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Sen kaiken tammikuun 
huurteessa näin
Ma tammikuun huurteessa nähdä sain 
pihakoivujen valkean rivin 
lumihunnut valkeat kimaltain 
monin hohtavin helmin ja kivin.

Kuin keijujen keskellä vunertain 
kotimökKi niin pien kohoutuupi 
ja ylväänä latvansa kohottain 
sitä vartioi uhkea kuusi.

Pesät muuttolintujen nähdä sain 
kotipuistoni valkeissa puissa 
pesäaukot autiot ammottain - 
yhä laulajat viipyivät poissa.

Ma näin lammen - lainehin vangituin 
ja sen nukkuvan ruohikkoniemen.
- Tutut pellot vuottivat uneksuin 
milloin polveensa kätketään siemen

Ma äidin - niin vanhan jo - nähdä sain 
huurre hiuksillaan oi' hopeainen.
Teki askareitaan hän raahustain
- oli vartalo niin kumarainen.

Sen kaiken tammikuun huurteessa näin 
joka mulle on rakkaintajjina.
Soi herkimmät kielet sudamessäin 
silloin hellinä tuntehihkaina.

Bruno V. Polku
(käsikirjoitus 9.1.1943)
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Rippikoulun Jeesus-päivänä käsitel
lään Jeesuksen elämänkaaren vai
heita joulusta pääsiäiseen. Joskus on 
tirskuttu, kun olen kysynyt, minkä 
kautta Neitsyt Maria, Jeesuksen äiti, 
tuli raskaaksi? Ihmisjärki päättelee 
luonnollisesti, että perillinen saa 
alkunsa sukupuoliyhteydestä.

Joulun sanomassa on kyse suu
remmasta ihmeestä.

Oikea vastaus on, että Maria 
tuli raskaaksi korvan kautta. En
keli sanoi Marialle, että sinä tulet 
raskaaksi. Enkeli käytti sanoja ja vä
litti jumalallista viestiä Vapahtajan 
äidille. Jumalan sanat voivat saada 
aikaan suuria. Yhdeksän kuukautta 
ennen ensimmäistä joulua Maria us
koi nämä sanat ja hän tuli raskaaksi. 
Meidän ymmärryksemme ei riitä se
littämään tätä ihmettä. Lopputulos 
on luettavissa jouluevankeliumista, 
Luukkaan evankeliumin toisesta 
luvusta.

Tämän ajatuksen Marian ras
kaaksi tulemisesta kuulin ensi 
kerran edesmenneen kirkko-opin 
professori Seppo A. Teinosen luen
noimana 1980-luvulla. Silloin hän 
kritisoi silloista tieteellistä raama
tuntutkimusta liian järkiperäiseksi. 
Jeesuksen maanpäällisen elämän 
alku ajateltiin tapahtuneen biologi
an oppirakennelmien mukaisesti. 
Jeesuksen sikiäminen Pyhän Hen
gen vaikutuksesta ja syntyminen 
Neitsyt Mariasta oli tullut modernin 
ihmisen ajatusmaailman kompas-

Jumalalle mahdollista

tuskiveksi. Järjen ylivalta voi peitota 
monta arvokasta uskon totuutta. 
Järki sanoo: Mahdotonta. Jumalan 
ilmoitus toteaa: Jumalalle kaikki on 
mahdollista.

Ihmisjärki ei ensi kuulemalta 
myönnä, että pelkät sanat voivat 
vaikuttaa näin suuria asioita. Meille 
teot ovat sanoja tärkeämpiä. Jos ajat- 
telemme tarkemmin, huomaamme 
jo Raamatun alkulehdiltä Jumalan 
sanojen tehokkuuden ja vaikut
tavuuden. Luomiskertomuksessa 
Jumala sanoo monta asiaa, jotka 
tapahtuvat. Jumala sanoi: Tulkoon 
valkeus ja valkeus tuli. Jumala 
kehotti: Tulkoon, kokoontukoon, 
kasvakoon, loistakoot, viliskööt, 
tehkäämme jne. Kaikista näistä oli 
seurauksena toteamus: Ja tapahtui 
niin. Jumala loi sanallaan.

