa, mutta liikenteessä olimme hyvin 
varovaisia.

Bethany Home oli ihanteellinen 
paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Siel
lä näki, miten vähällä ihmiset tule
vat toimeen, ovat onnellisia sekä 
auttavat toisiaan. Voin suositella 
muillekin.
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Sirkka Vääriskoski

Muistoja Voimistelu- ja Urheiluseura 
Piilin Piristyksestä

Pyöräilin elokuisena sunnuntaina 
lapsuuteni ja nuoruuteni Piilin Piris
tyksen urheilukentän alueelle. Etsin 
kenttää, pituushyppypaikkaa, juok
surataa. Löysin jäkälöitynyttä hiek
kakangasta, mielikukkaani kaner
vaa, honkametsän nuoruuskasvua, 
keskellä monirunkoisen harmaa- 
lepän tuottamassa lehdillään hu
musta karuun maaperään. En löy
tänyt hienohietaista pituushyppy- 
paikkaani, en enää jälkeäkään pöli
sevästä lentopallopaikasta saatikka 
juoksutiestä.

Piilin Piristys ry:n merkitys pie
nelle kylällemme oli suuri. Jäseniä 
oli 61 henkeä, joista miehiä 39 ja nai
sia 22.

Urheilukentäksi raivattiin tal
koilla hiekkakangas. Sen alapuolel
la olevasta hiekkamontusta saatiin 
mainio pesäpallopaikka. Räpylöi
täkin taisi olla alkuun vain yksi, 
muistelee Jokisen Pentti, mutta 
Kangasniemen Olavi oli mestari 
innostamaan.

Kilpailutoimikunta järjesti urhei
lukentällä kesäjuhlia urheilu- ja pe
rinteisine yleisölajeineen. Piilinjär- 
ven ympärijuoksu oli suosittu maas- 
tolaji, jossa muistan kunnostau
tuneen useasti mm. Esko Aution ja 
Mauno Jyväsjärven. Kenttälajeja oli 
erikseen miehille, naisille, pojille ja 
tytöille. Mieluisia yleisölajeja olivat 
mm. pussijuoksut, renkaanheitot ja 
tikkapelit. Kentällä myytiin mehua, 
limunaadia puisista koreistaan, hy
viä voileipiä, päällä munaa ja silliä. 
Kun pullia oli kaupan, ne menivät 
kuin kuumille kiville ja loppuivat 
usein kesken.

Lentopallo-otteluilla oli juhlissa 
vankka sija. Lentopallohan oli piili- 
läisten suosikkilaji. Sitä kokoonnut
tiin harrastamaan jopa 2-3 kertaa 
viikossa. Usein porukkaa oli peli-il

toina niin paljon, että piti muodos
taa neljä joukkuetta. Tämän lajin 
taidoista onkin parhaimpana to
disteena vuoden -49 vuosikerto
mus, joka kertoo railakkaasta kesä- 
juhlaottelusta naapuriseuraamme 
Kotalan Yritystä vastaan. Tulos oli 
2-1 Piilin Piristyksen hyväksi. Myös 
kauempana käytiin ottelemassa, 
jopa Parkanon Alaskylällä asti. 
Kuulin juuri tämän harrastuksen 
kantavan edelleen satoa. Sirkka-Lii- 
sa Autio nyk. Pylkkänen kilpailee 
edelleen hyvällä menestyksellä 
jyväskyläläisen seuransa joukku
eessa veteraanisarjassa SM-ja EM- 
tasolla.

Kesäisin Piilinjärvi toimi vesi- 
stadionina, jossa uitiin kansanuin- 
tina asemarannasta Piilin sillalle ja 
takaisin, noin 2,5 km. Talvella päivä- 
ohjelmaan kuuluivat hiihtokilpailut 
tai kansanhiihdot Piilin vaihtelevas- 
sa maastossa. Lapsille järjestettiin 
mäenlaskua aseman maastossa. Päi
vän päätteeksi pidettiin illalla ilta
mat tansseineen.

Kulttuuriakin vaalittiin kun eri
laisten urheilu- ja kisailutapahtu- 
mien jälkeen pidettiin illalla ohjel
mallisia iltamia. Pidettiin myös Ka
levala- ja Aleksis Kivi -juhlia, syys
juhlia, vierailuiltamia ja pikku
jouluja. Jo alusta alkaen seuralla oli 
huvitoimikunta, johon eri aikoina 
kuului 5-8, jopa 11 jäsentä. Seuran 
oivallisena mainospäällikkönä oli 
pitkään Niilo Petriaho, joka oli tai
tava näytelmäkulissien tekijä ja 
hyvä tekstaaja. Iltamatuloilla kuin 
myös pitämillään arpajaisilla seura 
rahoitti toimintaansa

Piristysläisten sielujen tervey
destä huolehti myös erityinen opin
to- ja ajanvietekerho, myös shak
kikerhokin osaltaan. Pakinapöytä- 
kirjojen mukaan kerhoiltoihin ko

koonnuttiin innokkaasti vuoroin eri 
taloihin. Niissä keskusteltiin, väitel
tiin, pidettiin esitelmiä, kuultiin 
kronikoita, leikittiin seuraleikkejä, 
pidettiin sanomalehtikatsauksia ja 
leikillisiä puheita. Kirjelaatikot oli
vat muotia ja yhteislaulut voimaa. 
Reki- j a hiihtoretket toivat vaihtelua, 
samoin voimistelutilat koululla.

Piilin Piristyksen urheilijat osal
listuivat innokkaasti kansallisiin 
kilpailuihin, pitäjän- ja piirinmes- 
taruuskilpailuihin. He pääsivät pal
kinnoille ja toivat seuralleen arvok
kaita pisteitä. Kamppailtiin Hämeen 
joukkueessa Satakuntaa vastaan, 
käytiinpä SM-kisoissakin yrittämäs
sä, vaikka ei palkintopalleille pääs- 
tykäään.

Erityisesti on mieleeni jäänyt 
hauska matka Valkeakosken piirin- 
mestaruuskilpailuihin, jossa tyttö
jen sarjassa kisailimme Aution Sirk- 
ka-Liisan kanssa. Junamatkaamme 
juhlisti Sirkka-Liisan simapullon 
vyöry kohti junavaunun kattoa. On
neksi vaunussa oli puupenkit eikä 
juuri muita matkustajia. Meitä kyl
lä nauratti valtavasti, vaikka juota
vat menivätkin sen suihkun tien.

Omaa edustuspukua seuralla ei 
ollut. Mutta kun seura vuoden 1952 
tammikuussa liittyi Virtain Urheili
joihin, saimme sittemmin ostaa kau
niit tummansiniset verryttelypuvut 
kullankeltaisine resoreineen. Puse
ron selässä komeili suurin antikva- 
kirj äimin VIRRAT. Oli upeaa pukea 
se ylleen.

Helsingin Suurkisoissa 1947 oli 
Piristyksen porukkaa muistoisalla 
retkellä. Pentti Jokinen sanoo 
muistavansa reissun lopun ikäänsä. 
Oli heinäkuun helle. Takaisin tulles
sa junat olivat niin täysiä, että piti 
koko väli Haapamäelle asti seisoa 
vaunujen välisellä sillalla. Kun edes-
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Tässä Piilin Piristyksen ja Lapinkylän tytöt lentopallokisan jälkeen Lapin kentällä 
1954. Ylhäällä pukkitappelupuomilla vasemmalta: Irja Niemi, Raija Jyväsjärvi, 
Armi Vuoristo, Sirkka-Liisa Rantala, Irma järvinen, Salme Rantala. Alhaalla: 
Annikki Lappi, Inkeri Vehmasaho, Hilkka Sammalisto, Irma Vehmasaho, Liisa 
Pohjola.

Helsingin Suurkisoissa vuonna 1947 
oli Piristyksen porukkaa muistoisalla 
retkellä, tässä ollaan lähdössä kotimat
kalle Helsingin rautatieasemalla. 
Edessä vasemmalta: Esko Autio, Erkki 
Hallinen, Martti Hamppu, Olavi Kan
gasniemi, Veikko Lampila.
Takana: Urpo Aho, Veikko Kangas- 
niemi, Pentti jokinen, Terttu Kangas- 
niemi, Martti Niemi, Aili Vuoristo. 
Kuva: Veikko Lampila

Virtain mestaruus viestissä vuonna 
1953 tuli yhteispelillä Kotalan Yrityk
sen tyttöjen kanssa. Oikealta: Elli Veh
mas, Anneli Hallinen, Sirkka Rantala 
ja Salme Rantala.

Kuvat omistaa Sirkka Vääriskoski
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sä oli silloin kivihiiliveturi, pojat oli
vat kuin neekereitä päästessään 
Piiliin. Joukolla he menivät välittö
mästi uimaan Piilinjärveen.

Vuonna 1952 Helsingin olympialai
set saivat vieraaksi myös piristys- 
läisiä. Mukana olivat ainakin Veik
ko Kangasniemi, Jouni Mäkelä ja 
Leo Rantala. Sisareni Salme oli äi
din kanssa myös olympialaisissa 
käymässä, saivat lipun enää rat- 
sastuskilpailuihin. Päättäjäisiin he 
eivät saaneet enää lippuja, mutta 
lohdutukseksi pääsivät ensimmäi
seksi Miss Universumiksi valitun 
Armi Kuuselan suureen kotiinpa
luujuhlaan Helsingin pallokentällä.

Piilin Piristyksen vireä toiminta
kausi 40- ja 50-luvuilla oli kuin täh
den lento. Piristyksen viimeinen 
pöytäkirja yleisestä kokouksesta 
Piilin talossa on kirjattu 5.9.1957. 
Sitten tuli maaltapako, nuoret vähe
nivät kylältä. Seura poistettiin 
rekisteristä, kun kolmeenkym
meneen vuoteen ei ollut kuulunut 
mitään toiminnasta.



Kari Kuusniemi

Ohtolankylän päremylly

Virtain Ohtolankylän Kuusiston- 
ojalla on sijainnut vesivoimalla toi
minut päremylly 1900-luvun alku
vuosista aina 1960-luvulle asti, jol
loin alkuperäinen päremylly on 
päässyt lahoamaan. Aika ajoin 
1990-luvulla kyläläisten keskuudes
sa on puhuttu entisenlaisen päre- 
myllyn uudelleen rakentamisesta. 
Ajatus päremyllyn uudelleen raken
tamisesta kehittyi konkreettisiin toi
miin loppuvuodesta 2001, jolloin 
perustettiin hankkeen eteenpäin 
viemiseksi Ohtolankylän Päremyl- 
ly-yhdistys. Yhdistys otti vastatak
seen hankkeen organisoinnin ja ta
loudellisesta puolesta huolehtimi
sen.

Ohtolankylän päremyllyhank- 
keen tarkoituksena oli rakentaa ve
sivoimalla toimiva päremylly kylän 
entisen päremyllyn paikalle entisen 
kaltaiseksi perinteisiä työmenetel
miä ja materiaaleja käyttäen metsä-, 
puu-, rakennus- ja päreperinteen 
vaalimiseksi. Yhdistyksen puheen
johtajana toimii Paavo Mäntynen, 
yhdistyksen kunniapuheenjohta
jaksi Päremylly-yhdistyksen vuosi
kokous kutsui kesällä 2003 Pekka 
Kuusniemen.

Kevättalvella 2002 hankkeeseen 
alettiin keräämään puutavaraa, jot
ka saatiinkin lahjoituksina. Raken- 
nustalkoot, joihin osallistui suuri 
osa yhdistyksen yli kuudestakym
menestä jäsenestä, alkoivat kevääl
lä 2002 puiden sahauksella ja 
kattopäreiden teolla. Kuusiston- 
ojalla talkoita pidettiin läpi kesän 
2002 tiistai-iltaisin ja lauantai-ilta- 
päivisin. Syksyllä 2002, kun mylly 
alkoi olla loppuhiontaa vaille val
mis, oli talkootunteja kertynyt yh
teensä n. 1400. Hanketta on tukeneet 
taloudellisesti Metsämiesten säätiö 
ja Pirkanmaan TE-keskus, joka 
myönsi hankkeelle varoja EU:n 
maaseudun kehittämisrahoista.

Hanke herätti laajaa kiinnostus
ta paikallisten ihmisten ja matkaili-

Kuva: Juha Kolhinen

joiden keskuudessa jo päremyllyn 
rakennusvaiheessa. Hankkeen ta
voitteet toteutuivatkin kaikin puo
lin. Varsinaisen tuloksen, vesivoi
malla toimivan päremyllyn, lisäksi 
Kuusistonojan miljöö parani, yhdis
tyksen jäsenistön (64 jäsentä) tulok

Päreidentekonäytös Ohtolankylän päremyllyllä kesällä 2003. 
Kuva: Kari Kuusniemi

sekas yhteistyö oli kiitettävää, ky
läläisillä oli hankkeessa yhteistä te
kemistä, kylän kanta-asukkaat ja 
vapaa-ajan asukkaat toimivat yh
dessä ja hanke saavutti mittavaa 
mielenkiintoa sekä yleisesti että 
päreiden tuotamisen kannalta eri
tyisesti.

Jatkossa Ohtolankylän Päremyl
ly-yhdistyksen tarkoituksena on 
vaalia päremyllyn kuntoa, ylläpitää 
rakennusperinnettä ja perinteisiä 
rakennustyömenetelmiä sekä edis
tää perinteisten rakennusmateri
aalien, erityisesti päreiden käyttöä.

Toimintansa tukemiseksi yhdis
tys valmistaa päreitä ja harjoittaa 
muuta varainhankintaa. Alkukesän 
sateiset säät suosivat menneenä ke
sänä päreiden tekoa, vettä kun riitti 
Kuusistonojassa tavanomaista ke
vättulvaa huomattavasti kauem
min. Päreitä tehtiinkin myllyllä mel
kein juhannukseen saakka.

Päremylly-yhdistys järjesti tou
kokuun alussa päremyllyllä pärei
den teko näytöksen. Päivän aikana 
myllyyn ja päreiden tekoon kävi tu
tustumassa toista sataa ihmistä. 
Myöhemmin kesällä yhdistys järjes-
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ti matkan Soiniin Wanhan Ajan 
Päiville. Koko kesän ajan on myös 
rakennettu talkoilla ulkopuolisella 
voimanlähteellä, esimerkiksi maa-

moottorilla, toimivaa pärehöylää. 
Kaikki tämä on osoitus siitä että 
päremylly-yhdistyksen aktiivisesti 
alkanut toiminta jatkuu vilkkaana.

Jussi Korhonen

Vanha suola-aitta sai uuden pärekaton
Maaliskuun loppupuolella pakkas
aamuna kasvavan kuun aikana me
nimme Korhosen Ossin kanssa lähes 
satavuotiseen kuusimetsään etsi
mään ja valitsemaan hyvälaatuisia 
kuusipärepuita. Lunta oli paljon 
eikä se kannattanut kävelymiestä. 
Luonnossa oli kevät jo aistittavissa.

Ossi toimi asiantuntijana päre
puita valittaessa. Hän kertoi rauhal
liseen tyyliinsä, miten pärepuut en
nen vanhaan monia, monia vuosi
kymmeniä sitten valittiin. Kuusen 
piti olla rungoltaan suhteellisen suo
ra, vähä- ja pienioksainen. Rungon 
halkaisija sai olla enintään 10 tuu
maa. Pärepuun tärkein ominaisuus 
on kuitenkin suoruus, toisin sanoen

Pärekattotalkoissa maassa vasemmalta Juhani Virtanen, Jussi ja Ossi Korhonen, 
katolla vasemalta Jorma Korhonen, Eero Neste, Markku Kaunisto ja Mauno 
Heinämäki. Vilho Isomäki on piilossa katonharjan takana. Kuva: Marja Kujala

kuusta halkaistaessa puun tulee 
haljeta suoraan. Jos puussa on "kier
rettä", päreitä ei saa.

Puun suoruus todettiin ennen 
vanhaan vetämällä puukon kärjellä 
ura runkoa pitkin ylhäältä alaspäin. 
Jos puukon kärki meni kuorta pit
kin suoraan alaspäin, puu oli suora 
ja täytti yhden tärkeimmistä päre
puun ominaisuuksista. Kierteiset 
puut hylättiin, mutta kuoriin tuli 
pysyvät vauriot.

Ossi valitsi puut ja minä laitoin 
nauhan rungon ympärille. Vanhan 
ajan puukkokonstia puun suoruu
den toteamiseski käytettiin vain 
muutamaan kuuseen.

Kaadoin sitten kuuset ennen 
puun sulamista. Rungot kuorittiin 
putipuhtaiksi ja katkottiin 50 sen
tin pituisiksi pölleiksi juuri ennen 
päreiden tekoa. Pöllit eivät saa kui
vua ja halkeilla päistä.

Huhtikuun lopulla koitti sitten 
päreitten tekopäivä. Ossi Korhosen 
uudehko pärehöylä oli valmiina. 
Hän syötti pöllejä ja päreitä syntyi. 
Päreitä tehtäessä selvisi lopullises
ti, oliko puiden valinta onnistunut. 
Muutaman tunnin työskentelyn jäl
keen päreitä oli pari kuutiota. Ne 
varastoitiin ilmavaan pinoon katok
sen alle kuivumaan. Jos päreet pi
notaan tiiviisti, ne homehtuvat var
sin nopeasti.

Toukokuun loppupuolella oli sit
ten vuorossa pärekaton teko. 1700- 
luvun alussa rakennettu suola-aitta 
tulisi saamaan uuden kolminkertai
sen pärekaton.

Suola-aitta on eräs Virtain van
himpia rakennuksia. Aitalla on ol
lut monta eri käyttötarkoitusta vuo
sisatojen kuluessa. Suolavarastona 
se on ollut 1800-luvulla ja 1900-lu- 
vun alussa useita vuosikymmeniä. 
Aitan hirret maistuvat edelleen suo
lalle. Rakennusta on siirretty useita 
kertoja. Varsin pitkään se oli vanhan 
Virrat-Pihlajavesi -tien varrella. Tie 
kulki silloin mm. kuuluisan Kin- 
gonmäen kautta. Tällä hetkellä ait
ta sijaitsee Niemi-Korhosentiellä 
Jussi ja Anneli Korhosen pihapiirin 
tuntumassa. Sivustalle on tehty pät
kä vanhanajan riukuaitaa.

Pärekaton teko aloitetaan räys
täältä. Osa päreistä oli katkaistu kol
masosan pituisiksi, jotka kiinnitet-
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tiin ensimmäiseen laperiviin päre
kattonauloilla. Toiseen laperiviin 
tulivat päreet, joiden pituus oli kaksi 
kolmasosaa täydestä päreestä. Kol
manteen laperiviin tulivat sitten 
ensimmäiset täysimittaiset eli puoli- 
metriä pitkät päreet. Näin päreka
tosta tulee kolminkertainen.

Tärkeä väline pärekaton teossa 
on riialauta, jota siirretään aina sama 
etäisyys ylöspäin pärelappeen val
mistuttua. Näin katosta ja pärelap- 
peista tulee suora.

Päreet on laitettava kattoon oi
kein päin. Veden on valuttava pin
taa pitkin pois. Jos päre naulataan 
väärin päin, vesi menee syitten si
sään eikä katto ole pitkäikäinen.

Noin kolme tunnin talkootyös- 
kentelyn jälkeen Ossi Korhonen, 
Mauno Heinämäki, Vilho Isomäki, 
Markku Kaunisto, Jorma Korhonen, 
Eero Neste, Juhani Virtanen ja Jussi 
Korhonen totesivat, että suola-aitta 
on saanut uuden kolminkertaisen 
pärekaton, joten sen elinkaari jatkuu

Kotalassa Martti Kitusen syntymä- 
maisemissa pienenä museona. 
Pärekattoa naulattiin noin kaksi
kymmentä neliöö. Valtaosa talkoo- 
porukasta on tehnyt pärekattoja ai
kaisempina vuosikymmeninä eri 
puolille Virtaita, mm. Perinneky- 
lään.

Talkooväki siirtyi maistelemaan 
vaskivetistä sahtia ja nauttimaan 
savusaunan pehmeistä löylyistä 
sekä Alaisen-Kingon raikkaasta ve
destä.

Pärehöylä kävi Kotalassa maamoottorin voimalla. Pärehöylän on 
rakentanut Ossi Korhonen.

Ossi Korhonen syöttää pölkkyä pärehöylään. 
Kuvat: Jussi Korhonen

Pärekaton tekoa 
Perinnekylässä

Halin metsäkämppämuseolla pidettiin 
pärekattotalkoot syyskuussa 2003.

Avoimet ovet olivat avoinna Halin metsäkämppä
museolla 13.9.2003 Euroopan rakennusperintöpäivänä. 
Ihailtavana oli uusi talkoilla tehty pärekatto.

Kuvat: Johanna Junno
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Killinkosken VPK on käynyt 
tulta päin 80 vuotta

Killinkosken VPK perustettiin v. 
1923. Vuoteen 1993 se toimi nimellä 
Killinkosken Tehtaiden Palokunta. 
Tehdas tuki toimintaa moni tavoin, 
mm. kalustohankinnoin. VPK:n yh
teyteen ja sen aloitteesta perustettiin 
v. 1931 orkesteri Ukulele.

Killinkosken VPK:lla on toimin
tansa aikana ollut noin 1000 
hälytystä. Myös kulttuurin saralla 
on toimintaa jatkettu. 
Palokuntalaisten toimesta vanhan 
tehtaan tiloihin on rakennettu 
palokuntamuseo, joka antaa 
mielenkiintoisen tuntuman entis
ajan palontorjuntavälineistöön.

Kuva 1930-luvun alkupuolelta. Kuvan omistaa Eino Peltonen

Kuvassa seisomassa vasemmalta:
Esa Saikkonen, Pekka Saikkonen, 
Timo Sikiö, Markus Vuorinen, Mau
ri Ahokas, Matti Ahokas, Mauno 
Viinen, Matti Hiirula, Paavo Sihvo
nen, Jarmo Myllykoski ja Sakari 
Mäntynen.
Edessä vasemmalta:
Tero Sikiö, Paavo Vuorinen, Aarre Pe
rälä, Reijo Vehmasaho, Petteri Niemi 
ja palopäällikkö Asko Nieminen. 
Kuva: Virtain Valokuvausliike

Killinkosken VPK:n juhlakulkue 
80-vuotisjuhlassa 27.7.2003. 
Kuva: Lauri Saikkonen
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Pertti Tamminen

Pienet lappuset kiehtovat keräilijöitään

Filateliaa Virroilla
Jo vuosituhansia sitten kaukaiset 
esi-isämme olivat innokkaita keräi
lijöitä, mutta he eivät keräilleet hu
vikseen, vaan löytääkseen apetta 
niukkaan ateriaansa. Paljon myö
hemmin kun elintaso maailmassa 
nousi, lisääntyi myös harrastelija- 
keräilijöitten luku. Kerättiin vanho
ja rahoja, posliiniesineitä, kirjoja 
jne. 1700-luvun loppupuolella ni
mitti kuuluisa runoilija Goethe ke
räilijöitä onnellisiksi ihmisiksi!

Näitten onnellisten luku alkoi 
merkittävästi lisääntyä, kun Englan
nin postissa vuonna 1840 otettiin 
käyttöön irrallinen paperinpala, 
joka liimattiin kirjekuorelle. Se mak
soi 1 pennyn ja sitä koristi kuninga
tar Viktorian profiilikuva. Ranskas
sa oli jo vuonna 1653 käytössä pai
kallisten viestien jakelu, josta pe
rittiin pieni maksu. Se oli pala pape- 
rinauhaa ja siinä leima, jossa sanat: 
Port paye = maksu maksettu ja päi
vämäärä. Tuo ranskankielinen teksti 
on edelleenkin käytössä maksetuis
sa kirjeissä.

Englantia seurasivat postimerk
keineen vuonna 1843 Sveitsi ja Bai
jeri. Vuonna 1855 vaihtui Venäjällä 
hallitsija, uusi keisari Aleksanteri II 
suhtautui vapaamielisesti suuriruh
tinaskunnankin toimintoihin. Niin
pä vuonna 1856 ilmestyneissä mer
keissä komeili keskustassa kruunu- 
päinen leijona.

1870-luvulle tultaessa oli maail
massa ilmestynyt jo yli 2000 posti
merkkiä ja Englannissa oli ryhdyt
ty käymään kauppaa käytetyilläkin 
merkeillä. Filatelia oli syntynyt.

Se muodostui kreikankielen sa
noista philos (ystävä) ja ateleia 
(maksuton). Filatelia -sana on nykyi
sin yleistynyt senkin vuoksi, että 
alan keräily kohdistuu postimerkki
en lisäksi myös muuhun posti
liikenteen materiaaliin: kerätään 
ehiöitä, leimoja, automaattimerk-

Kemia-aiheinen postimerkkipari voidaan nähdä yhtenä, kolmiulotteisena ku
vana. Parhaiten vaikutelman saa, kun katsoo merkkejä normaalikokoisena.

kejä ja muita lipukkeita. Vuonna 
1908 ilmestyi ns. joulumerkki, jolla 
kerättiin varoja tuberkuloosin vas
taiseen taisteluun. Se on myös hy
väksytty suomalaisiin postimerkki- 
luetteloihin. Vanhoilla postikorteilla 
on ystävänsä ja muutamien taiteili
joitten kortit ovat kysyttyjä. Näistä 
mainittakoon Kimmo Pälikön mai
sema- ja rakennuskorttisarja sekä 
virtolaisen Marjaliisa Pitkärannan 
viehättävät kortit, joita muutamat 
filatelistikerhot ovat käyttäneet toi
mintansa tukemiseen.

Aikaisemmin valtakunnan Pos
ti nimesi vuosittain erityisiä Posti
merkin Päiviä, joita paikalliset filate
listikerhot näyttelyitä järjestämällä 
tukivat. Vuonna 1997 vietettiin 
merkkipäivää 5.9. jolloin ilmestyi 
myös Akseli Gallen-Kallelan Aino- 
taru-postimerkkivihko. Asiakkaat 
saivat merkkeihinsä erikoisleimat ja 
tutustuivat kerhomme järjestämään 
näyttelyyn. Kiinnostuneita virta
laisia kävi postissa runsaasti. Mie
lenkiintoa postimerkkeihin ilmeni 
myös Ruovedeltä, josta kerhomme 
sai pyynnön näyttelyn järjestämi
seksi. Sellainen järjestettiinkin Ruo
veden kirjastossa 5.5.-16.5.1997.

Elokuussa valmistauduttaessa 
merkkipäivän viettoon lähestyi 
Postimerkkikeskus kirjeellä, jossa 
selviteltiin myös, miksi postimerk
kien parissa viihtyy ja viisastuu. 
Postimerkeissä esiintyy satamäärin

erilaisia aiheita, joita tutkimalla op
pii koko ajan uutta. Hevosista, ku
kista, jalkapallosta, filmitähdistä tai 
mistä aiheesta tahansa kiinnostunut 
löytää oman kohteensa myös posti
merkeissä. Niissä löytyy myös kau
neutta, suunnittelun rohkeutta ja il
maisun rikkautta. Postimerkit ovat 
pienoistaideteoksia, jotka kuitenkin 
hintansa puolesta ovat kaikkien saa
tavissa.

Jos edellinen tuntuu liioittelulta, 
oli siitä tuore näyttö Virtain Fila- 
telistikerhon 3.9. pidetyssä kokouk
sessa. Kerhoiltaan oli saatu vieraak
si taiteilija Pirkko Vahtero, joka kuu
luu postimerkkejämme suunnitte- 
leviin taiteilijoihin. Esitys oli täy
dennetty diakuvin ja siitä kävivät 
erinomaisesti selville suomalaisen 
postimerkin syntyvaiheet. Hankit
tuaan selville taustatiedot luo hän 
aiheesta taiteilijan näkemyksen. Ai
heista riippuen on matkattava Lap
piin tai Ahvenanmaalle. Markka-jär
jestelmän aikana määrättiin kor
keimmaksi arvoksi 50 mk ja aiheek
si karhu. Tässä tapauksessa matkan 
kohde oli Ähtärin eläintarha, maas
ton värit sävyineen oli saatava met
sästä. Vuonna 1991 julkaistiin Kemi
an 100-vuotisjuhlan kunniaksi kak
si ns. stereoparin muodostavaa 2,10 
markan erikoispostimerkkiä, jotka 
oli suunnitellut Pirkko Vahtero. 
Väliöpari on samalla stereopari. Se 
voidaan nähdä yhtenä kolmiulottei
sena kuvana. Kerhoillassa tämä
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maailman ensimmäisen stereo- 
merkkiparin kolmiulotteisuus voi
tiin havaita erityisellä stereokatselu- 
laseilla.

Virroilla filateliaa harrastettiin 
julkisesti kansalaisopiston opinto
piirissä kahtena työkautena 1970- 
luvun alkuvuosina. Näkyvimpänä 
aikaansaannoksena oli laajahko 
näyttely Virtain Päivien yhteydessä. 
Toiminta kuitenkin hiipui vetäjän 
puuttuessa. Aiheesta tosin silloin täl
löin filatelistien kesken neuvoteltiin, 
mutta vasta 1995 perustettiin Virtain 
Filatelistikerho puheenjohtajana Ju

hani Rosenlund. Kokoustilaksi luo
vutti Koillis-Satakunnan Sähkö 
kahviotilan. Kokoukset pidetään 
kerran kuukaudessa sen ensimmäi
senä keskiviikkona kello 18.00. Ke
sä-, heinä- ja elokuussa ei pidetä ko
kouksia. Puheenjohtajana on nykyi
sin Veli-Pekka Puhakka ja sihteeri
nä Matti S. Kulmala. Jäseniä on 31 
ja joukossa on filatelisteja Ruove
deltä, Kurusta ja Keuruulta. Yhteis
työtä on harrastettu Alavuden ker
hon kanssa ja tehty retkiä keskusten 
näyttelyihin. Kerho on järjestänyt 
vuosittaiset näyttelyt yhteistyössä 
paikallisen postin kanssa, mutta lo

pullista päätöstä tämän vuoden 
näyttelyistä ei vielä ole tehty.

Postitoimiston remonttityöt ovat 
aiheuttaneet sen, ettei näyttelyitä 
siellä voi enää järjestää. Postikes
kuksen päätös lopettaa virallisen 
Postimerkin Päivän vieton yhdessä 
kerhojen kanssa. Järjestäkööt ker
hot, jos haluavat! Yliolkaista suhtau
tumista osoitti jo kerhomme ehdo
tus Martti Kitusen juhlamerkin jul
kaisemisesta. Aihe oli kuulemma 
paikallinen! Yhteistyö paikallisen 
postin kanssa on sujunut hyvin ja 
toivon mukaan jatkuu edelleenkin.

Postissa järjestettiin näyttely maalis
kuussa 2002. Kuva: Pertti Tamminen

Kerhon kokouksen osanottajia vasem
malta: Armi Vuoristo, Pertti Tammi
nen, Veli-Pekka Puhakka ja Matti S. 
Kulmala. Kuva: Marja Kujala

* < * < * w *

Ella Riikonen

Tule joulu
Tule joulu, taas viestiä tuoden 
iki-ihanaa ylitse maan.
Yhtä uutena taa tuhat vuoden 
viesti syntymää Vapahtajan.

Tule Joulu - taakkoja poista 
tule sairaan ja kärsivän luo. 
Tähti kirkkain valoista noista, 
se valoksi tiellensä tuo.

Tule joulu ja rauhasi anna, 
vie kiire ja rihkama pois.
Lasta heikointas nostaja kanna, 
että seimelles saapua vois.

N/ Nz. zV 4^Zf\
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Kirsti Perähuhta

Virtain Naiskuoro on nuorekas 25-vuotias
Virtain Naiskuoro perustettiin 
vuonna 1978 ja on siitä lähtien ollut 
yksi tämän alan vaikuttaja Virroilla. 
Kuoromme on ryhmä, joka on pal
jon enemmän kuin vain nimi rekis
terissä ja muutama esiintyminen 
vuodessa. Kuorotoimintaamme on 
kuulunut ja kuuluu edelleen retkiä, 
myyjäisiä, ulkomaanmatkoja, juhlia, 
kursseja, merkkisuorituksia, piirin ja 
liiton kokouksia. Kuulumme Suo
men Laulajien ja Soittajien Liittoon, 
ja esim. Naiskuoroliiton järjestämät 
laululeirit ovat virkistäneet ja anta
neet paljon hyviä oppeja. Kuorotoi
minta merkitsee tietysti myös sään
nöllisiä harjoituskertoja, esiinty
misiä eri tilaisuuksissa ja ennen 
kaikkea laulamisen iloa!

Seuraavassa joitakin kuorotoi
mintamme merkkitapahtumia vuo
sien varrelta.
- Vuonna 1988 kuorolle hankittiin 
oma lippu, suunnittelija taiteilija 
Matti Nummelin.
- Vuonna 1990 kuoro teki erittäin 
antoisan konserttimatkan Ruotsiin, 
Virtain ystävyyskuntaan Arjängiin, 
josta käsin käväisimme myös Oslos
sa. Kuoronjohtajana toimi Leila 
Heikkonen, Virtain kaupungin 
edustajana mukana oli Marjatta 
Ylinen-Kärkkäinen.
- Kesinä 1995-97 Virroilla, Torisevan 
jylhissä maisemissa esitettiin Karhu- 
ooppera, jossa myös Naiskuoro oli 
mukana. Se on ollut kuoromme toi
minnassa tähän asti mittavin haaste 
ja kattoi esivalmisteluineen ja 
harjoituksineen yhteensä viisi vuot
ta. Tämän Tynkkysen-Nojosen hie
non teoksen seuraavaa esiintuloa 
odotellaan!

Virtain Kansalaisopisto on jatku
vasti antanut kuorollemme hyvät 
toimintaedellytykset. Pirkanmaan 
taidetoimikunnan apuraha on myös 
hieno tunnustus työllemme.

Puheenjohtajana toimii Eila Si
pilä ja sihteerinä Auli Arpiainen.

Virtain Naiskuoron taiteellisina johtajina ovat toimineet dir.cant. Leena Lep
pänen, (kuoron perustaja ja kunniajohtaja), mus.op. Leila Heikkonen, (nyk. 
Naiskuoroliiton taiteellinen johtaja), dir.mus. Kaarina Savela, mus.op Adrienn 
Fodor, (pianisti, kuoron nykyinen taiteellinen johtaja).
Kuva: Marja Kujala

Kuoron 25-vuotisjuhlakonsetti 30.3.2003 Rantatien koulun salissa. 
Kuva: Eila Sipilä
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Italiassa mosaiikkikurssilla
Virtolainen taiteilija Päivi 
Ylimys on perehtynyt bysant- 
tilaiseen mosaiikkiperin- 
teeseen Italian Ravennassa. 
Ravennan kirkot on koristel
tu mosaiikein jo 1500 vuotta 
sitten. Matkallaan Päivi Yli
mys sovelsi tekniikkaa myös 
omiin töihinsä. Helmikuussa 
saamme nautia Päivin luo
masta tämän hetken mo- 
saiikkitaiteesta Virroilla näyt
telytila Virinässä.
Kuvat omistaa Päivi Ylimys

xl/ xl/ xl/ xj/ xl/ \l/ \lz xl/ \Jz
/|Y Tjx zfx "7pT 7jX /]x '/y\ zjx

Ella Riikonen

Joulu haudalla
Keskellä kiireen 
viikkoja jouhia hain. 
Paatesi luota, Äiti, 
vasta sen sain!

Kalmiston rautainen -portti 
huurteessa on.
Tänne ei yllä 
maailma rauhaton.

Rakkahin äiti - 
takana kaukaisen rajan - 
Sinua kalpaa 
lapsesi levoton ajan.

Valossa kynttilän 
kumpusi äärellä vasta 
tunnen: koskaan et lakannut 
lastasi rakastamasta.

Eila ja Esko Haapamäki esittivät kupletteja Kaustisen kansanmusiikki- 
juhlilla Soittosalissa heinäkuussa 2003. Kuva: Marja Kujala

Hiljaisen kirkkomaan ylle 
kynttilät valoa luo.
Suuren ikuisen Joulun 
kaipuuta mieleen tuo.

\J/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ \l/ \lz 
7yx '7j\ 7Jx "7pT TyT "/jx TpT /fV Koivurinteen päiväkodin Taaperoiden-ryhmän joulukuvaelma 2002. 

Kuva: Hannele Lyytikäinen-Käppi.
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Ulla Leppänen

Pienestä sivupisteestä seutukunnalliseksi oppilaitokseksi

Ylä-Pirkanmaan musiikkiopisto 30 vuotta
Arvokasta musiikkikasvatustyötä ja musisoimisen iloa

Ylä-Pirkanmaan musiikkiopiston 
kehityskaari liittyy maamme mu- 
siikkioppilaitosverkon syntymiseen 
hyvin tyypillisellä tavalla. Useim
mat koulut ovat syntyneet muuta
mien innostuneiden avainhenki
löiden ansiosta ensin pieniksi har
rastuspiireiksi ja laajentuneet sitten 
yhteiskunnan myötämielisen tuen 
avulla musiikkiopistoiksi.

Virroilla yleinen ilmapiiri on ai
na ollut musiikille hyvin myöntei
nen. Sitkeä, määrätietoinen työ, pe- 
räänantamattomuus ja usko mu
siikkikasvatuksen tärkeyteen ovat 
olleet keskeisiä asioita musiikki
opistomme kehittämisessä koko sen 
30-vuotisen historian ajan. Kunnal
lisneuvos Matti Maijala totesi juh
lapuheessaan musiikkikoulun 10- 
vuotisjuhlassa, että musiikkioppi
laitoksen perustaminen oli kulttuu
riteko, joka jää historiaan.

Musiikinopiskelu alkoi Virroilla 
v. 1968, jolloin muutamat vanhem
mat aloittivat lastensa viikottaisen 
yhteiskuljetuksen Seinäjoelle Etelä- 
Pohjanmaan musiikkiopistoon. 
Tämä osoittautui kuitenkin oppilail
le erittäin raskaaksi. Saatiin aikaan 
oma sivutoimipiste ja näin jatkettiin 
seuraavat neljä vuotta.

Haave omasta opistosta kuiten
kin eli. Hankkeen todellinen "pri- 
mus motor", opettaja Jouko Ketola, 
selvitteli tilannetta. Opettajatilanne 
paikkakunnalla oli hyvä. Ilmeni, 
että Virroilla asui yllättävän paljon 
eri soittimien taitajia. Oppilaista
kaan ei ollut pulaa, päinvastoin. 
Opiston taloutta lähtivät suunnitte
lemaan Jouko Ketola, Matti Maijala 
ja Pertti Tamminen. Oli selvitettävä, 
voisiko oppilaitos päästä harkin
nanvaraisen valtionosuuden piiriin.

Kouluhallituksen silloinen yli
tarkastaja, Olavi Pesonen, otti asiaan 
selkeän kannan. Kun asia esiteltiin

Pesoselle, hän nousi tuoliltaan, 
osoitti seinällä olevaa Suomen kart
taa ja totesi: "Tampere on tuossa, 
Jyväskylä tuossa, Seinäjoki tuossa ja 
Kankaanpää tuossa. Virrat on niiden 
keskellä - kyllä se musiikkiopisto 
sinne sopii!"