Meidänkin sanamme saavat 
aikaan joko hyvää tai ilmentävät 
ilkeitä ajatuksiamme ja aiheuttavat 
mielipahaa. Joskus sanalla on niin 
suuri valta, että se saa aikaan suo
ranaista vahinkoa. Kieli on ihmisen 
syntisin elin. Rikollispäällikkö voi 
antaa sanojen välityksellä käskyläi- 
selleen tehtävän tuhota toisen elä
män. Armeijassa koulutetaan siihen, 
että kriisitilanteessa käskyt kulkevat 
jouhevasti esimieheltä alaisille.

Kun Jumala haluaa puhutella 
meitä, hän käyttää yksinkertaisia 
sanoja kertoakseen meille ajatuk
sensa ja hyvät tarkoitusperänsä 
meitä kohtaan. Jouluevankeliumi on 
täynnä hyviä sanoja. Jouluevanke
liumi on tarkoitettu jokaiselle meille 
vakuuttamaan Jumalan rakkaudesta 
ja tuomaan iloa myös joulun jälkei
seen aikaan.

Jumalan sanoilla on suuri si
säinen lataus. Vaikka ne näyttävät 
painomusteelta paperilla tai vaikka

ne kuulostavat joulukirkossa yli 
sata kertaa kuulluilta, niillä on silti 
vaikutusta. Ne ruokkivat uskoam
me. Ne ravitsevat myös sellaisia 
tasoja sisimmästämme, joita emme 
aina havaitse tai tiedosta. Sanojen 
tehtävä on vahvistaa uskoamme, 
lisätä toivoamme ja rohkaista meitä 
rakastamaan lähimmäistämme.

Perinteisen luterilaisen käsi
tyksen mukaan Jumalan Pyhä 
Henki tulee saarnattuun sanaan 
ja sakramentteihin läsnäolevaksi. 
Ulkoisen muodon lisäksi Jumala 
on näissä läsnä salatulla tavalla. 
Siksi Raamatun sana sisältää sisäistä 
latausta. Yksinkertaisilta tuntuvat 
sanat saavat jumalallisen sisällön ja 
jumalallinen sanoma kietoutuu arki
siin kirjaimiin, sanoihin, lauseisiin. 
Niistä tulee matkaevästä maailmas
sa vaeltavalle Jumalan kansalle.

Jouluevankeliumia edeltää en
kelin ilmoitus Marialle: Jumalalle 
ei mikään ole mahdotonta.

Toivon, että tänäkin jouluna 
tuttua tutumpi suuri joulukertomus 
voisi pysäyttää, ravita, rohkaista ja 
valaista meitä ihmisiä. Olipa oma 
pimeytemme kuinka suuri tahansa, 
siihen yksinkertaiset sanat voivat 
tuoda uutta näkökulmaa. "Jumalalle 
on kaikki mahdollista." Luukas 1:37 
ja 18:27.

Virtain seurakunnan puolesta 
toivotan kaikille Virtain Joulun 
lukijoille

Rauhallista Joulunaikaa ja Varje
lusta Vuodelle 2005.

Hannu Haukkala
Virtain seurakunnan kirkkoherra
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Virroilla on hyvä asua

Virtain kaupungin luottamushenki
lönä minulla on ilo saada tervehtiä 
Teitä kaikkia joululehden lukijoita. 
Uskon, että tänäkin vuonna lehteä 
luetaan paitsi Virroilla niin myös 
joulutervehdyksenä muualla koti
maassa ja lehti tavoittanee myös 
ulkomailla asuvia entisiä ja nykyisiä 
virtolaisia. Väistyvänä luottamus
toimien hoitajana minulle sallitta
neen peruutuspeiliin katsominen 
eli tarkastella, miten kulunut vuosi 
on sujunut rakkaassa kotikaupun
gissamme.

Kaupungin taloutta on hoidettu 
hyvin. Tästä kertoo se, että alijää
mäisiä tilinpäätöksiä ei ole jouduttu 
tekemään ja lainamäärä asukasta 
kohden on pysynyt maan keskita
son alapuolella. Taloudellista tilan
nettamme on paljolti helpottanut 
se, että peruspalvelut on pystytty 
tuottamaan tehokkaasti ja taloudel
lisesti. Paitsi kaupungin, niin myös 
yrityksissä ja yksityisillä työpaikoil
la tuotetaan motivoituneen ja am
mattitaitoisen henkilöstön ansiosta 
laadukkaasti ja taloudellisesti eri
laisia palveluita ja tuotteita.