Ylä-Pirkanmaan musiikkiopis
ton toiminta on laajentunut kolmes
sa vuosikymmenessä pienestä Ete
lä-Pohjanmaan musiikkiopiston 
sivutoimipisteestä lähes koko Ylä- 
Pirkanmaan seutukunnan kattavak
si musiikkiopistoksi. Ensimmäiset 
kymmenen vuotta ponnisteltiin 
koulun kunnallistamiseksi. Ruove
den kunta tuli yhteistyökumppanik
si heti alkumetreillä, vuonna 1974. 
Kolme vuotta myöhemmin työnsä 
aloitti ensimmäinen vakinainen reh
tori, Paul von VVeymarn. Kuntien 
vastuunotto koulun taloudesta v. 
1982 loi edellytykset opetuksellisen 
tason nostamiseen ja opetuksen mo
nipuolistamiseen.

Seuraavat kymmenen vuotta 
vahvistettiin musiikkikoulun poh
jaa kaikin tavoin lakisääteisen val
tionavun piiriin pääsemiseksi. Toi
mitilat, opettajien kelpoisuus, ope
tuksen taso ja tehokkuus olivat val
tionavun myöntämisen määrääviä 
kriteerejä. Eteneminen oli hidasta 
kuntien asettamien tiukkojen ta- 
lousraamien vuoksi.

Rehtori Hannu Perälä otti tehtä
väkseen musiikkikoulun alueellisen 
laajentamisen. Yhteistyökumppa
niksi tuli Ähtärin musiikkikoulu. 
Vuonna 1989 syntyi kolmen kunnan 
yhteinen Pohjois-Pirkanmaan mu
siikkikoulu. Lakisääteinen valtion
avustus myönnettiin syksyllä 1993, 
jolloin nimi muuttui jälleen; nyt 
Pohjois-Pirkanmaan musiikki
opistoksi. Yli kahdenkymmenen 
vuoden määrätietoinen ponnistelu 
ja työ paikkakunnan ja lähiseudun

Ylä-Pirkanmaan musiikkiopiston 
rehtori Ulla Leppänen.
Kuva: Marja Kujala

musiikkiopetuksen kehittämiseksi 
oli saanut valtion taholta ansaitun 
tunnustuksen.

Viimeiset kymmenen vuotta ovat 
olleet vireän toiminnan ja runsaiden 
tulosten aikaa. Mainittakoon mu
siikkiopiston ja koko Virtain kult
tuuriväen yhteinen, maanlaajui- 
sestikin huomiota saanut voiman
näyte, Karhu-ooppera Torisevan 
maisemissa peräti kolmena kesänä 
sekä suuret musikaaliproduktiot 
yhdessä Ähtärin kulttuuritoimen 
kanssa. Nämä osoittivat osaltaan 
sen, että musiikkiopiston toiminta 
on kehittynyt oleelliseksi osaksi toi
minta-alueensa sivistys- ja kulttuu
rityötä.

Uusi vuosituhat käänsi uuden 
lehden opiston historiassa. Opetus
ministeriö myönsi syyskuussa 2000 
Virtain kaupungille lisää valtion
osuutta taiteen perusopetuksen jär
jestämiseksi myös Mäntän kaupun
gin alueella. Nimi muuttui Ylä-Pir
kanmaan musiikkiopistoksi. Syksyl
lä 2002 toimintaan tulivat sopimus-
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kuntina mukaan myöskin Vilppula, 
Kuru ja Juupajoki.

Ylä-Pirkanmaan musiikkiopis
ton koko seitsemän kunnan toimin
ta-alue on saanut nauttia kouluja ja 
kirkkoja myöten oppilaiden tai
dokkaista ja mieleenpainuvista esi
tyksistä. Juhla ei ole mikään juhla il
man musiikkia.

Tänä päivänä opiston oppilas
määrä on n. 650 ja toiminta-alue, jol
la asuu lähes 40.000 ihmistä, kattaa 
melkein koko Ylä-Pirkanmaan seu
tukunnan.

Loppujen lopuksi koko 30-vuo- 
tinen historia on yksittäisten ihmis
ten, kaukonäköisten opiston perus
tajien, kunnallisten päättäjien, opet
tajien, opiskelijoiden, kansliahenki
lökunnan, rehtoreiden, johtokuntien 
ja monien muiden tahojen yhteispe
lin tulosta. Ilman yksittäisiä ihmisiä 
ei Ylä-Pirkanmaan musiikkiopistoa 
olisi, mutta sitä ei olisi myöskään 
ilman heidän yhteistoimintaansa.

Musiikin tekemisen perusasiat 
eivät ole muuttuneet vuosikymme
nien aikana. Opettajien vankka am

Sellotriossa vasemmalta Kirsi Sipilä, Noora Tienaho ja Mari Moisio, 
säestää Adrienn Fodor. Kuva: Marja Kujala

mattitaito ja pedagogiset kyvyt ovat 
avainasemassa koko oppilaitoksen 
toiminnassa. Ylä-Pirkanmaan mu
siikkiopiston tavoitteena on edel
leen tukea lapsen ja nuoren henkis
tä kasvua sekä luovuuden ja sosiaa
listen taitojen kehittymistä. Tulevi

na vuosina ja vuosikymmeninä ha
luamme tehdä parhaamme luo- 
dessamme edellytyksiä hyvän mu
siikkisuhteen syntymiselle ja elin
ikäisen soittoharrastuksen vaatimi
en valmiuksien antamiselle.

Ylä-Pirkanmaan musiikkiopiston orkesteri, Virtain Naiskuoro, Virtain Mieskuoro, Torisevan Laulu, KvarttiSet-kuoro ja 
Vaskikööri esittivät 30-vuotisjuhlassa lyyrisen sarjan Valepukuinen jumala. Teoksen on säveltänyt Lars-Erik Larsson, 
sanoittanut Hjalmar Gullbergja suomentanut Samppa Asunta. Solisteina lauloivat Katariina Lampela-Anttila ja 
Antti Nissilä, lausujana oli Jari Ala-Lahti. Esityksen johti Gabor Fodor. Kuva: Virtain Valokuvausliike
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Ritva Jylhäkorven valokuvaamia

Talvisia maisemia Virroilta

Jäähdyspohja
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Irene Lampila

Marjaliisaa muistellen

Rakastettu taiteilija, tuhansia ihmi
siä töillään ilostuttanut Marjaliisa 
Pitkäranta otettiin pois meiltä viime 
joulun jälkeen. Marjaliisaa monet 
pitivät juuri joulun taiteilijana, vaik
ka hän kuvitti paljon muutakin. 
Vaikka vaikea sairaus oli ollut kau
an tiedossa, aina odotettiin ihmeen 
tapahtuvan ja Liisan paranevan. Sik
si tieto poismenosta oli järkytys 
hyvin monille ihmisille.

Muistan tavanneeni Liisan, jok
si häntä Killinkoskella kutsuttiin, 
ensi kerran Kiliin näytelmän esityk
sessä yleisön joukossa. Olin tutus
tunut hänen kirjojensa kuvituksiin 
ja kortteihin jo monta vuotta aikai
semmin ja oletin hänen olevan ole
mukseltaan suuri taiteilija. Mitä vie
lä, Liisa oli itse vaatimattomuus, 
joka ei koskaan tuonut itseään esil
le eikä tyrkyttänyt osaamistaan. 
Hän oli aina valmis auttamaan, kun 
hänen taitojaan tarvittiin kylän yh
teisten harrastusten parissa ja Kil- 
linkosken vanhan tehtaan kunnos
tuksessa. Kaikki varmasti ovat sa-

Marjaliisa Pitkäranta 
1941-2003

maa mieltä kanssani, ettei nykyisen
laista kulttuuritoimintaa olisi Kil- 
lissä ilman Liisan alkuunsysäystä ja 
ideoita.

Marjaliisa ehti olla elämänsä ai
kana monessa mukana. Hän työs
kenteli ulkomaillakin useamman 
kerran. Ihmettelin joskus hänen 
Rilliin muuttoaan. Kyllä posti kul
kee Killinkoskeltakin ihan hyvin, oli 
vastaus. Minun on täällä hyvä olla, 
on rauhallista, hyvä ihmissuhde ja 
sukulaisia sekä lapsuuden koti lä
hellä, en kaipaa muuta. Työn- 
tekemisen rauha oli varmasti usein 
olematon, kun tuttavat soittelivat 
kaiken päivää, ja hän jaksoi puhua 
kaikkien kanssa pitkiä aikoja kiireen 
keskellä. Liisa jaksoi ottaa osaa tois
ten murheisiin ja lohduttaa sekä toi
vottaa parempaa.

Kun Liisa soitti sairautensa alku
vaiheessa ja kertoi sairauden todel
lisen nimen, ja hoitoihin joutumisen, 
toivoin muiden mukana lääkityksen 
parantavan. Ensimmäisellä kerralla

sairaalassa käydessäni muistan Lii
san toivoneen lisäaikaa elämälleen. 
Kotiin ajaessani ajattelin, että oli
sinpa kuin enkeli, joka voisi kos
ketuksella parantaa. Seraavalla ker
ralla puhuttiin jo kuolemastakin, 
jolloin Liisa suri läheisiään, joille 
hän tiesi poismenonsa tulevan ole
maan kova paikka. Myös Killinkos- 
ken museot ja kallerian kohtalo 
huolestuttivat häntä. Siinä lupa- 
sinkin Liisalle omalta osaltani olla 
mukana kylän toiminnassa.

Marjaliisan luovuushan ei lop
punut sairauden puhkeamiseen, 
vaan aiheet muuttuivat ja piirtämi
nen ja maalaaminen jatkuivat sai
raanakin. Kiliin kalleriassa Marja
liisan muistonäyttelyssä nähtiin iso 
joukko sairaalassa tehtyjä töitä. 
Osan töistä hän oli lahjoittanut sai
raaloille. Akvarellit kuvasivat sai
rauden kulkua ja sairaalassa oloa. 
Useassa kuvassa sytostaattileijona 
jahtasi syöpäsoluja ja lihoi saatuaan 
saalista. Taudin tila ja Liisan mieli
ala näkyivät kuvissa. Oli oikein au
rinkoisia päiviä ja muistoja kahden 
ihmisen onnellisesta elämästä, jos
kus taas kuvia sairaalan laitteista. 
Viimeinen kuva, joka ei ollut ehti
nyt ihan vamiiksi oli koskettavin. 
Iso kämmen, josta leijui ylöspäin 
nainen vaaleassa puvussa. Liisa oli 
kokenut olevansa Jumalan kämme
nellä. Hän varmasti vaistosi läh
temisensä olevan lähellä, sitä eivät 
monien rukoukset olleet voineet es
tää.

Viime vuoden Virtain Joulun 
kansikuva oli Marjaliisan maalaus, 
kuten monen aikaisemmankin jou- 
lulehden kansi. Virtain kyläkortti- 
sarja on osoitus hänen erittäin hy
västä piirtämistaidostaan. Vielä on 
jäljellä Liisan kuvittamia kirjoja, 
kortteja ja muita tuotteita, joista 
voimme ihailla hänen luovuuttaan.

Viikottain kuulen asiakkaitten 
sanovan Liisan kortteja tai kirjoja 
katsellessaan: "Hän kuoli liian aikai
sin, sillä hänestä olisi ollut niin mo
nelle vielä paljon iloa."

Marjaliisa Pitkärannan laaja tuo
tanto ja kotiseuturakkaus ovat jää
neet muistoksi hänestä Virroille ja 
erityisesti Killinkoskelle.
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Marja Kujala

Eino Syrjä oli metsien mies
Eino Kalervo Syrjä syntyi Jäähdys- 
pohjassa 9.3.1928. Hänen elämän
taipaleensa päättyi Virroilla itsenäi
syyspäivän aattona 5.12.2002.

Eino ja hänen viisi sisarustaan 
olivat vielä pieniä kun heidän mo
lemmat vanhempansa kuolivat. 
Lasten turvana olivat kuitenkin lähi
omaiset ja sukulaiset.

Työhön Eino tarttui jo hyvin 
nuorena. Metsätyöt olivat hänelle 
mieluisia. Hän hakeutuikin metsä
kouluun Kuruun ja valmistui met- 
säteknikoksi v. 1953. Työpaikka löy
tyi kotipitäjästä. Hän työskenteli 
neuvojana Virtain Metsänhoitoyh
distyksessä vuoteen 1968 saakka.

Kunnallispolitiikkaan Eino meni 
mukaan 1960-luvun alussa. Hän oli 
Virtain kunnanvaltuuston ja kunta
muodon muutoksen myötä kau
punginvaltuuston jäsenenä kuusi 
kautta, 24 vuotta. Hän toimi myös 
valtuuston varapuheenjohtajana ja 
muissa kunnallisissa luottamusteh
tävissä.

Einon aatemaailmaan sopi vähä
osaisten ihmisten asioiden hoita
minen. Kun Suomen Maaseudun- 
puolue perustettiin, niin Eino lähti 
toimintaan mukaan. Hänet valittiin
kin kansanedustajaksi v. 1970. Kaut
ta kesti vain kaksi vuotta, sillä pre
sidentti hajoitti eduskunnan. Uusi
en vaalien asetelmat, vaaliliitto Kris
tillisen Liiton kanssa sai aikaan sen, 
että Eino ei päässyt eduskuntaan, 
vaikka äänimäärä oli isompi kuin 
ensimmäisellä vaalikerralla. Metsi
en mies palasi hoitamaan metsiä 
Virroille ja lähikuntiin.

Urheilu oli merkittävin harrastus 
hänen nuoruudessaan. Varsinkin 
hiihdossa hän menestyi myös piiri
tasolla. Hän oli kiinnostunut myös 
lentopallosta. Innostus urheiluun, 
erityisesti palloilulajeihin tarttui 
hänen lapsiinsa ja perinne jatkuu 
lastenlapsilla. Eino seurasi urheilua 
elämänsä loppuun saakka.

Eino oli erittäin musikaalinen. 
Synnyinlahjanaan hän oli saanut 
hyvän lauluäänen. Musiikista olisi 
voinut tulla hänelle ammattikin. 
Hän lauloi pitkään Virtain Mies
kuorossa.

e<be

Hannu Häme

Kotiseutu

Olet untemme armas maa, 
olet lapsuusleikkien kohde, 
kera vuosien karttuvain 
yhä kasvat harmoniaa.
On ylläsi muistojen hohde, 
satu päiväin huolettomain.

Nämä vuoret, laaksot ja veet 
ovat kauneinta synnyinmaata. 
Isät, äidit laillamme lie 
tätä kerran rakastaneet.
Tätä unhoittaa emme saata, 
vaikka kunne matkamme vie.

Nuori metsäteknikko Eino Syrjä 
ja nuori sairaanhoitaja Anna-Liisa 
Huttunen perustivat perheen v. 
1956. Lapsia syntyi kolme, Päivi, 
Jorma ja Jussi. Lapsenlapsia on vii
si. Lasten varttuessa perhe asui 
Virtain keskustassa.

Viimeisen vuosikymmenensä 
Eino asui Annun kanssa synnyin- 
maisemissaan Syrjänniemellä Ran
tasessa. Viimeisenä vuotenaan hän 
löysi uuden ja antoisan harrastuk
sen. Hän perehtyi kotimaiseen ru
nouteen ja alkoi lausua runoja. Hän 
ehti esiintyäkin muutaman kerran.

Eino Syrjä oli voimakas ja myön
teinen ihminen. Lyhyen ja vaikean 
sairautensakaan aikana hän ei nur
kumat kohtaloaan vaan sanoi saa
neensa elää hyvän, terveen ja mie
lenkiintoisen elämän. Hänen valoi
saa muistoaan kantaa omaisten li
säksi sydämessään laaja ystäväpiiri.

Sqy

Suven maisema suloinen 
ilo suuri on sellaiselle, 
joka katveessa kohtalon 
elon arkea uhmaten 
pesän pienen kauneudelle 
sydänlehtoonsa tehnyt on.

Ovi auki on maailmaan, 
rata nopsan, rautaisen oriin 
kotikunnaalta kutsuu pois. 
Minä vaan en polkuja haan 
katukuiluun, markkinatoriin 
ikipäivänä vaihtaa vois.
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Eira Siltanen

Ruusut kukkivat Rantapuistossa
Esa Latomäen muisto elää

Muutettuaan jo varhain Virroille 
Latomäen opettajaperheen Esa- 
poika kotiutui täysin paikkakun
nalle. Kun hän perusti itse per
heen, koti rakennettiin 20 kilo
metrin päähän keskustasta "oman 
rauhan ja vapauden takia".
Viime helmikuun 6. päivän iltana 
Esa Latomäki menehtyi kotipi
hassaan Kurjenkylässä sairaus- 
kohtaukseen 51 vuoden ikäisenä.

Esa Latomäki tunnusti halunneensa 
olla ikuisesti onnellinen - ja ryhty
neensä siksi puutarhuriksi.
- Hippiliike sai ajattelemaan peh
meitä arvoja, siitä urkeni ura kuk- 
kaispoluille, Esa totesi joskus. 
Puistoharjoittelunsa hän kertoi suo
rittaneensa jo synnyinkaupungis
saan Helsingissä Hesperian puiston 
hiekkalaatikossa. Kempeleellä ja 
Lepaalla hankittu puutarha-alan 
koulutus harjoitteluineen ja Saudi- 
Arabiasta asti hankittu työkokemus 
takanaan Esa Latomäki palasi koti
konnuille parahiksi, kun Virroille 
haettiin kaupunginpuutarhuria. 
Latomäki tunnettiin kaupungissa 
vuosien ajan virkamiehenä, joka 
ihastutti ja välillä vihastuttikin 
loppumattomilla ideoillaan. Hänet 
muistetaan omana persoonanaan, 
päällimmäisenä tulevat mieleen 
miehen kiireetön olemus ja rauhal
linen puhetapa. Viran ohella oma 
puutarhasuunnittellutoimisto työl
listi Esan iltaisin. Mm. Haapamäen 
Höyryveturipuiston viherympä
ristön suunnittelu on näiltä ajoilta 
lähtöisin.

"Mr. Rantapuisto"

Esa Latomäen käden ja suunnittelun 
jälki näkyy jälkipolville monella 
tapaa Virtain katukuvassa. Ja aina 
kun puhutaan puutarhuri Esa Lato- 
mäestä, puhutaan myös Ranta
puistosta, joka oli hänen "hullu" ja

aikanaan paljon vastustustakin koh
dannut ideansa. Virtain Rantapuis
to voitti vuonna 1987 ympäristömi
nisteriön järjestämän valtakunnalli
sen Ympäristönparantamiskilpai- 
lun. Kolme vuotta kestäneeseen ki
saan otti osaa 98 kaupunkia ja kun
taa.

Virtain keskusta-alueen viherra
kentaminen aloitettiin Esa Lato- 
mäen suunnittelemana "puistoys- 
tävällisen" kaupunginjohtaja Eero 
Keski-Lusan myötävaikutuksella 
1970-luvun lopulla. Latomäki oli 
myös yksi uranuurtaja, kun paikka
kunnalle rakennettiin golf-kenttä. 
Viimeinen Esa Latomäen "lahja" 
kotiseudulle oli uuden kirjaston 
viheriöiden suunnittelu.

Sinnikäs suunnittelija

Kun kaupungin
puutarhurin virka 
päätettiin lakkaut
taa 1993, Latomäen 
työt suuntautuivat 
monen vuoden 
ajan itärajan taak
se. Kohteena olivat 
useat golfkentät, 
stadionit, erilaiset 
pihasuunnitelmat 
ja niiden rakenta
miset mm. Mosko
vassa ja Pietarissa.

Elämänsä vii
meiset vuodet Esa 
Latomäki työsken
teli kotimaassa.
Vaikka Esa piti eri
tyisesti golf-kent
tien tekemisestä, 
hän toimi työmaa- 
päällikkönä mil
loin leikkikenttä- 
työmaalla, milloin 
hautausmaiden vi
herrakentamista

toteutettaessa. Yksi viimeisimpiä 
työmaita oli Lempäälässä sijaitsevan 
Teboil-huoltamo Pirkanhovin ym
päristötyöt.

Esan muisto elää

Ehkä Esa tunsi voimiensa hiljalleen 
vähenevän, sillä hän alkoi oleskella 
entistä enemmän kotona perheen, 
vaimon ja kolmen tyttären kanssa - 
mutta istui sinnikkäästi työpöytän
sä ääressä. Mieli paloi edelleen vi
heriöille, olivathan jo vuodenvaih
teessa valmiina suunnitelmat ja pii
rustukset golf-kentästä Viroon.

Maallisten viheriöiden oli kui
tenkin näin pian määrä vaihtua ikui
siin kukkaniittyihin. Esa Latomäen 
muisto elää, sillä kukat kukkivat 
Rantapuistossa.

Esa Latomäen suunnitteleman Virtain Rantapuiston yh
teinen nimittäjä on vesi. Kuvan omistaa Merja Latomäki.
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Irene Murtomäki

Lasten, äitien ja perheiden asiat etusijalla

MLL:n Virtain yhdistys on virkeä 
kahdeksankymppinen
Jo kahdeksan vuosikymmenen ajan 
on lasten, äitien ja perheiden asiaa 
vienyt eteenpäin Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton MLL:n Virtain 
yhdistys. Monet palvelut, jotka kuu
luvat tänä päivänä kunnan tehtävä
kenttään, ovat aikoinaan olleet yh
distyksen alullepanemia.

MLL:n palkkaamina ovat aloit
taneet niin kätilö, terveyssisar kuin 
kodinhoitajakin. Yksi jos toinenkin 
virtalainen on oppinut uinnin alkeet 
MLL:n uimakoulussa tai viihtynyt 
leikkien ja askarrellen leikkikou
lussa, kun vanhemmat ovat olleet 
töissä. Tämän päivän lapsille tuttu
ja ovat kirjaston satutunnit ja Man- 
nerheim-puiston leikkikenttä.

Selailtuaan vuosikymmenen ta
kaisia pöytäkirjoja ja lehtileikkeitä 
yhdistyksen puheenjohtaja Riitta 
Iivonen toteaa havainneensa, että 
lapsiperheiden asiat ja ongelmat 
ovat aikoinaan olleet hyvin saman
laisia kuin nykyisinkin.

Leikkikentällä 1959.
Kuvan omistaa MLL:n Virtain yhdistys

Esimerkiksi ompeluillassa 13. 
helmikuuta 1961 on yhdistyksen sil
loinen sihteeri Aino Maijala kirjoit
tanut kauniilla käsialalla muistiin: 
"Illan kuluessa kuulimme terveisiä 
Kasvattajapäiviltä Jyväskylästä, jos
sa mukana olivat olleet opettajat Eva 
Nieminen ja Eila Haapsalo. Heidän 
kertomansa johdosta keskusteihin ja 
tultiin tulokseen, että yritetään ke
rätä eri järjestöjen jäseniä keskuste
lemaan kysymyksistä, jotka liittyvät 
nuorison ongelmiin. Tiedetään, että 
on nuoria, jotka eivät jostakin syys
tä osallistu mihinkään harrastuksiin, 
vaan kuljeskelevat kujilla. Olisiko 
ehkä jokin keino, millä heitä voisi 
opastaa parempaan. Jokaisen per
heen ongelmat ovat erilaisia, joten 
keskustelu voisi tuoda jonkinlaisen 
viitan toivottuun suuntaan.''

Kaikki alkoi
vauvakorista

Yhdistyksen perustava kokous pi
dettiin 9. maaliskuuta 1923 kunnan
lääkäri J. N. Sysimetsän kotona. Kol
me vuotta aikaisemmin oli perustet
tu kenraali Mannerheimin aloittees
ta ja hänen sisarensa Sophien ai
kaansaamana valtakunnallinen jär
jestö.

Uuden yhdistyksen johtokun
taan valittiin tohtori ja tohtorinna 
Sysimetsä, hovineuvos Carl von 
Numers, rouvat Stiina Kotiranta, 
Liina Carlstedt, Thora Kankaanpää, 
Lempi Hietala, Matilda Lahonen ja 
neiti Bertha Litukka. Ensimmäisenä 
puheenjohtajana toimi ruustinna 
Liina Carlstedt

Toiminta aloitettiin säännöllisillä 
ompeluilloilla, joissa valmistettiin 
vaatteita vauvan koriin, mikä lienee 
vastannut tämän päivän äitiyspak
kausta. Äitiyshuoltoa alettiin järjes

tää Mannerheimin Lastensuojelulii
ton toimesta Virroille 30-luvulla, 
kun kätilö Bertha Litukka neuvoi 
kotivastaanotollaan odottavia äite
jä.

Osasto oli aikoinaan puuhaa
massa Virroille myös koululääkäriä 
ja terveyssisarta, jonka toimi perus
tettiin vuonna 1939. Neuvolatoimin
ta polkaistiin käyntiin vuonna 1945 
ja myös kyläkunnissa kiersi lasten
neuvola. Kodinhoitajan virka perus
tettiin MLL:n toimesta vuonna 1946.

Terveystalo
ja leikkikenttä

Sotavuosina kannettiin huolta sota
orvoista, joiden asioita hoiti yhdis
tyksen valitsema sotakummivalio- 
kunta. Osasto sai Ruotsista kummi- 
kuntapitäjän, mitä kautta syntyi aja
tus terveystalon rakentamisesta. 
Osasto sai lahjoituksena apteekkari 
Aina Aalto-Tikkaselta ja hänen 
puolisoltaan tontin, mutta se oli 
rakennuspaikaksi liian pieni. Tänä 
päivänä samaisella paikalla Virtain- 
tiellä on Mannerheimin puisto, jos
sa on yhdistyksen ylläpitämä leikki
kenttä. Terveystalolle löytyi tontti 
tien toiselta puolelta ja kunnan kans
sa yhteistyössä valmistunut talo vi
hittiin käyttöön vuonna 1950.

Osasto teki aikoinaan aloitteen 
myös lasten päiväkotitoiminnasta, 
mutta se ei silloin saanut tuulta 
purjeisiinsa. Kunnalliseen lasten 
päivähoitoon viitoitti tietä leikki
koulu, joka aloitti 1960-luvulla ja jat
kui aina vuoteen 1976 saakka.

Uimakoulut suosittuja

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
uimakoulut keräsivät lapsia rannoil
le 30-luvulta lähtien. Osaston lahjoi
tuksen myötävaikutuksella Kaletto-
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manlahteen saatiin uimalaitos 50- 
luvun alussa. Uimakouluihin osal
listui vilkkaimpina vuosina lähes 
300 lasta.

MLL:n kesäleirit olivat huippu
suosittuja ja ne keräsivät kymmenit
täin lapsia ja nuoria Jäähdyspohjan 
koululle.

Perheen hyvinvointiin liittyvistä 
aiheista on vuosikymmenten aika
na järjestetty tilaisuuksia ja luento
ja. Esimerkiksi 60-luvulla puhuttiin 
aamuaterian tarpeellisuudesta. 
Hammasmädän torjuntaprojektissa 
jaettiin tietoa ja hampaidenhoito- 
pakkauksia.
Liikenneturvallisuus on noussut vii
me vuosina tärkeäksi teemaksi. Las
tenneuvolaan on hankittu turva- 
istuimia ja -verkkoja, joita on mah
dollisuus vuokrata.

Perinteitä
kunnioittaen

Ensimmäisen puheenjohtajan Liina 
Carlstedtin jälkeen osaston johdos
sa ovat toimineet Hilja Paunu, Lilli 
Sievänen, Matti Sipilä, Torsti Saarel
ma, Lauri Ahva, Anja Latomäki ja 
Eeva Rokio. Merkittävän työn osas
tossa teki opettaja Aira Hamara, joka 
toimi puheenjohtajana yhdeksän
toista vuotta ja sihteerinä kolme 
vuotta. Pitkäaikainen sihteeri osas
ton alkutaipaleella oli Lilli Sievä
nen, joka oli tehtävässä 23 vuotta. 
Viimeisimpinä vuosikymmeninä 
osaston, josta nykyisin käytetään ni

mitystä yhdistys, puheenjohtajana 
ovat olleet muun muassa Sirkku Si
pilä, Raili-Ritva Mäkinen, Leena 
Sarasmäki, Helvi Mäkilaurila, Pirjo 
Marjakangas ja Riitta Iivonen, joka 
toimii edelleen yhdistyksen joh
dossa.

MLL:n Virtain yhdistyksen ra
hastonhoitajana toimii tällä hetkel
lä Liisa Kontoniemi ja sihteerin teh
täviä hoitaa Riitta Antila. Johtokun
nan muut jäsenet ovat Anu Maijala, 
Anita Äijö, Eija Ylimys, Anna-Mai- 
ja Tikkala, Riitta Rouvinen, Johan
na Junno ja Sirkka-Liisa Veija.

Yhdistys on juhlinut 80-vuotista 
toimintaansa pitkin vuotta. Alku-

MLL:n Virtain yhdistyksen johtokunta vuonna 2003: Liisa Kontoniemi (vas.), 
Anna-Maija Tikkala, Riitta Rouvinen, Riitta Antila, Riitta Iivonen, Johanna Junno 
ja Sirkka-Liisa Veija. Kuva: Virtain Valokuvausliike

MLL:n Virtain yhdistyksen johtokun
ta vuonna 1954: Anja Latomäki (vas.), 
Kerttu Ala-Kojola, Hellevi Pollari, Aili 
Koponen, puheenjohtaja Lauri Ahva, 
Aira Hamara, Armi Syrjä, Martta Kos
kela, Eila Haapsaloja piiristä ollut vie
railija.

Kuvan omistaa MLL:n
Virtain yhdistys

vuodesta se lahjoitti neuvolaan lisää 
turvaistuimia ja seurakunnalle kas
temekon, jota voi lainata lapsen ris- 
tiäisiin. Juhlavuoden huipentuma 
on Danny Show, joka on marras
kuussa liikuntahallissa.

Lisäksi yhdistys on jatkanut pe
rinteistä toimintaansa. Keväällä ja 
syksyllä on ollut kirpputorit ja maa
nantaisin satutunnit kirjastossa. 
Leikkikentällä oli ohjattua toimintaa 
kesä- ja heinäkuussa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Riit
ta Iivonen pitääkin tärkeänä perin
teiden ylläpitämistä. Tämän päivän 
elämänmeno on tuonut mukanaan 
uusia haasteita, joista yksi on huu
meiden vastainen valistustyö. Sii
hen liittyen yhdistys on toteuttanut 
nuorisoprojektia yhdessä Virtain 
kaupungin sosiaalitoimen kanssa.

Oleellisena osana Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Virtain yhdis
tyksen työhön kuuluu edelleen tuki- 
oppilastoiminta, joka juhli viime 
syksynä 30-vuotistaivaltaan.
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Päivi Kangasaho

Virroilla toimii yksi maamme 
vanhimmista 4H-yhdistyksistä
Samaan aikaan kun Suomessa vie
tettiin 4H-toiminnan 75-vuotisjuhla- 
vuotta, myös Virtain 4H-yhdistys 
juhli oman järjestönsä 75 vuotta kes
tänyttä toimintaa. Virroilla 4H-toi- 
minta alkoi vuonna 1928, vaikka vi
rallisesti yhdistys perustettiin vas
ta seuraavana vuonna, toteaa Kau
no Vuorenpää kirjoittamassaan Vir
tain 4H-yhdistys ry historiikki 1928- 
2003 -teoksessa. Virroilla onkin yk
si vanhimmista 4H-yhdistyksistä 
maassamme.

4H-toiminta käynnistyi Suomes
sa Maatalouskerhoyhdistyksinä, joi
den toimintaperiaatteet olivat samat 
kuin 4H-toiminnan synnyinmaassa 
Yhdysvalloissa. Siellä toiminta on 
alusta alkaen ollut 4H-toiminnan 
nimellä. Alkuvaiheessa toiminta oli 
hajanaista myös Yhdysvalloissa, 
mutta erilaisten vaiheiden kautta 
toiminta saatiin poliittisista puo
lueista, erilaisista uskonnollisista 
suunnista ja muista etujärjestöistä 
riippumattomaksi, itsenäiseksi toi
minnaksi.

Vastaavanlaista kiistaa eri järjes
töjen välillä oli Suomessakin. Maa- 
talouskerhotoiminnan osatoimin- 
nakseen olisivat ottaneet varsin 
monet järjestöt. Suomessakin pyrki
myksenä oli saada järjestö, joka ei 
ollut sidottu kiinteästi mihinkään 
muuhun järjestöön. Jo alunperin 
haluttiin saada valtiovalta ja kunnat 
taloudellisesti tukemaan maatalous- 
kerhotoimintaa.

Kansanedustaja Setälä
toi 4H-toiminnan Virroille

Ensimmäisenä itsenäinen maata- 
louskerhotoiminta käynnistyi Kar
jalassa, Viipurin maalaiskunnassa. 
Toiminnan isänä voidaan pitää 
maanviljelijä Eeno Pusaa. Virtain 
4H-toiminnan isä on Hauhuulla 
asunut pienviljelijä, kansanedusta-

Ehkä jokin neuvontatilaisuus toiminnan alkuajoilta. Avopäinen keskellä Viljo Koi
vunen, muut tuntemattomia. Kuvan omistaa Mirjami Koivunen

1930 luvulla silloiset maatalouskerho- 
laiset retkellä. Viljo Koivunen oppaa
na. Kuvan omistaa Mirjami Koivunen

ja Edvard Setälä, joka asui useita 
vuosia Yhdysvalloissa. Sekä Setälä 
että Pusa olivat samaan aikaan kan
sanedustajina, joten heillä oli mah
dollisuus muiden kansanedustajien 
ja myös ministereiden kautta vai

kuttaa valtiovallan myönteiseen 
suhtautumiseen maatalouskerhotoi- 
mintaan.

Virroilla oli vuonna 1928 peräti 
kolme maatalouskerhoyhdistystä; 
Jäähdyspohjassa, Hauhuulla ja kir
konkylässä. Kerholaisten käytettä
vissä oli kunnan omistamaa pelto
maata lastenkodin lähellä Jäähdys
pohjassa, Virtain Osuuskaupan ker
holaisten käyttöön antamaa pelto
maata kirkonkylässä ja Hauhuulla 
yksityisten omistamia peltoja. Seu
raavana vuonna toiminta alkoi Her- 
raskylässä ja Koronkylässä.

Virtain Maatalouskerhoyhdistys 
hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 
5.2.1930, jolloin maassa oli rekiste
röityjä yhdistyksiä vasta 28. Lähi
alueilla vain Vilppulassa oli vastaa
vaa toimintaa.

Palstaviljelystä
kansainväliseen toimintaan

Koko 75 vuoden ajan on kerho- 
työssä ollut melkoinen joukko 
virtolaisnuoria. Varsin monet kerho
laiset ovat myöhemmin aktiivisesti
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4H-juhlavuoden teema on "Teemme 
tulevaisuutta". Virtain ^-yhdistyk
sen juhlassa Perinnekylän työväenta
lolla oli myös Jutta Eteläniemi. 
Kuva: Elina Mäenpää.

viljelystä monipuoliseksi toimin
naksi ja uudistuminen jatkuu edel
leen. Kyläkerhotoiminta on ollut vil
kasta. Kerhot, kuten Hauhuun Hur
jat ja Nuuttilankylän 4H-kerho, ovat 
voittaneet piirin toimintakilpailuja. 
Nuoria on palkittu myös valtakun
nallisissa kilpailuissa.

4H-toimintaan on tarvittu paljon 
vapaaehtoisia ohjaajia opastamaan 
kerholaisia. Kasvatustyön ohella 
kerhoissa on annettu nuorille myös 
taloudellista hyötyä. Kansainväli
nen toiminta on tärkeä osa 4H-työ- 
tä myös Virroilla, josta on osallis
tuttu mm. Pohjoismaisille leireille ja 
nuorisovaihtoon.

Pitkäaikaisia
toimihenkilöitä

Virtain 4H-yhdistyksen johtokun
nan jäseninä ovat vähintään 20 vuot
ta toimineet Simo Jussila, Kauno 
Vuorenpää, metsäteknikko Esko 
Koivisto, maanviljeljä Esko Koivis
to ja Sulo Eteläniemi. Puheenjoh
tajina pisimpään ovat olleet Simo 
Jussila, Kauno Vuorenpää, mt. Esko 
Koivisto ja Marjaana Ahonen. Vir
tain kaupungin edustajana 4H-yh-

distyksessä on ollut pitkään Jorma 
Eteläniemi. Hämeen 4H-piirin edus
tajana Osaran maatalousoppilai
toksessa oli 15 vuotta Kauno Vuo
renpää. Pitkäaikaisin rahastonhoita
ja on ollut Armi Vuoristo. Pisimmän 
ajan on toiminnanjohtajana toimi
nut Päivi Kangasaho, Wilho Koivu
nen ja Niilo Kulmala olivat pitkäai
kaisia kerhoneuvojia.

4H-yhdistyksen nykyinen pu
heenjohtaja on Marjaana Ahonen, 
varapuheenjohtaja Helena Hevon- 
koski ja hallituksen jäseninä Simo 
Jussila, Ulla Satamo, Kaija Talja, Sari 
Kaleva, Satu Kopare, Pertti Niemi 
ja Marita Kortes.

Virtain kaupunki on arvostanut 
ja tukenut myös taloudellisesti 4H- 
työtä. Yhdistyksen työtä ovat tuke
neet vuosien mittaan myös Virroilla 
toimineet pankit, liikeyritykset ja 
järjestöt.

4H-toiminnan kansainvälinen tun
nus on nelilehtinen "onnenapila". 
4H tarkoittaa englanninkielisiä sa
noja Head, Heart, Hands, Health. 
4H on suomennettu sanoiksi Har
kinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hy
vinvointi.

olleet mukana kunnallisissa, seura
kunnallisissa ja eri järjestöjen toimin
nassa, jopa valtiollisellakin tasolla. 
Kansanedustaja Edvard Setälän jäl
keen puheenjohtajana on toiminut 
mm. kansanedustaja Hilma Koivu- 
lahti-Lehto. Nykyisen virtolaisen 
kansanedustajan Jaana Ylä-Mono- 
sen nimi löytyy yhdistyksen vuosi
kertomuksista monet kerrat erilais
ten kerhokilpailujen voittajien jou
kosta.

Sotavuosina 1939-1945 maata- 
louskerhotyöllä torjuttiin jopa 
ruokapulaa. Jostain syystä kerhotyö 
hiipui 1950-luvulla. Uudelleen se 
alkoi vuonna 1962 kunnallisena 
maatalouskerholautakuntana. Tätä 
aikaa kesti neljä vuotta ja vuonna 
1967 perustettiin nykyinen Virtain 
4H-yhdistys.