Oikein kohdennetut ja riittävät 
palvelut antavat kuntalaisille tur
vallisuuden ja vakauden tunteen. 
Erikoissairaanhoidon kulut ovat 
monissa kunnissa aiheuttaneet talo
udellisia paineita. Virroilla hyvällä 
ja järkevällä perusterveydenhoi
dolla on aikaansaatu taloudellisia

säästöjä. Vaikka väestömme on 
keskimääräistä iäkkäämpää, niin 
erikoissairaanhoidon kulut ovat py
syneet maan keskitasoa alhaisempi
na asukasta kohden. Leikkausjonoja 
on kuluneena vuonna onnistuttu 
purkamaan valtuuston myöntämän 
ylimääräisen määrärahan turvin. 
Niinpä tulevat luottamushenkilöt 
voivat aloittaa työnsä vakaalta 
pohjalta.

Koulutuspaikkakuntana py
rimme jatkuvasti kehittymään. 
Täällä toimii Pirkanmaan ammat
tikorkeakoulun opetusyksikkö, 
jossa opiskelee noin 350 opiskelijaa 
120 eri paikkakunnalta. Toisen as
teen opiskelijoita on 110. Ammatti
korkeakoulun ja toisen asteen tilojen 
kunnostus ja uudisrakennusinves- 
tointi on parhaillaan suunnitteilla. 
Lukion ja yläasteen tilat saatiin jo 
saneerattua hyvään ja toimivaan 
kuntoon. Myös ala-asteella uusittiin 
ilmastointilaitteisto sekä vesikatto. 
Nuorisokeskus Marttiseen valmis
tui uusi päärakennus.

Työllisyystilanne on jatkuva 
huolen aihe. Työttömyysprosentti 
on Virroilla noin 10,5 ja Pirkan
maalla noin 13. Kaupungin pa
nostus työpaikkojen lisäämiseksi 
on ollut merkittävää. Paikallista 
pk-investointitukea on myönnetty 
kymmenille yrityksille. Teollisuu
den tarpeisiin on rakennettu yri- 
tystiloja. Museoviraston suojelema

Inkan vanha kiinteistö saneerattiin 
sisältä nykyaikaiseksi teollisuusti
laksi. Merkittäviä asioita ovat olleet 
muoviteollisuuden kehittämishanke 
Virtopoli ja kierrätyspuistohanke.

Huvila- ja juhannuskaupun- 
kistrategiaa kehitetään edelleen. 
Vapaa-ajan asuntoja meillä on noin 
2500 ja useat niistä ovat jo nykyisin 
ympärivuotiseen asumiseen sovel
tuvia. Uusia rakennuslupia vapaa- 
ajan asunnoille myönnetään vuo
sittain n. 50. Vakituinen asuminen 
rannan läheisyydessä kiinnostaa, 
sillä Ranta-Keiturin omakotitonteis
ta on jo myyty 30.

Yhdessä toimien on aikaansaatu 
nämä ja lukemattomat muut hank
keet. Kiitoksen ansaitsevat kaikki 
siitä arvokkaasta työstä, jota kukin 
omalla paikallaan ja panoksellaan 
on tänäkin vuonna tehnyt kotipaik
kakuntamme hyväksi.

Virtain kaupungin puolesta toi
votan lukijoille Rauhallista Joulua 
sekä Onnea ja menestystä alkavalle 
vuodelle.

Veli-Pekka Virtanen
Kaupunginhallituksen
varapuheenjohtaja
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Seppo Sulkava

Voipa Sulkava,
Liedenpohjan kulttuurintekijä

Liedenpohjan kirkko ja kotiseutu
museo ovat näkyvimmät tulokset 
Voipa Sulkavan (1884-1970) kulttuu
rityöstä Liedenpohjassa, mutta hän 
vaikutti viime vuosisadalla täällä 
monella muullakin tavalla noin 60 
vuoden aikana (1910-1968).