4H-toiminta on vuosien mittaan 
laajentunut alkuperäisestä palsta-

Hauhuun 4H-kerhon joulupukkikilpailut Kartano-Maunussa 1990-luvun puoli
välissä. Kuvan omistaa Virtain 4H-yhdistys.
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Hannele Lyytikäinen-Käppi

Koulun penkille aikuisena - Miksi ihmeessä?
Aikuisopiskeluun on tänä päivänä tarjolla monia polkuja ja keinoja, opiskella voi esimer
kiksi oppisopimuksella tai aikuiskoulutusrahan turvin. Yksi uusi valtakunnallinen hanke 
aikuiskoulutuksen edistämiseksi Virroillakin on Noste -ohjelma.
Nosteessa lähdetään ajatuksesta, että työelämässä pysyy ja pärjää parhaiten se joukko, jolla 
on osaamista ja ammattitaitoa. Siispä kouluttamalla kouluja käymättömiä tilannetta saa
daan korjattua ja väki pysytettyä työssä pidempään. Hankkeessa pyritään innostamaan opin
tielle aikuisia, joilla jostain syystä jäivät aikanaan koulut käymättä.
Kaksi aikuisopiskelijaa kertoo, miksi he halusivat ryhtyä opiskelemaan perustutkintoa 
kypsällä iällä. Jari Ristiniemi opiskelee datanomiksi ja Eeva Sukanen toimitilahuoltajaksi, 
kumpikin Pohjois-Pirkanmaan koulutusinstituutissa.

Opiskelupäätös mahdollisti 
muuton kotiseudulle

Joku voi ihmetellä, joku kadehtia 
Ristiniemen perhettä, joka teki har
kitun päätöksen jättää kaupunkiolot 
ja perheen isän työpaikan kahdeksi 
vuodeksi ja muuttaa maalle. Jari 
Ristiniemi ryhtyi rohkeasti opiske
lemaan datanomin tutkintoa koti
seudullaan Virroilla kun perheelle 
tarjoutui tilaisuus muuttaa vaimon 
kotitaloon Liedenpohjassa.

Virroilta kotoisin oleva Jari Risti- 
niemi on aikuisopiskelija, joka lähti 
oikeasti koulunpenkille suoritta
maan tietojenkäsittelyn perustut
kintoa yhdessä nuorempien opiske
lijoiden kanssa. Takana hänellä on 
jo ylioppilastutkinto ja teknikon tut
kinto. Onpa vakituinen työpaikka
kin Valkeakosken kaupungilla tie
mestarina. Mikä sitten sai aikamie- 
hen opiskelemaan uudelleen?

- Kun tuli mahdollisuus muut
taa maalle asumaan omakotitaloon, 
niin siitä se lähti, kertaa Ristiniemi 
opiskelupäätöksen taustoja. Toisena 
tekijänä oli halu kehittää tietoteknii
kan taitoja, mitä hänen mielestään 
työelämässä yhä enemmän tarvi
taan. Niinpä syntyi päätös hakeutua 
opiskelemaan datanomiksi kahdes
sa vuodessa aikuisopintotuen tur
vin.

- Työelämässä ei ilman atk:ta 
pärjää, Ristiniemi toteaa. Hän itse on 
työpaikan kautta käynyt yksittäisiä

Reppu ja reissumies? Ei vaan Jari 
Ristiniemi ja koulureppu. Hän otti 
pari vuotta opintovapaata työstään 
Valkeakosken kaupungin tiemestarina 
ja lähti opiskelemaan datanomin tut
kintoa Virroille.
Kuva: Hannele Lyytikäinen-Käppi

kursseja, mutta intoa on hankkia 
myös perusteellisempi alan osaami
nen. Datanomin koulutuksessa hän
tä kiinnostaa lisäksi kaupallinen 
puoli.

Lapsikin
pääsi kyläkouluun

Aikuisopiskelijaan opettajat suhtau
tuvat Ristiniemen mielestä hyvin

myönteisesti. Mitään haittaa hänes
tä ei myöskään ole siinä, että suurin 
osa opiskelutovereista on nuoria. 
Koulutusinstituutissa on toki mui
takin aikuisopiskelijoita, joten ainoa 
"aikuinen" Ristiniemi ei suinkaan 
ole.

Nyt Ristiniemi opiskelee täysi
päiväisesti ollen opintovapaalla 
työstään. Mitä senjälkeen tapahtuu 
jää nähtäväksi. Itse hän pitää mah
dollisena esimerkiksi työn hankki
mista Virroilta tai lähiseudulta, niin 
että muutosta maalle voi tulla py
syvä ratkaisukin. Uusi tutkinto lak- 
karissa voi olla siinäkin mielessä 
hyväksi.

- Vaikka tästä tutkinnosta ei oli
si ammatiksi asti, niin ei se ainakaan 
heikennä mahdollisuuksia työelä
mässä, hän heittää.

Ristiniemi on pitänyt yhteyksiä 
kotipaikkakunnalle säännöllisesti, 
sieltä lukion ja armeijan jälkeen läh
dettyään 80-luvun loppupuolella. 
Omaa sekä vaimo Sannan (omaa 
sukuaan Tomperi) sukua asuu Vir
roilla. Niinpä muutto takaisin koti
seudulle olikin luonteva ratkaisu 
kaikille, myös perheen neljälle lap
selle, joista kolme on vielä alle kou
luikäisiä.

- Kyllä tässä myös elämänlaatua 
kehitetään, lapsikin pääsi kylä
kouluun serkkujensa kanssa, Risti- 
niemi maalailee. Muutenkin hänes
tä kaupungin rivitaloelämän vaih-
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taminen omakotitaloon maalla on 
suorastaan "hunajaa".

Eeva Sukanen vaihtoi 
ammattia ehkä 
viimeisen kerran
Virtolaissyntyinen siistijä-vahtimes- 
tari Eeva Sukanen opiskelee jo tois
ta perustutkintoa aikuisiällä, arte
saanin koulutus tuli hankittua lähes 
nelikymppisenä ja nyt on menossa 
toimitilahuoltajan opinnot Pohjois- 
Pirkanmaan koulutusinstituutissa 
Ruovedellä. Koulun penkille Suka
sen innosti vakituinen työpaikka, 
pohjana halu oppia uutta ja kehit
tyä ammatissaan. Kun tietää mitä 
tekee ja miten säästyy voimia ja vai
vaa.

- Minusta se on aina itselle, opis
kelisit sitten mitä tahansa, Sukanen 
toteaa opiskelun mielekkyydestä. 
Sukanen on omaa sukuaan Ukko
nen ja kotoisin Virtain Äijännevalta. 
Hän on siivousalan ammattilainen, 
joka sai vajaat pari vuotta sitten va
kituisen työpaikan Ruoveden kun
nalta Visuveden kyläkoulun siistijä- 
vahtimestarina. Tarmokkaana ja 
työnsä vakavasti ottavana naisena 
Sukanen halusi ryhtyä opiskele
maan alaa, koska alan koulutus
pohjaa ei joitakin kursseja lukuun 
ottamatta ollut entuudestaan.

- Minulla ei tältä ajalta ole mi
tään papereita ja ajattelin, että täy
tyyhän mun jotain oppia saada, 
Sukanen kertaa. Työnantajakin oli 
suhtautunut myötämielisesti opis
kelu ajatukseen, niinpä hän aloitti 
toimitilahuoltajan perustutkinnon 
opinnot oppisopimuskoulutuksella 
Pohjois-Pirkanmaan koulutusinsti
tuutissa.

Koulutus kestää kaksi vuotta, 
josta toinen vuosi on vielä jäljellä. 
Käytännössä teoriaopiskelua on 
joka toisella viikolla parina päivänä, 
loput on työssäoppimista eli työn
tekoa omalla työpaikalla.

"Olen mielestäni oppinut"

Aikuisopiskelusta Sukasella oli jo 
kokemusta entuudestaan, takan on 
ompelu-artesaanin peruskoulutus,

Eeva Sukanen innostui opiskelemaan 
toimitilahuoltajan perustutkintoa. 
Kuva: Hannele Lyytikäinen-Käppi

jonka hän suoritti 39-vuotiaana kah
dessa vuodessa. Peruskoulun jäl
keen Sukanen oli perustanut neli- 
lapsisen perheen ja ollut töissä lei- 
pomoalalla.

Artessaanikoulutuksella ei kui
tenkaan töitä maaseudulta löytynyt. 
Sukanen kävi laukuntekijän kurs
sinkin. Laukun tekijää hänestä ei 
kuitenkaan tullut, joten uudelleen
kouluttautuminen tuli eteen. Su
kanen arvelee, että nyt tämä voi olla 
se viimeinen ammatti, eikä pidä 
mahdottomana ajatusta alan jatko- 
opinnoistakaan tulevaisuudessa.

- Tähän on enemmän motivoi
tunut kuin nuorena, paljon uutta on 
tullut vastaan ja olen mielestäni op
pinut, hän arvioi. Opiskelu on tuo
nut hänen mukaansa uutta näkö
kulmaa siivoukseen. Tieto keventää 
työtä ihan käytännössä.

Moni toimitilahuoltajakoulu- 
tuksessa on Sukasen mukaan lähte
nyt perustutkintoa hankkimaan 
ihan siitä syystä, että mitään pape
reita ei ole.

- Mukana on myös sellaisia, jot
ka kohta jo jäävät eläkkeelle ja ha
luavat kuitenkin saada alalta uu
simman tiedon, Sukanen kertoo.

Nosteella nostetaan 
aikuisten koulutustasoa
Opetusministeriön ja työministeriön 
Noste -hankkeessa tarkoituksena on 
kannustaa ainoastaan perus- tai 
kansakoulun käyneitä työssä käyviä 
ihmisiä opiskelemaan ammatillinen 
perustutkinto tai sen osia, saattaa 
loppuun keskeyteneet peruskoulu 
tai lukio-opinnot tai suorittaa tieto
koneen ajokortti tai sen osia. Kou
lutuksiin voivat osallistua 30-54 - 
vuotiaat ensisijaisesti työelämässä 
olevat henkilöt.

Noste -ohjelman paikallisia to
teuttajia Ylä-Pirkanmaan seudulla 
ovat Mäntän seudun koulutuskes
kus ja Pohjois-Pirkanmaan koulu- 
tusinstituutti. Hankkeella pyritään 
kohottamaan työssäkäyvien aikuis
ten koulutustasoa seutukunnalla.

Noste -hanketta toteutetaan yh
teistyössä työvoimatoimistojen, op
pilaitosten, työnantajajärjestöjen ja 
ammattijärjestöjen kanssa. Työnan
tajilta odotetaan myötämielistä suh
tautumista työntekijöidensä koulut
tamiseen.

Ylä-Pirkanmaalla hankkeessa 
tarjotaan aluksi lähinnä atk-koulu- 
tusta työelämätaitojen parantami
seksi. Myös molempien oppilaitos
ten ammattiopettajia koulutetaan 
tätä varten. Nosteessa positiivista on 
se, että ihmiset voivat kouluttautua 
taloudellisista olosuhteista riippu
matta koska opetusministeriö mak
saa kustannukset. Opiskelu on kou
lun penkille lähteville ja työnan
tajille maksutonta. Myös yrittäjät 
voivat itse kouluttautua hankkeen 
kautta.

Opiskelussa suurin osa on 
työssäoppimista, mikä tarkoittaa 
käytännössä työskentelyä omalla 
työpaikalla. Osaaminen osoitetaan 
näyttökokeella, mikä tapahtuu niin 
ikään työtä tehden.

Ammatillisen perustutkinnon 
suorittaminen aikuisiällä ei tarkoi
ta välttämättä "ammattikouluun" 
menemistä, vaan teoriapuoli räätä
löidään mahdollisimman joustavak
si.
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Hellevi Sopanen

Virtolaiset Sulkavan souduissa
Virtain soutuperinteen Sulkavalla 
on vuonna 1991 aloittanut Virtain 
leijonien joukkue. Ensimmäisenä 
vuonna leijonat soutivat vuokra- 
veneellä lähes ilman harjoituksia. 
Intohimo syttyi ja jo seuraavana 
vuonna leijonat ostivat oman ve
neen. Virroilla harrastus laajeni. Vii
me kesänä, kuten useana kesänä ai
emminkin on Sulkavan soutuihin 
osallistunut viisi virtolaista joukku
etta. Soutuja on järjestetty vuodesta 
1968.

Virroilta viisi venekuntaa

Viime heinäkuussa Sulkavan sou
tujen kirkkoveneiden kilpasarjaan 
Virroilta osallistuivat Virtain lei
jonat, Vaskiveden joukkue, Levyn 
hävittäjät, Turvokit ja Rahavirrat. 
Rahavirrat on uusin tulokas, jonka 
kokoojina toimivat osuuspankki- 
laiset. Joukkueessa on sekä naisia 
että miehiä. Turvokeissa soutaa 
virtalaisia liikuntaa harrastavia ai
kuisia naisia. Levyn hävittäjät muo
dostuu pääasiassa nuoremmista 
miehistä, jotka ovat jo Virroilta läh
teneet maailmalle. Leijonat ja Vaski- 
veden soutajat ovat raavaita virta
laisia miehiä.

Jokaisessa veneellisessä on seit
semän paria soutajia ja perämies. 
Sulkavalle lähtee siis Virroilta noin 
80 soutajaa!

Tiivistä yhteiseloa

Virtolaiset pääosin majoittuvat 
Virtain entisen kanttori Paavo Vii
tamäen isännöimässä seurakunnan 
leirikeskuksessa. Vaskiveden jouk
kueella ja Leijonilla on oma vene, 
joita muut vuokraavat. Siksi osa 
venekunnista soutaa perjantain 
yösoudussa, osa lauantaiaamuna ja 
vielä lauantai-iltanakin. Majapai
kassa on aikuisia ajatellen pienissä 
huoneissa ahtaassa kerrossänkyjä. 
Lisäksi osa nukkuu lattialla ja osa

teltoissa. Yksi pariskunta nukkui 
jopa kirkkohuoneessa alttaritaulun 
alla. Kun ensimmäisillä on urakka 
ohi keskiyöllä, seuraavat keskittyvät 
jo seuraavan aamun aikaiseen läh
töön. Koko yön nuotio palaa jouk
koa kokoavasti järven rannalla. Ryh
mässä eläminen ei rajoitu omaan 
venekuntaan, vaan koko joukkoon.

Pääasia on 65 km:n soutu

Sulkavan soutu on heinäkuun puo
livälissä. Kisan harjoitukset alkavat 
viimeistään kesäkuun alussa, joilla
kin kahdesti viikossa ja joillakin har
vemmin.

Soutumatkaan lähdössä on ihan 
oma tunnelmansa. Viirahousut ja
lassa, voimansa tunnossa joukkue 
asettuu paikoilleen ja tarttuu ai
roihin. Tärkeissä rooleissa ovat kaik
ki, mutta erityisesti perämies ja 
tahtiako. Tahtiako on viimeinen ai- 
ropari, jonka tahdissa muut souta
vat. Enimmillään lähdössä on yli 200 
venekuntaa. Haulikon laukaus on 
lähtölupa kaikille saman aikaisesti.

Piirros: Oila Salomaa

Lähtöpaikka määräytyy edellisen 
vuoden tuloksen perusteella, mut
ta eihän veteen voi piirtää viivoja. 
Lähtöjärjestys aiheuttaa pientä lisä- 
säpinää. Sisäkurviin on tungosta ja 
ilma väreilee suuren urheilujuhlan 
tunnelmaa. Nestettä pitää olla riit
tävästi ja energiaa muuten hanki
taan urheilujuomista, geeleistä tai 
ruisleivästä. Soutu kestää viitisen 
tuntia. Nopein virtalainen joukkue 
kesällä 2003 käytti aikaa 4 tuntia 50 
minuuttia, hitain viidestä 5 tuntia 47 
minuuttia. Nopein oli Vaskivetiset, 
sarjansa 14. sija (lähdössä 163 venet
tä) ja hitain Turvokit, sarjansa 149. 
sija (lähdössä 204 venettä).

Puolimatkassa alkaa tuntua, että 
on jo soutanut tarpeeksi. Kuitenkin 
matkan viimeinen tunti menee jäl
leen hurmoksessa ja maaliin saapu
minen palkitsee vaivan. Olemme jäl
leen onnistuneet! Jalat jäykkinä, kä
det usein rakoilla, mutta onnellisi
na noustaan maihin. Harva ehtii 
matkalla nauttia kauniista järvi
maisemista. Verkkokalvoille piirtyy 
ensisijaisesti tahtiairon lapa.
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Motiivina oma selviytyminen 
ja "Sulkavan henki"

Virtain eläinlääkäri Tuomas Kulma
la on osallistunut Sulkavan kirk- 
kovenesoutuun joka kesä 13 vuoden 
ajan. Hänet vie Sulkavalle tietynlai
nen itsensä voittaminen, "oman ki
vun sietokyvyn mittaaminen". Mu
kana on myös ns. Sulkavan henki.

Pankkitoimihenkilö Paula Suti
nen kuvaa osallistumistaan myön
teisenä hulluutena.

Molemmat viittaavat myös kun
non ylläpitoon.

Niin se on. Tavoite, joka innos
taa huolehtimaan peruskunnosta ja 
itse tapahtumassa selviytymisen rie

mu. Luulen, että vastaavia tunte
muksia on esimerkiksi maratonissa.

Kirkkoveneessä on lisäksi riip
puvuus kanssasoutajista. Se on 
joukkuelaji. Hyvä laji.

Kirjoittaja, kolmena vuonna mu
kana Turvokeissa.

Helena Vuorenmaa

Sitkeät naisemme maailmalla

Kuvassa etualalla 
oikealta Helena 
Vuorenmaa, Raija 
Korjus, Eija Vii- 
nikka-Virtanen, 
Anneli Pouttu ja 
Anita Johansson 
lähdön tunnelmis
sa Tukholmassa. 
Kuva: Ulla Tiski

Kesäkuun 14. päivänä 2003 huipen
tui kuukausia kestänyt harjoittelu, 
jossa viisi virtolaisnaista osallistui 
maratonjuoksuun Tukholmassa. He 
kaikki selvittivät 42 kilometriä 195 
metriä pitkän matkan hienosti lop
puun.

- Tunne maalissa Tukholman stadi
onilla oli mahtava. Siihen sekoittui 
suurta helpotusta ja riemua sekä 
myös ylpeyttä itsestä ja koko poru
kasta. "Me teimme sen" oli yhteinen 
fiilis heti suorituksen jälkeen, muis
telee Anneli Pouttu.

Viidestä naisesta kaksi oli muka
na jo edellisvuonna. Nämä konka
rit, Anneli Pouttu ja Raija Korjus, 
olivat saaneet houkutelluksi mu
kaan myös kolme ensikertalaista.

- Mistään päähänpistosta ei ma
ratonjuoksussa kuitenkaan ole ky
symys - tai vedonlyönnistä, aina
kaan näillä naisilla. Tavoitetta var
ten harjoiteltiin useita kuukausia. 
Yhteisiä lenkkejä tehtiin läpi talven 
ja maaliskuussa ohjelmaan otettiin 
sunnuntaisin tehdyt pitkät lenkit, 
pituudeltaan noin 20 kilometriä.

Yhteisien lenkkien lisäksi jokainen 
on juossut omin päin eripituisia ja 
-vauhtisia lenkkejä sekä harrastanut 
myös muuta liikuntaa. Hyviä oheis- 
lajeja juoksulle ovat mm. kuntopiiri- 
harjoittelu ja hiihtäminen. Yhteinen 
harjoittelu jatkuu ja juoksemisesta 
innostuneiden naisten määrä ryh
mässä kasvaa edelleen.

-47-



Antti Kuurila

50 vuotta kraanavettä Virroilla

Kuluvan vuoden elokuun 14. päivä
nä tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, 
kun Virtain kunnantalolle kokoon
tui joukko Virtain taajaman veden- 
saantiongelmiin suivaantuneita 
miehiä laittamaan vesiasioita kun
toon. Päätettiin perustaa Virtain Ve
siosuuskunta. Puheenjohtajana ko
kouksessa toimi maisteri A. O. Sario 
kunnanjohtaja Viljo Peltosen kirja
tessa päätökset muistiin. Osuuskun
nan ensimmäiseen hallitukseen va
littiin kokouksessa paikalla olleiden 
A. O. Sarion, pankinjohtaja Eino Si
pilän ja asemamies Armas Hampun 
lisäksi maanviljelijä Väinö Mäkinen. 
Heti kokouksessa jäseniksi osuus
kuntaan liittyi yhdeksän kiinteis
töä. Virtain kunnasta tuli yksi 
osuuksien omistaja muiden joukos
sa. Asioita oli valmisteltu jo niin pit
källe, että kokouksessa saatettiin 
hyväksyä osuuskunnan säännöt ja 
todeta, että kunta oli itse asiassa 
aloittanut vesijohtoverkoston suun
nittelun ennen osuuskunnan perus
tamista.

Varsinaiset vesijohto- ja viemäri
verkoston rakentamistyöt alkoivat 
maaliskuussa 1954. Tarjousten pe
rusteella urakan sai Vesto Oy Hel
singistä. Työt tehtiin suurelta osin 
työllisyystöinä valtionavun turvin. 
- Lapiolla ne sitä pääasiassa tekivät, 
mutta olihan siellä Hullu Jussikin, 
sellainen pieni kaivinkone, muiste
livat Vehniän sisarukset, jotka saat
toivat seurata töiden etenemistä 
perheyrityksensä Virtain Kehrää- 
mön kohdalla nykyisen Koillis-Sa- 
takunnan Sähkön pääkonttorin pai
kalla.

Työt oli aloitettu Purulan notkos
ta ja ne jatkuivat nykyistä Keskus- 
tietä kohti Virtaintien risteystä ny
kyisen torin tuntumaan, kääntyivät 
Virtaintietä kohti Laivarannan ris
teystä ja siitä edelleen Virtain 
Osuusmeijerille. Samaan aikaan oli 
työt aloitettu myös meijeriltä kohti 
Purulan notkoa. Seuraavana vuon

na töitä jatkettiin Virtain sairaalalle 
saakka ja keskustassa kohti Virtain
tien pohjoispäätä. Näin saatiin kes
keisin alue ja tärkeimmät kiinteistöt 
taajamassa vesijohto- ja viemäriver
koston piiriin. Vedensaannin helpot
tuessa voitaisiin elätellä myös toi
veita elinkeinoelämän vilkastumi
sesta paikkakunnalle.

Mutta mistä vettä,
johdot olisivat jo valmiina?

Jo aiemmin oli Virtain taajaman tun
tumassa sijainneista järvistä, Täri
sevästä, Toisvedestä ja Torisevaa 
vastapäätä sijaitsevasta Lappajär- 
vestä, otettu näytteitä, mietitty kus
tannuksia ja veden kuntoa. Kaikis
sa vesi todettiin laadultaan sopi
mattomaksi ainakin sellaisenaan. 
Viimein oli päädytty nykyisen 
Nallelan kiertoliittymän tuntumaan 
Kankaan lähteelle, jonka vesi todet
tiin laadultaan erinomaiseksi ja 
koepumppauksella saatettiin osoit
taa sen myös riittävän kasvavan taa
jaman tarpeisiin. Niinpä keväällä 
1955 johtoyhteys Purulan risteyk
sestä Kankaan lähteelle rakennettiin 
ja samana kesänä valmistui lähteen 
viereen pumppaamorakennus. Ve
den jakelu saattoi alkaa. Samaan 
kaivantoon vesijohdon kanssa ra
kennettu viemäriverkosto voitiin 
ottaa käyttöön vasta, kun ensin saa
tiin viemäriyhteys Purulan ojan
vartta pitkin Toisveden rantaan ja 
sinne rakennettua jäteveden puh
distamo seraavana vuonna 1956.

Virtain ensimmäinen vesitorni

Vuosi 1959 on merkittävä vuosi Vir
tain Vesiosuuskunnan historiassa. 
Silloin voitiin osuuskunnan vuosi
kertomuksessa todeta verkoston 
ensimmäisen vaiheen tulleen raken
netuksi. Silloin kohosi yhteiskoulun 
mäelle myös Virtain ensimmäinen 
vesitorni, mikä merkitsi tasaisen

vedensaannin turvaamista kulutta
jille. Vesitornin urakoi virtolais- 
syntyinen Osmo J. Korhonen Mik
kelistä. Samana vuonna jatkettiin 
vielä vesijohtolinjaa Umpipohjan 
suuntaan silloisen Alavuden tien 
varteen.

Myös yksityiset kuntalaiset taa
jaman eri kulmilla innostuivat vesi
johtojen rakentamisesta. Mm. Pis- 
panperän, nykyisen Tapiolan, asuk
kaat rakensivat vesijohtonsa itse, 
kunhan osuuskunta antoi heille riit
tävän määrän muoviputkea. Samaa 
intoa riitti myös Puttoskylän tien
varren asukkailla nykyisen Tielai
toksen toimipisteen tuntumassa.

1960-luvulla alkoi Suomessa 
vuolas maaltamuutto haja-asutus- 
alueilta keskustaajamiin ja etääm- 
mällekin suuriin asutuskeskuksiin. 
Virroillakin haluttiin muuttovirta 
pysäyttää omaan keskustaan tarjoa
malla mahdollisuuksien mukaan 
työtä ja asumismukavuuksia. Teol
lisuus- ja asuinalueita perustettiin. 
Syntyi Sampolaa, Nallelaa, Torise- 
vantietä. Tiivistettiin ydinkeskustan 
rakentamista. Tuon kymmenvuotis
kauden aikana vedenkulutus kak
sinkertaistui ollen vuosikymmenen 
lopulla jo yli 300 kuutiometriä vuo
rokaudessa. Vesiosuuskunnan hal
litus huolestui, sillä Kankaan pump- 
paamon sallittu kuutiomäärä vuo
rokaudessa oli 500 kuutiometriä. 
Raja lähestyi. Uuden vedenottamon 
paikkaa oli alettava etsiä välittö
mästi.

Sellainen löytyikin nykyisen 
Siekkisentien varresta. Suunnittelu
ja rakennustöihin ryhdyttiin niin, 
että pumppaamo valmistui maalis
kuussa 1973. Vedensaanti taajaman 
tarpeisiin oli turvattu, varsinkin, 
kun uusi Kantatie 66:n ohitusosuus 
Virtain kohdalla tuli kulkemaan 
Kankaan pumppaamon välittömäs
sä läheisyydessä. Vaarallisten ainei-

-48-



Virtain ensimmäi
nen vesitorni. 
Kuva:
Pertti Tamminen

den kuljetuksesta johtuva vaara oli 
syytä ennakoida.

Toinen vesitorni 1978

Veden kulutus Virtain taajamassa 
kasvoi niin, että jo viiden vuoden 
kuluttua toisen pumppaamon ra
kentamisesta se oli yli 700 kuutio
metriä vuorokaudessa. Tuli ajan
kohtaiseksi toisen vesitornin raken
taminen. Se valmistui vanhan vesi
tornin viereen vuonna 1978 oululai
sen OMP-yhtymän urakoimana. 
Vesitorni tulikin tarpeeseen, sillä 
seuraavien vuosien aikana alettiin 
rakentaa uusia asuntoalueita mm. 
Penkki vuoreen, Keituriin ja Tori- 
sevanpäähän. Teolliseen toimintaan 
varattiin Ahjolan alue.

Vesitornista huolimatta vesijoh
toverkostoa edelleen rakennettaes
sa mm. Penkkivuoreen tarvittiin 
paineenkorotusasema riittävän pai
neen turvaamiseksi.

Uusi pumppaamo Jäähdykseen

1990-luvulla veden kulutus Virroilla 
kasvoi nopeasti ollen parhaimmil

laan selvästi yli 1000 kuutiometriä 
vuorokaudessa. Vedenjakelun tur
vaamiseksi jouduttiin jälleen etsi
mään uutta aluetta pumppaamon 
paikaksi. Sellainen löytyikin Jääh- 
dyskylästä, johon uusi pumppaamo 
valmistui maaliskuussa 1994 ja ve
denottamo otettiin heti käyttöön.

Toiminta-alue ennen ja nyt

Kun Virtain Vesiosuuskunta aloitti 
vedenjakelun 1955, putkistoa oli 
noin 3,5 km. Vuosikymmenen mit
taan putkisto laajeni ja jo 1980-luvul- 
la sitä oli 39 km. Määrä on yli kym
menkertainen aikaisempaan verrat
tuna. Uudella vuosikymmenellä, 
1990-luvulla verkosto laajeni jopa 
niin, että uuden vuosituhannen al
kaessa sitä oli 63 km ja kolmen vii
me vuoden aikana se on edelleen li
sääntynyt ollen tänä päivänä lähes 
70 km. Kokonaispituuden huima 
kasvu selittyy sillä, että Virtain Vesi
osuuskunnan vedenjakelun piirissä 
on tänä päivänä osa muiden kylä
kuntien vesiosuuskunnista. Voita
neen todeta, että pääosa Virtain pi
täjän asujaimistosta saa käyttöve-

tensä Virtain Vesiosuuskunnan toi
mesta.

Uudelle vuosituhannelle 
uusin menetelmin

Keväällä 2003 valmistui Virtain uu
sin, Kankaan vedenkäsittelylaitos, 
jossa alkalointikemikaalina aiem
min käytetty lipeä ja sooda korva
taan kalkkikivellä. Vesi johdetaan 
kalkkikivimassan läpi, jolloin se 
alkaloituu. Samalla veden ph nou
see, samoin kovuus. Kuluttajalle 
vesi on entistäkin makoisampaa ja 
raikkaampaa. Vedessä oleva vapaa 
hiilihappo poistetaan ilmastamalla.

Käsittelylaitokselta lähtevä vesi 
käsitellään vielä hygieenisen laadun 
varmistamiseksi UV-sterilisaattoril- 
la, jolla poistetaan mahdolliset bak
teerit ja virukset. Voiko vesi enää 
parempaa olla.

Myös Jäähdyksen pumppaamon 
yhteyteen valmistui vuosituhannen 
vaihteessa kalkkikivialkalointilai- 
tos. Vanhaa lipeämenetelmää käyte
tään enää Puttosen pumppaamolla. 
Pian sekin on historiaa, sillä piak
koin voidaan Puttosen pumppaa
mon vedet johtaa suoraan Kankaan 
vedenkäsittelylaitokselle ja sieltä 
puhdistettuna kulutukseen.

Tähän on tultu. Ihmisikä on ku
lunut siitä, kun Virtain vanhaan sai
raalaan pumpattiin vettä Kaletto- 
manlahdesta tuulipumpun avulla 
aikana, jolloin yleistä sähkönjakelua 
ei vielä oltu järjestetty. Eivätkä kaik
ki vesitornin rakentajatkaan enää 
ole keskuudessamme. Huomiseen 
voimme suhtautua luottavaisin mie
lin, mitä tulee veden riittävyyteen ja 
laatuun, edellyttäen, että emme itse 
pilaa Virtain taajaman tuntumassa 
kulkevaan harjuselänteeseen varas
toitunutta pohjavettä omilla toimil
lamme ja välinpitämättömyydel
lämme.

Virtain Vesiosuuskunnan histo
riaan ja eri vaiheiden tunnelmiin voi 
tarkemmin tutustua Matti Kankaan
pään kirjoittaman historiikin ja tä
män jutun kirjoittajan koostaman 
videohistoriikin avulla. Edellinen 
on jaettu kaikille vesiosuuskunnan 
osakkaille ja molempia voi lainata 
Virtain kirjastosta.
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Kerttu Heinämäki

Vanhasta-Kullaksesta tämän päivän tonnareihin:

Karjanjalostuksella on pitkät 
perinteet Suomenselällä
Kuopiossa ja Tampereella v. 1898 pi
dettyjen karjanäyttelyiden seurauk
sena syntyi ajatus jalostusyhdistyk- 
sen perustamisesta. Itäsuomalaiset 
eli kyyttökarjan kasvattajat perusti
vat itäsuomenkarjan jalostusyhdis- 
tyksen ISK:n. Länsisuomenkarjan, 
ruskean maatiaisen kasvattajat pe
rustivat v. 1904 oman yhdistyksen
sä LSK:n.

LSK:n vahvaksi alueeksi muo
dostui Häme erityisesti Tampereen 
ympäristö. Pohjois-Hämeessä heräsi 
voimakas jalostustyö. Ensimmäis
ten kirjattujen joukossa oli Poh- 
jaslahden Salmentakasen Vanha- 
Kullake. Lehmä oli ruskea ja sar- 
vellinen sekä vankkarakenteinen. 
Sitä pidettiin herkkä- ja runsaslyp- 
syisenä. Tästä löydöstä polveutuvat 
monet tytärlinjat, mutta myös son- 
nisuvut Monni 5 ja Nuija 388. LSK:n 
jalostus toi vaikutteita mm. Vas- 
kuulle ja Rantakunnalle, osin myös 
Jäähdyskylään ja Hauhuulle.

ISK:n jalostuksessa Virrat oli 
läntisintä aluetta, jossa tehtiin mää
rätietoista jalostustyötä. Osuutensa 
asiaan oli ähtäriläisellä "Peränteen 
karjahengellä", joka oli levinnyt Soi- 
ninkylään, Ikkalankylään ja Puuk
koniemeen asti.

Karjantarkkailu ja sonniosuus- 
kuntatoiminta yleistyivät. Kurssit ja 
karjapäivät sekä karjakohtaiset kil
pailut karjatuloarvoista ja arvok
kaampi kilpa siitoskeskusarvosta 
toivat uusia kehityksen keinoja 
Suomenselälle. Kylä- ja pitäjän- 
näyttelyt rohkaisivat takametsien 
asukkaatkin elikkoineen esille. In
nostuksesta kertoo sekin, että Vir
tain maatalousnäyttelyssä v. 1935 oli 
esillä 54 ISK-lehmää, seitsemän hie
hoa ja yhdeksän sonnia. LSK-lehmiä 
ja hiehoja oli yhteensä 15 ja sonneja 
kaksi.

Aaro ja Maija-Liisa Keski-Soini esittelivät lehmiään presidentti Urho Kekko
selle Virtain maatalousnäyttelyssä v. 1968. Mukana kuvassa ovat myös K. 
Matias Helimäki ja Kauko Holma. Kuva: Virtain Valokuvausliike

Lehmien tuotostasot nousivat 
1920- ja 1930-luvuilla sille tasolle, 
että osallistuminen maakunnallisiin 
ja valtakunnallisiin kilpailuihin oli 
mahdollista. V. 1930 Jyväskylässä 
esiteltiin virtalaisia sonneja ja leh
miä. Ikkalan talon lehmien keskituo- 
tos oli 3478 kg maitoa ja 155 rasvaa, 
keskirasva 4,4 %. Esimerkiksi Soi- 
ninkylässä Onni Kahilalta oli näyt
teillä sonni Liukas ja kolme lehmää 
keskituotoiltaan 3541 kg, maitoa 152 
kg rasvaa ja keskirasva 4,3 %.

Pieksämäellä v. 1938 oli ISK:n 
riemujuhlanäyttely, jonne Ähtärin 
asemalta matkasi 27 ähtäriläistä ja 
virtalaista nautaa. Lehmistä kaikki 
olivat yli 4000 maitokilon tuottajia. 
Näyttelyssä siis loisti näiden paikka
kuntien jalostustyö. Maineen lisäksi 
tuli palkintoja aina Tasavallan Pre
sidentin palkintoa myöten.

Sota-aika koetteli myös karjan
jalostusta. 1940-luvun lopussa alkoi 
maassa keinosiemennys ja Virroil-
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lakin vähitellen 1950-luvulla. Sonni
osuuskunnat siirtyivät historiaan. 
Ayshire-rotu alkoi yleistyä ja suo
menkarja väistyä. Virroilla vielä v. 
1965 rotujen jakautuma oli lähes ta
san. Virtain maatalousnäyttelyyn v. 
1968 saatiin vielä kaunis suomen- 
karjaosasto, 20 lehmää ja kaksi son
nia. Friisiläisrotu tuotiin Ruotsista 
1960-luvun alussa.

Keinosiemennysyhdistystoiminta 
avasi 1980-luvulla aivan uudet mah
dollisuudet karjojen kehittämiselle. 
Alkiohuuhtelut ja -siirrot tulivat jo
kaisen karjankasvattajan ulottuvil
le. Lieneekö kohtalon ivaa, että en
simmäiset Pirkanmaalla v. 1988 teh
dyt alkiohuuhtelut suoritettiin sk- 
lehmille, toinen niistä Virroilla.

Rotujen voimakaksikoksi on 
vuosien myötä muodostuneet 
ayshiret ja friisiläiset, nyt jo parem
min holsteina tunnetut. Suomen
karja sinnittelee sitkeästi yhden pro
sentin osuudella. Nykytekniikkaa ja

* * * *

Vanhaa virtolaista suomenkarjaa edustaa Sofia, joka lypsää yli 9000 kg vuo
dessa. Lehmän ja tämän kuvan omistaa Maatilayhtymä Heinämäki.

jalostus valintaa käyttäen saadaan 
parhaimmillaan kolmi- ja nelinker
taiset maitomäärät "riemuvuoden"

tasoihin verrattuna. Katsaus men
neeseen auttaa uuttakin ymmärtä
mään. Niin myös karja-asioissa.

Kaarina Multamäki

Jouluinen tarina
Taas lapsenlapsen kanssa kerran vietettiin 
muuatta iltaa joskus joulun alla, 
maa ulkoa jo peittyi hämyn pumpuliin, 
kuun ohut sirppi näkyi taivahalla.

Ei huomattu me ehtoon pimeyttä, 
ei yhtään aikaa jäänyt haaveiluun, 
tehtävää meillä oli hyvin tärkeätä, 
se tällä kertaa syrjäytti muun:

Kim joulumarkkinoiden vilinässä 
olimme lahjakaupat kierrelleet, 
niin pitkän pohtimisen jälkeen löytyi, 
kaikki se, mitä oltiin etsineet.

Muistettu oli äiti, isä, sisko,
mummot ja vaarit, pikkuvelikin, 
ja kotipihan kiltti Vahti-koira 
pantaansa sai punaisen rusetin.

Kun kaikki lahjat oli piilotettu 
kätköhän kauniin joulupaperin 
ja nimilapuillakin varustettu, 
äkkiä tyttö muisti muutakin:

- Voi sentään, onhan isomtimmo vielä, 
hän ainakin myös lahjan tarvitsee, 
hm siellä huoneessansa yksin oottaa, 
vanhoja jouluja hän muistelee!

Miettien tyttö penkoi mummon laatikoita 
ja löysi pienen, pikkuruisen reen, 
kuormanaan kullattuja omenoita 
ja poron punaisine valjaineen...

- Tästähän isomummo varmaan ilahtuisi! 
Saisinko, mummo, hänelle mä viedä sen? 
Kun lupasin, niin tähtösin loisti 
hymyily silmiensä kirkkaiden.

Kun tuumin, miten pikkurekeen mahtuu, 
kun keijun painon se vain kestäisi, 
vastasi tyttö: Ei se haittaa mitään, 
mummohan muuttuu itse pieneksi!

Uskotko, mummo, jouluna me kaikki 
varmasti ihan pieniks muututaan, 
lapseksi silloin alas taivaastansa 
Jeesuskin tuli seimeen nukkumaan!
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Kalle Vuorinen

Miina Hallinen - tyttö uudistilalta

Miina Hallinen tuli 10-vuotiaana 
Monoskylän Ristiniemeen. Tuon 
ikäinen olisi kelvannut jo pikku pii
aksi, mutta nyt oli kysymyksessä 
sukulaistyttö, joka lienee otettu 
oman, samanikäisen Matin, s. 
4.9.1844, leikkitoveriksi ja kasvin
kumppaniksi. Rippikirjaan on mer
kitty "fasterdotter" (isän siskon ty
tär) ja seuraavalla kerralla jo "styv- 
dotter" (kasvattitytär).