Lapsuutensa 1800-luvun lopulla 
Voipa Sulkava vietti isänsä raken
tamassa Ylä-Tulijokea vastapäätä 
olleessa kauppatalossa (joka paloi 
1990-luvun alussa). Vuosisadan 
vaihduttua hän lähti Vaasaan Lun- 
denin kukkakauppaan, jossa sai 
2-vuotisen puutarhakoulutuksen 
ja oli puutarhurina toiset kaksi 
vuotta. Ennen sieltä paluutaan hän 
lähetti sisaruksilleen mm. puutarha
kasvien siemeniä niin, että "riittää 
niistä naapureillekin", niinkuin hän 
säilyneessä kortissaan mainitsee. 
Puutarhavaiheen jälkeen Voipa lähti 
opettajaseminaaariin Jyväskylään.

Liedenpohjan koulussa Voipa 
Sulkava oli opettajana 1910-1920. 
Koulussa oli neljä luokkaa ja yksi 
opettaja hoiti kaiken opetuksen.

Näinä vuosina hänellä oli monia 
muitakin yhteiskunnallisia tehtäviä. 
Hän oli kylän nuorisoseuran esimies 
ja järjesteli kylän nuorisoseuran 
talon rakentamisen (talo oli lähellä 
nykyistä kotiseutumuseota). Hän 
hoiti myös Tulijoen meijerin isän
nöintiä, Liedenpohjan osuuskassaa 
ja kirjaedustusta Otavan ja Söder- 
strömin kustantamoille. Voipalla 
oli myös kauppa, jonka hoitajana 
toimi hänen veljensä Oiva. Menty
ään naimisiin Suoma Ylä-Tulijoen 
kanssa v. 1913 Voipa Sulkava sai 
lisäksi hoitaakseen Peltomaan maa
tilan. Vuosien 1918-20 levottomina 
aikoina hänellä oli Tulijoella pieni 
lelutehdas nykyisen Lehtovaaran 
kaupan tienoilla (säilyneen laskun 
mukaan hän oli v. 1919 tilannut 
sitä varten Tukholmasta toistasataa 
pientä sahanterää).

Opettajan uransa pisimmän 
vaiheen (28 vuotta) Voipa Sulkava 
suoritti Tampereen Johanneksen 
kansakoulun veistonopettajana, 
josta hän jäi eläkkeelle v. 1948. Tänä 
aikana hänen "työnsä" Tulijoella 
rajoittui koulun loma-aikoihin ja 
sisälsi lähinnä maatilan hoitoa ja 
"harrastuksina" ainakin taideveis- 
tosten tekoa ja museoaineiston 
keruuta. "Aputyövoima" tosin hoiti 
pääosaksi maatilaa ja kouluaikoina 
kokonaankin.

Pitkän eläkeaikansa (23 vuotta) 
Voipa Sulkava taas vietti Lieden
pohjassa, jossa maatilan hoito oli 
"päätyö" ja Peltomaan kotimuseon 
aineistonkeruu jatkui aktiivisena. 
Museotyö huipentui v. 1968, kun 
Voipa osti museoksi Peräseinäjoelta 
vanhan rakennuksen, joka kylän 
talkootyönä siirrettiin ja pystytet
tiin nykyiselle paikalleen. V. 1988 
museon sisällöksi luetteloitiin 660 
esinettä.

Liedenpohjan kyläkirkko on 
vuosisatainen hanke, josta on oma 
Virtain seurakunnan v. 1981 teettä
mä historiikki. Hanke alkoi toteu
tua, kun Voipa Sulkava sai v. 1955 
tehtäväkseen laatia piirustukset, 
joiden mukaan Liedenpohjan vanha 
60-vuotias kansakoulu muutetaan 
kirkoksi Isoharjun päälle nykyi
selle paikalleen. Koulu purettiin ja 
siirrettiin kivij aikoineen kyläläisten 
talkootyönä harjulle, jonne alavute
laiset rakentajat sen pystyttivät.

Taiteilijana Voipa Sulkava ehkä 
parhaiten muistetaan, ja taide
teosten luominen olikin hänelle 
pitkäaikainen ja varmaan läheisin 
harrastus. Teoksia tunnetaan aina
kin 55 vuoden ajalta, ja taiteilija on 
niitä tehdessään ollut 21-78-vuotias. 
Teoksia tunnetaan (tiedetään omis
taja) noin 110, mutta yhteensä töitä 
lienee yli 200.