Ristiniemeen oli aikaisemmin 
syntynyt kaksi poikaa, mutta he oli
vat kuolleet lap-suusvuosinaan. Ei 
ollut Matti-pojastakaan eläjäksi, 
vaan hän kuoli 10-vuotiaana. Sitä 
tärkeämmäksi tuli Miinan olemas
saolo perheessä.

Läheistä sukua
karhunkaataj alle

Biologisen isänsä kautta Miinan juu
ret olivat Uurasten Kitusessa, josta 
Miinan isän äidin isä Matti Heikin- 
poika, s. 1749 k. 1821, oli saanut hal
lintaansa myöhemmin uudistilaksi 
muodostetun Vehmaaan torpan. 
Matin veli, karhunkaataja Martti 
Kitunen sai kantatilan. Matti Hei- 
kinpoika oli kahdesti naimisissa, ja 
niin hänellä oli myös kaksi sarjaa 
lapsia, joilla oli huomattava, jopa 
kolmenkymmenen vuoden ikäero.

Ensimmäinen puoliso oli Kaisa 
Yrjöntytär Kahila, s. 1750 k. 1793. 
Tästä avioliitosta syntyivät mm. ta
lon tuleva isäntä Aapo ja Miinan iso
äiti Maria, s. 1781. Kolme lapsista oli 
kuuromykkiä.

Nuorempaan sisarussarjaan 
kuuluivat mm. Juho s. 1801, josta 
1830 tuli Ala-Monosen isäntä, sekä 
Hermanni s. 24.10.1809. Viimeksi 
mainittu avioitui 1833 Anna-Kaisa 
Ylä-Monosen kanssa ja tuli Risti- 
niemen torppariksi. Sitä kautta se
littyy myös nimihenkilömme yh
teys Ristiniemeen.

Isän uudistila muodostui 
Hallisen torpasta

Miinan isoäiti, aikaisemmin mainit
tu Maria Matintytär oli naimisissa 
räätäli Heikki Västin kanssa. Perhe 
oli saanut asuinpaikkansa Vehmaan 
talon tuntumasta. Heidän lapsensa 
olivat samanikäisiä tai jopa vanhem
pia kuin nuoremman sisarussarjan 
lapset ja näin setiensä, tätiensä ja 
enojensa leikkitovereita ja kasvin- 
kumppaneita. Tästä katraasta on ai
kaisemmin mainittu jo kaksi poikaa. 
Nyt tulee mukaan räätälinpoika 
Matti (Heikinpoika) s. 10.8.1814 - 
kertomuksemme nimihenkilön isä. 
Räätälin perhe muutti Pihlajave
delle 1833, mutta rippikirjan mer
kinnän mukaan Matti oli palannut 
pian takaisin ja asettunut Vehmaan 
isäntäperheeseen niin kiinteästi, että 
hän tämän jälkeen esiintyy nimellä 
Matti Matinpoikana eikä siis enää 
Heikinpoika.

Matin elämänvaiheita ja sosiaa
lista nousua kuvaavat kirkonkirjoi
hin merkityt, vuosien mittaan vaih
tuvat ammattinimikkeet: renkipoi
ka, torpparin vävy, renki, uudisti
lan hakija, uudistilallinen. Hänen 
uudistilansa muodostui Hallisen 
kruununtorpasta, mutta siihen ase
maansa hän tuskin ehti asettua. En
nen kuin kahtakaan vuotta oli ku
lunut, hän kuoli markkinareissulla 
16.11.1849.

Susi oli purrut
äitiä pikkutyttönä

Matin vaimo oli Loviisa, s. 19.6.1817 
Siikaniemen (Siikalan) torpparin, 
räätäli Jeremias Bäldin tytär. Hän jäi 
miehensä kuoltua uudistilalle kes
keneräisten hankkeiden ja haavei
den raunioille viiden alaikäisen lap
sensa kanssa. Kuudes oli kuollut 
kaksivuotiaana ja seitsemäs oli syn
tyvä vasta puoli vuotta isän kuole
man jälkeen.

Kaiken lisäksi hänellä oli rajoitus 
työkykyyn nähden: kirkonkirjoissa 
on tyttöajoilta lähtien merkintä "va
hingoittunut käsivarteen sudenpu- 
remasta"! Selitys asiaan on tullut 
vastaan SKS:n kansanrunousarkis
tossa. Loviisan pojanpoika mv. 
Heikki Hallinen on kertonut perin
teenkerääjä Väinö Tuomaalalle (Vir
rat, Toisvesi, a. 5942, 1954): Isoäiti 
Hallisen mummu Virtain Uurasen 
kylässä syntyny se häjynen tyttö oli 
kun piti päästä kirkkoon pyhäaamu- 
na. Este lie tullu, ku ei päässy. Se 
meni kiukussaan sänkyyn maata. Sen 
äiti komensi tunkiokoppaa viemään 
tunkiolle. Susi oli porraspäässä ja se 
kohta tarttu tyttöön kiinni ranteesta 
ja siitä purren viemään tyttöä. Äiti 
pääsi korennon kans väliin. Susi puri 
sitä pahasti reisiin ja takapuolelle. Se 
sairasti kauan sitä. Pikku tyttö pääsi 
vähällä, kun sillä oli paljo vaatteita 
päällä. Oli puettu vankasti kirkko- 
matkaa varten. Loviisa sai onneksi 
pian vierellensä toisen miehen - 
Samuli Isomäen Ähtäristä, mutta tä
mäkin kuoli jo viiden vuoden ku
luttua 1855 jättäen Loviisalle kaksi 
pienokaista lisää. Onneksi vanhim
mat pojat, Jussi s. 1836 ja Heikki s. 
1839 tällöin jo lähenivät miehen 
ikää ja pystyivät ottamaan vastuu
ta talon töistä. Tässä vaiheessa myös 
10-vuotias Miina-tytär otettiin kas
vatiksi Ristiniemeen.

Jos siihen aikaan olisi vietetty 
äitienpäivää kunniamerkkeineen, 
niin Loviisalle olisi ehdottomasti 
kuulunut mitali! Ei riittänyt että hän 
synnytti, hoiti ja kasvatti ison lapsi- 
parven.

Elämänsä kriisikausina hän jou
tui äidin velvollisuuksien lisäksi 
yksin kamppailemaan viljelläkseen 
ja säilyttääkseen uudistilansa. Hä
nen ponnisteluistaan pääsivät jälki
polvet nauttimaan. Aikanaan Hal
osesta muodotettiin jopa kaksi elin
kelpoista tilaa: Ala- ja Ylä-Hallinen.
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Miina Hallinen avioitui 
Kalle Ylä-Monosen kanssa

Niin kuin alussa kerrottiin Miina 
Hallinen tai siinä vaiheessa jo Mii
na Ristiniemi jäi perintötorpan ai
noaksi perilliseksi. Päätalossakin 
tiedostettiin selvästi, että avioliiton 
myötä oli vaarana, että melkoinen 
alue ikimuistoisia Monosen maita 
oli joutuva vieraiden hallintaan.

Avioliittoa ei tarvinnut kauan 
odottaakaan, mutta kuinka olla
kaan, sulhaseksi löytyi Ylä-Mono- 
sesta talon toiseksi vanhin poika

*
Mx Mx Mx Mx Mx.

xjv xpT syZ

Carl Henrik (nimet rippikirjaan 
merkityssä muodossa, Kallena hä
net toki tunnettiin). Voi vain arvail
la, olivatko nuoret toisensa löytä
neet, vai olivatko muutkin avioliit
toa järjestämässä. Vihkipäivä oli 
19.8.1866.

Jo kihlausaikana pojalle oli teh
ty luovutuskirja Ristiniemestä kä
sittäen kolmanneksen koko talosta 
eli liki 300 hehtaaria. Erottaminen 
voitiin toteuttaa kuitenkin vasta tor
pan silloisten haltijoitten kuoleman 
jälkeen ja itsenäinen Ristiniemi mer-

*
 Mx Mx Mx Mx Mx Mx"TpT xjx xp ’xpC ^x xjx"

kittiin maarekisteriin 40 vuoden 
päästä vuonna 1905. Koska Her
manni ja Anna-Kaisa käyttivät 
Ristiniemeä sukunimenään, ottivat 
uudet haltijat nimen Ristilahti. Ai
kaa myöten heillä oli siinä myös 
viisi lasta elämää rikastuttamassa. 
Kalle Henttrik ja Miina Ristilahden 
hautakivi on Ruoveden kirkko
maalla ison koivun kainalossa. Sii
tä näemme, että Kalle Henttrik eli 
4.4.1845-4.2.1914 ja Miina 10.4.1845 
-1.3.1918.

xL, x^x^ ^qx xp. 'xjx"

Kaarina Multamäki

Myöhästyneet kynttilät

Miksihän iän myötä tuntuukaan 
et' vuodet kuluvat niin nopeaan, 
kuin siivet saaden ohi lentävät, 
lähtevän pääskyn lailla kiitävät!

Se, mikä sai mun tätä miettimään, 
kun kaapin nurkkaan kaikkein pimeimpään 
näin unhoittuneen hautakynttilät 
mä viime joulun, käyttämättömät!

En ehtinyt tai päässyt - mikä estikin - 
haudoille viemättä ne oli vieläkin; 
mut’ tuumin, uusi joulu kun jo kohta on, 
korjaisin silloin varmaan vahingon!

Kun sitten aattopäivä iltaan hämärtyy 
ja touhu kiireinen jo jouluun hiljentyy, 
niin kalmistoon mä omaisteni hio 
vien myöhästyneet tervehdykset nuo.

Tiedänhän, etten heitä täällä kohtaa, 
öisenä tähtenä he mulle hohtaa, 
vain muistot paaden alla nukkuvat, 
vuosien saattoon nekin katoovat!

Mä katson vaitonaisna kynttilää, 
se palaa hetken, sulaa, häviää... 
käy mieleen miete vanhan ihmisen, 
elämän kypsyttämän, hiljaisen:

Ihmiset, jotka nukkuvat jo maassa, 
unessa lepäävät jo autuaassa, 
ei meitä tarvitse, mut' monta lähimmäistä 
on kenties orpoa ja yksinäistä.

Parhaiten teet, kun annat valon heille, 
sen, jonka sytytät poisnukkuneille, 
enemmän silloin tuo se siunausta, 
saa joku murheellinen lohdutusta!

Tää neuvo selvänä on mielessäin, 
kun kirkkomaalta palaan kotiinpäin: 
et' ojentaisin toivonkynttilän 
valoksi veljistäni vähimmän!
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Keihään koulun entiset oppilaat tapasivat koulullaan 23.8.2003. Kuva: Virtain Valokuvausliike

Kirjaston paikalliskokoelmaan hankittuja teoksia v. 2003
Gummerus-Väisänen, Eila: Alman kolttu, 2002
Kankaanpää, Matti J. : Morrin suku, 2002
Koivula, Tauno: Savottapilkkeitä takametsiltä, 2002
Kollan Simulan suku (toim. Matti J. Kankaanpää), 2003
Koro, Terttu: Ruumiin pesu eli perinnön jako
Lehtinen, Sinikka: Luettelo Marjaliisa Pitkärannan piirtämistä postikorteista, 1998 
Nojonen, Uolevi: Niin kauan kuin on elämää, 2003
Saarinen, Seppo: Raf. Haarlan polttoturvetehdas Vilppulan Majasuolla, 2003
Salminen, Jaakko J.: Seinäjärveläisistä Salmisiksi: Manu ja Eveliina Salmisen jälkipolvia ja 
esivanhempia Virroilta ja Pohjanmaalta, 2003
Seppälä, Raimo: Västäräkki karhun ja ilveksen välissä: Pirkanmaa alusta alkaen 1952-2002
Sippola, Arvo: Suomenselän taiteilijaseura 35-vuotta, 2003
Viipurin ja Savonlinnan läänin henkikirja 1701,1-2 (toim. Matti J. Kankaanpää)
Vuorenpää, Kauno: Virtain 4H-yhdistys ry: historiikki 1928-2003, 2003
Kuurila, Antti: Otto, tuo vettä, 2003 (videokasetti)
Orkesteri Ukulele toimeenpanee 1930-luvun tanssi-iltamat, 2001 (cd-levy)

Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintutkimusaseman teoksia:
Kalksalo: Kylä Lumivaarassa, 2003 (Tutkivi 29)
Pelimannimusiikkia Pirkanmaalta, 2003 (Tutkivi 30)
Nordlek: Spelar tillsammans, 2003 (Tutkivi 31)

Vanhoja Virtain Jouluja on saatavana

Irtonumerot 2 euroa kappale. Kaikki saatavana olevat vuosikerrat yhteensä 15 euroa. 
Seuraavat vuosikerrat ovat loppuneet: 1958-65, 1972, 1975,1988 
Tiedustelut: Pentti Jouttijärvi, puh. 475 4016.
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Joulunajan tapahtumia Virtain seurakunnassa:

Ke 24.12. 2003 JOULUAATTO
klo 15 Jouluaaton sanajumalanpalvelus Virtain kirkossa 
klo 15.30 Jouluhartaus Killinkosken kirkossa 
ldo 17 Jouluhartaus Liedenpohjan kirkossa 
klo 17 Jouluhartaus uuden hautausmaan kappelissa

To 25.12. JOULUPÄIVÄ
klo 7 Joulukirkko Virtain kirkossa
klo 9 Joulukirkot Liedenpohjan ja Killinkosken kirkoissa

Pe 26.12. TAPANINPÄIVÄ
ldo 10 Sanajumalanpalvelus
ldo 13 Sanajumalanpalvelus Kurjenkylän rukoushuoneella

Ke 31.12. UUDENVUODENAATTO
klo 23 hartaus Virtain kirkossa

MUSIIKKITILAISUUDET
Su 7.12. klo 18 lasten kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
To 11.12. klo 19 Keuruun Serena-kuoron joulukonsertti Virtain kirkossa (ohjelma 6€ )
Su 14.12. klo 19 kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
Ti 16.12. klo 19 kauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossa 
To 18.12. klo 19 kauneimmat joululaulut Liedenpohjan kirkossa 
Su 21.12. klo 19 kuorojen kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa

RAUHALLISTA JOULUNAIKAA JA VARJELUSTA VUODELLE 2004 
VIRTAIN SEURAKUNTA www.evl.fi/srk/virrat

T&n7ia//tsosaas/fafi/ii/i oä/ii
toivottaa

&
4AattAaA/7s7a ^attAttct & 

ja $
(SA/iew44uatAeAA&2004/ .«

KEURUUN
OSUUSPANKKI
KEURUU, VIRRAT, RUOVESI, TERÄLAHTI

Toivotamme asiakkaillemme 
rauhaisaa joulun aikaal

Nordea Pankki Virrat

Nordea®
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(^^Virtain Urheilijat ry

KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA 
KULUNEESTA VUODESTA JA 

$ TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA!

MAANRAKENNUS S 
LAHDENPERÄ OY

VIRRAT

^////^/ ////•//'/.'

VIRTAIN KUKKA JA kellosepänliike

HAUTAUSTOIMISTO ftuifciT
MEMORIAl Puh- <03> 475 3570 (D puh. (°3) 475 5949

Keskustie 8 - 34800 VIRRAT

KARI HARJUPATANA OY
*** VIRRAT Puh.(03) 475 4101

\ NYKYAIKAINEN LIIKENNEASEMA (stT)

VASKIPALVELU
OLLI SALMI • 34710 VASKIVESI • PUH. 03-475 8950

•HUOLLOT «KORJAUKSET
•VARAOSAPALVELU »KAHVIO

• PALVELUA VUODESTA 1984

• , • •'* e Finnhostel 
. matkailutila

|'<AAPA\b\KI
34710 VASKIVESI, VIRRAT

www.virrat.fi/matkailuwww.matkailumaatilahaapamaki.com

Timo ia Tuula Haapamäki
p. (03) 475 8845, 0400-627 854, fax (03) 475 8811 

E-mail: timo@matkailumaatilahaapamaki.com

RUOKA- JA JUHLAPALVELUT
YÖ- JA AAMUPALA* SAVUSAUNATILAISUUDET 

LEIRIKOULUT • MÖKKEJÄ MUKAVUUKSIN

$ j®

KIITTÄÄ ASIAKKAITA KULUNEESTA 
VUODESTA JA TOIVOTTAA KAIKILLE 

HYVÄÄ JOULUA!

VIRTAIN MAANRAKENNUS KY
KIITTÄÄ asiakkaitaan kuluneesta 

VUODESTA JA TOIVOTTAA - 
KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA!

- Tilinuotta Oy
Puh. (03) 475 3862 

7^/ <X<C\Gsm 040 568 6286

Tilitoimisto-"vGqvAA 
palveluja '

Hyvää Joufual

MARKKU HAVANKA KY
METSÄKONEURAKOINTI 

TIUKANTIE 307, 34710 VASKIVESI
PUH. 475 8952, 0400 622 171

Koti- ja yrityssiivoukset

SIIVOUSPALVELU
Minna Tulijoki

34800 VIRRAT p. 050 552 6348

TILISOINTI KY .
Virtaintie 40
34800 Virrat
Puh. 03-4753117, 0500-640411
Maa- ja metsätalouden kirjanpidot 
ja veroilmoitukset

MYLLYNIEMEN TANSSILAVA
VASKIVESI

VALMET METSÄKONEHUOLTO
M. ALA-SULKAVA OY
p. (03) 475 8129, 0400 233043

e Hyvää Joulua!
Järvi-Suomen Laaturakentajat Oy
UVI/Ä TAI /I PL23, Virtaintie 37, 34800 VIRRATn T VM /HLU Puh. 03-475 9229. fax 03-475 9219

Gsm 0400 338 405
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HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

/ / Keskustie 4, 34800 Virrat
Puh- 475 5584 
fax (03) 476 4088

In

Virtaintie 35, puh. (03) 475 3755

Kiinteistötoimisto lkv

Asuntovirrat oy

O^ahrila ^Kuunsilta
avoinna sopimuksen mukaan
Vuorenmaa Anja
Niemikyläntie 261
42870 Kotala
puh. 03-4756327, 040-5677621

Virtaintie 34* 34800 VIRRAT
Puh. 03-4755 779

Sähköposti: asuntovirrat. 1 kv@phpoint.net 
Internet: www.asuntoverkko.com/asuntovirrat

|ITÄ| & LAöTfcN AöUöTfc

VIRRAT ÄPILÄM^
Ammattitaitoista isännöintiä ja kiinteistönvälitystä 

yli neljännesvuosisadan ajan.
Lastenvaatteiden ja

Virtaintie 32 lelujen erikoisliike
Puh. 475 4044 Virtain keskustassa

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTAVUOTTA

HYVÄÄ JOULUA
JA

r— if\ ir\. f/-*/ r\. it~

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
to

FII\II\ICCJI\IT
GWS Finncont Oy

PL 44, Sampolantie 3
34801 VIRRAT

puh. (03) 485 411, fax (03) 485 4200 
www.gwsfinncont.com

Reilu Ruokakauppias
Puh. (03) 475 3253

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

loal

LIIKENNE

TAUNO MÄKINEN, © 475 9260 KOTALA, VIRRAT

Kiittäen oAoiiiamaAlanne InoilamukAeAia 
ja mielii/iiäväiiä j/kleiilj/öAiä loivoiamme 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

- PTS VLA VIRKAT OV-
34800 Virrat, Purotie 1, Sampola, puh. (03) 475 541 7

HYVÄÄ JOHLHA
JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Yleislääkäri

HARJUN SEMENTTIVALIMO
34800 VIRRAT 

puh. 475 5819, 050-327 5965

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

VESIKÖRVENTIE 14, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 475 4347
ARJA LUODES
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yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme hyvää 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

Jk.

HYVÄÄ JOULUA
* JA *

. ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
* *

* ^MARKET *
* ▼ 9 PIPPURI*

MEILTÄ SAAT Avoinna ma • pe 9 - 21, la 9 -18

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

Jk. jk.jk.jk. ^49-
'T' 'v< 'P 'T 'T 'T 'T

Jtyvää. Jouhia ja Onnellista Uutta Vuotta

LINJA-AUTOLIIKENNE
I^YKSPETÄJÄ OY

Opintie 7, 34800 VIRRAT

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

SUORITAMME TILAUSAJOA

LINJA-AUTOLLA

VIRTAIN FYSIKAALINEN 
$ HOITOLAITOS

Fysioterapeutti AIRA PÄIVÄRINTA 
Hieroja ERKKI PÄIVÄRINTA 

TORISEVANTIE 8A 25, VIRRAT, puh. 475 4395

e VIRTAIN 
RATSASTUSTALLI

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

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
toivottaa

VIRTOPRINT
Meijeritie 14, 34800 VIRRAT 

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

Teitämme astioitamme luutuneesta vuodesta 
ja tovotamme ‘Kjuvauksettista Joutua

VIRTAIN

VALOKUVA USUIKE

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 5106

QCuttumaisen makeaa Joulua 
tuvasta ja navetasta

SaTuUiomus
Vaskivesi

JOULURAUHAA
M

ONNEA VUODELLE 2004

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

virtain 30 VUODEN KOKEMUKSELLA

valomainos oy
AHJOLANPORTTI, 34800 VIRRAT 

PUH. 03-4755 699, FAX 03-4755 688

- VALOMAINOKSET -TARRAKIRJAIMET 
-NOSTOLAVOJEN JA ALUMIINITELINEIDEN VUOKRAUS

YKSITYISEN LÄHIHOITAJAN PALVELUT

T:mi TUULA JARTTI
Nuuttilantie 372

Puh. (03) 475 8694, 0440 919 893

Aluaää Jj.ou.taa ia OnnUhita Viatta Q/uotta! 'aufialtUtHa G.ou[ua !

V IRTAIN
'AUTOKORJAAMO KY

Pirkantie 22,34800 VIRRAT, puh. 03-475 4544,0440-621 042
Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rauhallista Joutua ja Onnea Uudelle Vuodelle!^

" ** * * * * *

KIITOS
asiakkaillemme

Ml kuluneista
10 vuodesta.

KAIKISSA SILAAÄASIOISSA
- optikon palvelut
- silmälääkärin palvelut

Meiltä myös:
- Pete rs-An g o ra 

kohdelämmittimet
- OMRON verenpainemittarit

HYVÄÄ
JA

RAUHALLISTA
JOULUA

TOIVOTTAA
KAUPPIAS

JA
KAUPAN VÄKI

MARKET
:azze
dnii/zol

NAKffiVIRRAT

ILMA- JA PIILOLASIT
Virtaintie 31,34800 Virrat, puh. 03-475 4343

VIRRAT
xdZ xdZ Xdz Xdz Xdz Xdz Xdz xdz xdz xjz Xdz xdz xdz xjz xdz xdz xdz xdz xdz xdz xdz xdz "dZ xdz xdz xdz Xdz XlZZ
ZPX zpx ZfX Zpx zpx Zpx zpX ZpX Zpx zfx Zpx zfx Zp. Z^X Z^X zp. ZjX /JX zJX ^X ZjX Zpx ZJX ^X Z^X zfx Z^X ZpX

Virrat, puh. 475 4141 
MA - PE 7-21, LA 7-18

Euro Virrat Ky Lasse Eteläaho 
Puh. (03) 475 3355 ja 475 3350

Renkaat, autovarusteet, matkapuhelimet 
myynti ja asennus

VIRTAIN PENSIONAATTI
MARKETTA SADRI 

puh.4755055, 040 516 9500
HERMORATAHIERONTA 

S. JYSKE

MAANRAKENNUS LAHDENPERÄ OY
34800 Virrat

Kiittää aAiahhaitaaM, hidasteelta aaadeita 
ja. toivottaa haihide 
Raudiadlilta outoa!

Puh. 0400 635 432 os. Virtaintie 45
puh. 475 4722, 050 5582477

sxtfc

Jussilan Marjatila *
Patalantie 158
34740 Koro 

Puh. 03-475 9855

TASE-VIRRAT AY
Martti ja Eero Laitinen 
Siekkisenpolku 16 
34800 Virrat 
Puh. 475 25730 
Kirjanpitopalvelut
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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

Hyvää Joulua toivottaa

KVM/KOkJAAMO OY
Puh. 03-475 5207, Fax 03-475 3373

TÄYDEN PALVELUN RAKENNUSLIIKE
Yhteydenotot

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

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

KDNTTORITYÖPALVELU
Pasi Nieminen

VIRRAT (03) 475 4557, 040 586 2686

■ '/Lif iriti V/rn/nn /n ( mii-f/i-Hn J/utta '! nt f/a

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN islSEvKE9|
Puh. (03) 475 5323, fax (03) 475 4166

Hyvää Joulua ja
O _ & Onnellista UuttaVuotta

\NELLA a. Virtaintie 36 
-c> 34800 VIRRAT

VSpY3 Puh. (03) 475 381 I

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KAUPUNGINKIRJASTO

‘JTyvää Joutua ja 
OnneUista Uutta Vuotta

ipM lila

Pirkantie 13, VIRRAT puh. 050 325 1414

Kiitämme kuluneesta vuodesta 
toivotamme Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Virtain Moottorisaha

AHOKAS-YHTIÖT OY
Salinintie 2, 34800 VIRRAT 

Puh. (03) 475 8300

Matkailumaatila Lomajärvinen

Kivimäentie 37, 42870 Kotala 
puh. (03) 475 9251, 050 556 7435

a EXT RA
T. KANGASAHO

42870 KOTALA, PUH. 03-475 9132
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

S1 RAUTIA
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

999999
Palvelemme 
Ma-To 9-17 
Pe 9-18 
La 9-13 
HUOM! Ruoveden 
liike lauantaina: 
klo 9-14

Tervetuloa!
www.rautia.fi

Neste Kitusen Kievari 
toivottaa 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

asiakkailleen ja 
yhteistyökumppaneilleen

Virtain * 
Lasipalvelu

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

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

JA RAUNON LEIVÄN KONDITORIA

PARTURI-KAMPAAMO

Reetta
HAKATUT

Leena & fJelt tou/Mavat RauluMiitd Jotdaa

zTTyvaä yj.ou.Lua ja 
il.LLi.ta diatta dVaotta

uraa
Onnd

PARTURI TERTTU
Varpustie 1 
34800 VIRRAT

Terttu Rantanen
puh. (03) 475 4830

puh. 03-475 3095 
34800 VIRRAT

. Hyvää Joulua toivottaen

Ranlvallista toivottaa

VP Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet

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

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

VIRTfilNn ura ra ia
Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (03) 475 2400

VIRTAIN RUOSTEENESTO
Pirkantie 22, Virrat, puh. 475 3007

KEVÄÄLLÄ TAVATAAN TAAS

moona.metsoila@luukku.com 
p. 050 531 8137, fax (03) 3763774
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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 Hvvää Uutta Vuotta!
KIINTEISTÖHUOLTO 

PEKKANEN E.
PÄIVYSTYS 24 h

050-302 0811

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
toivottaa

Naisten vaatetusliike
ANNULI

Virtaintie 35, Virrat, puh. 475 3193

Arkipäivän henkireikä

eisrancj

Kyselyt ja toiveet puh. 4851 263, 4851 264

KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co
MYÖS HTM-TILINTARKASTUKSET

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

AUTOHUOLTO

ISOKIVIJARVI
Kiertotie 1, 34800 Virrat

Puh. 03 4753611, Fax 03 4753606, www.isokivijarvi.com

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

Jtyvää Joutua ja Onnellista Uutta Vuotta
Virtain

Sähkötyö Oy
Pirkantie 22 
34800 VIRRAT

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

HYVÄÄ
JOULUA!

RAUTANET
Virtaintie 32, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 475 3775, fax (03) 4753310

•Hyvää toivottaa

vmt T 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

Rauhallista ja Kynää joulua
Ravintola
TEUVON TUPA
ELINTARVIKEKIOSKI 
Liedenpohja, puh. 475 8130

VURUniALC KESKELLÄ LOMASUOMEA 

VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA

PUHELIN (03) 475 6560 
Xr VIRTAIN PERINNEKYLÄ

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

HSUUNNITTFLUMLO

S. Anttila Oy Virtaintie 17, PL 36, 34801 VIRRAT 
Puh. (03) 475 2800 Fax (03) 475 2850

VIRTAIN PALA *
Toivottaa 

Rauhallista Joulua
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fyudiiieieui. lahkeen. aiacMai 
ammaitilaiiet taivatiaval
hoikille. lehden. lukijoille.

(IcutkaiAaa Oulua ja 
dtyuää 'Uulia 'liuolta!

'ttyyvää joulua

AILA LAHTI SEIJA MASKONEN
ERJA KOIVULA

TERVETULOA! AJANVARAUKSET 475 5885

Parturi fi) ■.
Kampaamo ksarita

tolaoa

'Ttiiucvelunao & *7tilillä

TAMPEREEN 
YLIOPISTON 

VIRTAIN 
KULTTUURINTUTKIMUSASEMA

Virtain kulttuurintutkimusaseman tarkoituksena on luoda edellytyksiä eri tie
teenalojen kenttätutkimukselle. Asemaa käytetään tieteellisten seminaarien, 
kokousten ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen.
Kokoontumistiloja vuokrata an myös yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. 
Tutkimusaseman omia julkaisuja myynnissä: mm. Soininkylän ja Kotalan ky- 
läkirjat; kirja teatteriharrastuksesta Killinkoskella, Monoskylässä ja Hauhuussa; 
Inka Oy:n historiikki; Puutalojen Virrat. Päivitetty luettelo internetissä

Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintutkimusasema 
Palolammintie 361, Herranen, 34800 VIRRAT 
Puh. (03) 472 8150
Faksi (03)472 8154
Sähköposti: antti.koiranen@uta.fi
Kotisivu: www.uta.fi/laitokset/virrat/

Tule ja tutustu!

KIRSTIN GALLERIA

Raukan Joutua ja 
Onnea vuocCette 2004

Talviaikana avoinna sopimuksen mukaan. 
Ittemäentie 56, 34800 VIRRAT 

Puh. (03) 475 6508 
E-mail: galleri2@saunalahti.fi 

www.saunalahti.fi/galleri2

© Katsastus

f ,«^T

Koulutamme:
Virroilla

Pohjois-Pirkanmaan

KOULUTUSINSTITUUTTI 
jiirko@pirko.fi I www.pirko.fi

puh. 03-486 4400, 
aikuiskoulutus 03-486 4405

Ruovedellä puh. 03-486 4440 
Orivedellä puh. 03-358 9200

Virtain katsastusasema
Puhelin 0204 88 2950 

www.sauk.fi

puh. 03-475 8635

Joulunäyttelyssämme on esillä paljon 
uutta grafiikkaa, muuta taidetta 
sekä koruja.

29.11.21.12. avoinna la-su 12-18.
Muuna aikana sopimuksesta.

HYVÄÄ JOULUA!
-63-
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a
VVASKUU • VIRRAT 

03-475 8966

Vhteistijöstä kiittäen

Zzl/)// M "rr
IJ lltjvää ja Raunallista Jouli 

Anne ja Juhani Viita

l/Vuain-
PUTKITYÖ KY

KARI VIITALA Ahjolantie 1, Virrat, <0 (03) 475 2100, autop. 0400-239185

Hyvää Joulua ia 
Onnellista Uutta Vuotta

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

T:MI METSÄPALVELU
MatVir

TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA'. 

34950 OHTOLA

0/qvää joulua ja Onnetliita ttutta Vuotta 
toivottaa

Jtavintota Tetvartti
Virtaintie 35, VIRRAT, puh. 03-475 5454

naMipää jjoutua ja
önn.£.^Lxta ^Idutta ^Vuotta 200J

s litfo Remuten
Tupparintie 27, 34800 VIRRAT 

Puh. 03-475 6299, GSM 040-563 8085 
Fax 03-475 6298

Ohfväita Jdeiit^oitd kiittäen toivotamme 
otyvaa, joulua ja

Onnea tulevalle Vuodelle

Virtain metsänhoitoyhdistys

incda
Asunto- ja palvelukeskus 

Ainala ry
Erilaisia tukipalveluja ikäihmisille mm. 
■ Asuntoja ■ Aterioita ■ Hoivaa 
* Kuntoutusta ■ Turvaa ■ Virkistystä

Kysy lisää!
Puh. 03 485 1550 
Fax. 03 458 1556 
ainala@ainala.fi 
www.ainala.fi

SAHAUS-, HÖYLÄÄMÖ
JÄ PUUTAVARAPALVELUT

JUSSI HELIN
34710 VASKIVESI Puh. (03) 475 8948, 0400 636 005

‘Rauhatfista Joutua ja
. 9-tuvää Uutta Vuotta 

J
► ►

VIRTAIN KÄSITYÖKESKUS
Mäkitie 24

L > ► 34800 VIRRAT 
► ► ► puh. (03) 475 5817 

kesäaikana
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS 
MYYMÄLÄ VIRTAIN PERINNEKYLÄ

symppis
Virrat puhelin 475 3360

Virtain 
Taksiasema 

Puh. 0100-2020
-64-
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Keskustie 6, 34800 Virrat 
puh. (03) 475 401 I

VIRTAIN ..

SILMAAS c^bon jogurtti
Lea ja Tapani Rautanen, Karttilantie 38, 34730 Vaskuu 

Puh. 03-475 6052,0500-631 736 
ahon jogurtti@saunalahti.fi

Jogurttia, feta- ja munajuustoa

virtain n 
VESI LÄMPÖ

Aho & Härkönen 
PL 69, 34801 Virrat, Pirkantie 11 

k Puh. 03 - 475 4869

Lkbml

tHyvää Joutuaja
Onnellista Uutta Vuotta

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

iKyvää Joulua ja 
Onnellista 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

Purrun Kukka
03-475 5568

Hautauspalvelu
Tapani Purra

03-475 5564
Meijeritie 14, 34800 Virrat

k Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta

t. Virtain Matkahuoltoasiamies
p. (03) 475 5542

Järven Kukka
Virrat, Rantatie 7 
Puh. 475 5390

Avoinna myös sunnuntaisin

Tiukantie 775, 34710 VASKIVESI 
e-maik sipila@phpoint.fi
Palveluksessanne, minne mennään?

PARTURI-KAMPAAMO
HIUSTOIMIMIDINETTE

toivottaa kaikille asiakkailleen

RaufuUUsta Joulua!

Puh. töihin 03 475 5975, kotiin 03 475 4059, 
0440 280 153
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

TORJGRJLLJ
©475 5293

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
EDULLISET LAATUVARAOSAT

O
Virtain
VARAOSA
VIITAMÄKI & MURTOLAHTI
VIRRAT 03 - 475 5264, 475 4777

Toivotamme Hyvää Joulua 
VAATETUSLIIKE

T • •amminiemi
Virlaintie 34, 34800 Virrat 
Puh. (03) 475 5388

VASKIVEDEN VESIOSUUSKUNTA
toivottaa jäsenilleen ja 

yhteistyökumppaneilleen

LUOTETTAVAA SIIVOUSPALVELUA 
YRITYKSILLE JA YKSITYISILLE

VIRTAIN SIIVOUSPALVELU
34800 Virrat puh. (03) 475 4429

auto 0500-468 266

—
l—’.... .... VIRHYDRO OYr ■

.... PIRKANTIE 22 VIRRAT L J o
.—i Puh. (03)475 4111. Fax 475 41121 1

Virrat (03) 475 5530, 475 5290

Jtyvää Joutua ja Onnelista Uutta Vuotta !

E XT R A
P. LEHTOVAARA

34930 Liedenpohja, puh. (03) 475 8115

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO 
A. KAIPIO KY

Pirkantie 22*34800 Virrat «Puh. (03) 475 5362

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Virtaintie 36, 34800 VIRRAT puh. 475 3100

Hyvää Joulua toivottaen

PL 47, 34801 VIRRAT 
Ahjolan teollisuusalue

Puh. (03) 475 6100

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

Toivottaa asiakkailleen HYVÄÄ JOULUA

Torisevantie 2 A 8, 34800 VIRRAT 
puh. (03) 475 5093, koti (03) 531 7254, 040-586 4863

Jtyvää Joutua ja Onnettista Uutta Vuotta

(S

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

(a a r I tn i a r h ij

Virrat Puhelin (03) 475 5129

■Hyvää joulua ja 

Onnellista LAntta Vuotta

Virtain Liitennetoutu Oy
puh. 475 5359

-66-



Valoisaa
Lämmintä
Joulua

KUNNON SUOMALAISTÄ\SÄHKÖÄ...________

KOILLIS-SflTflKUnflfln SAAKOOT
VIRRAT $ ÄHTÄRI

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta 

sekä toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Menestystä 

Uudelle Vuodelle

POHJOIS-
FINNET

HÄMEEN PUHELIN OY

HINAUKSET
MAALAUKSET
TUULILASIT

Jouhin Iloa!
( VIRTAIN FYSIOTERAPIA )

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

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

KORTTI HJA-
- selkä-, polvi-, nilkka- ym. tuet

SRehband0
KÄVELYKEPIT - TURVAHOUSUT - LIUKUESTEET 

YM. PIENAPUVÄLINEET

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN JÄTEHUOLTOON
Puh. 475 5888

7j{äyhä«la /a Via !

Virtaintie 40, 34800 Virrat 
sssanomat@phpoint.net 

Puh. (03) 475 5522

Hyvää Joulua toivottaen

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

HAMMASLAAKARI
TUIJA KÄHKÖNEN

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

(myös iltavastaanotto)
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Säv. Markku Sorvari
san. Marja-Terttu Tolamo
Marja Kujala
Valio Syrjälä
Tuula Jokinen
Marja Kujala
Hannu Häme
Matti Maijala
Aila Sipilä
Hannu Häme
Aila Sipilä
Sirkka Kuittinen 
Julia Hietanen 
Pentti Jouttijärvi 
Hannu Häme 
Päivi Ihamäki

Kosti Mäkinen
Elvi Huurinainen
Otto Moisio
Mirjami Kopare
Anneli Salmi
Raili Ilomäki
Erja Niemelä
Hannele Lähde-Setälä
Hannele Mäkinen
Sirkka Vääriskoski
Kari Kuusniemi
Jussi Korhonen
Johanna Junno
Erkki Rantanen
Pertti Tamminen
Kirsti Perähuhta
Päivi Ylimys
Ella Riikonen
Ulla Leppänen
Ritva Jylhäkorpi
Irene Lampila
Marja Kujala
Eira Siltanen
Irene Murtomäki
Päivi Kangasaho
Hannele Lyytikäinen-Käppi
Hellevi Sopanen
Helena Vuorenmaa
Antti Kuurila
Kerttu Heinämäki
Kaarina Multamäki
Kalle Vuorinen
Kaarina Multamäki
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Hhufuneesta vuodesta kiittäen

toivotamme

Haiiliaffista ^oufua ia 

Uurvaffista Uutta Ihotta

& LÄHIVAKUUTUS
PIRKANMAAN LÄHIVAKUUTUSYHDISTYS

puh. 020 522 5640

r

Rauhallista Joulua 
ja Valoisaa 
UuttaVuotta!

©
VIRTAIN

OSUUSPANKKI

www.opkk./7
OP-KIINTEISTÖKESKUS ' '



VIRTAIN KAUPUNKI
toivottaa asukkailleen ja vierailleen 
Hyvää Joulua sekä menestyksellistä 
Uutta Vuotta 2004.