Voipa Sulkava.
Kuvan om. Janne Sulkava.

Voipa Sulkava aloitti taiteenteon 
malaamalla tauluja. Näitä tunnetaan 
vain muutama vuosilta 1907-1912, 
mutta ainakin seminaariaikanaan 
1905-1909 hän maalasi monia mui
takin, koska valitteli 1907-08 kirjeis
sään sisarelleen Eeville, ettei ollut 
voinut lähettää hänelle lupaamiaan 
tauluja (Eevi oli rahoittanut Voipan 
opiskelua): "Olen kyllä maalannut, 
mutta ne viedään sitä mukaa kun ne 
valmistuu". Liedenpohjan koulun 
opettaja-ajalta tunnetaan vain yksi 
taideteos (sekin taulujäljennös). 
Kaikki myöhemmät työt (1921 alka
en) ovat veistoksia tai korkokuvia.

Kuvanveistäjän työssään Voipa 
Sulkavalla oli kaksi vilkasta luo
miskautta, ensimmäinen Tampereen 
opettajakauden ensimmäisellä vuo
sikymmenellä 1920-luvulla ja toinen 
eläkkeelle jäämisen jälkeen 1940-lu- 
vulla. Tampereen kaudella teokset 
olivat usein muovailtuja (valmiina 
kipsitöitä), vaikka myös innostus
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puun veistoon kehittyi Tampereel
la. Liedenpohjan eläkevuosien työt 
ovat pääosaksi puusta luotuja.

Voipa Sulkava osallistui teoksil
laan huomattaviin taidenäyttelyihin 
useita kertoja yhdessä Tamperelais
ten taiteilijoiden kanssa. Näyttelyjä 
on ollut sekä 1920- että 1940-luvuil- 
la, ja monet töiden arvoinnit ovat 
säilyneissä lehtileikkeissä kiittävän 
myönteisiä, esim. näin: "Hänen 
työnsä osoittavat hyvää muotoais- 
tia ja tekemisen taitoa" ja "Yhteistä 
töille on niiden elävä, liikkuva rytmi 
ja luonnonmukainen olemus, jota 
tehostaa leppoisa huumori ja elä- 
mänymmärrys".

Lisätiedon lähteitä:

Luhtasaari, Seppo 1998: Sulkavan 
sukua, 343 s.
Sulkava, Seppo 1988: Voipa Sulkavan 
muistonäyttely. Virtain Joulu v. 1988, 
s. 72-73.
Sulkava, Seppo 1996: Voipa N. Sulkava, 
opettaja - kuvanveistäjä - museomies, 
23 s.
Sulkava (Jalonen), Raija 2004: Ananias 
ja Aleksandra Sulkava jälkeläisineen, 
163 s.
Tiainen, Tuula 1981: Liedenpohjan 
kirkon historiikki, 14 s.

Voipan leikkikalutehtaan tuotteita. Leikkijöinä Eevi ja Esko Aho ja Saimi 
Sulkava noin 1917.

Varstaajat. Kuva teoksesta Ananias ja Aleksandra Sulkava jälkeläisineen.

Liisa Saikkonen

Liedenpohja, kaunis maalaiskylä
Liedenpohja on luonnonkaunis kylä 
Toisvesi-järven pohjoisrantamilla 
Pohjanmaan portilla. Kylä on laaja 
muodostuma monista 'peristä', ku
ten Virroilla sanotaan. Vanhimmat 
talot, Liedenpohja ja Tulijoki, ovat 
saaneet isäntänsä jo 1560-luvulla.

Suomen sota (1808-1809) kulki 
erityisesti Tulijoen kohdalla (VJ 
2001), jolloin kylässä marssi tuhan
sia sotilaita. Perimätiedon mukaan 
ruotsalaiset myivät Viaporin Ve
näjälle suuresta kultamäärästä ja 
lähtivät aarretta viemään Pohjan

maan kautta Ruotsiin. Vihollinen 
kuitenkin lähestyi, ja hädän tullen 
"Suomen hinta" haudattiin Lieden
pohjaan sen aikuisen Pohjanmaan 
tien varteen lähelle Ilmarisen hau
taa. Hauta on taas Ilma Isto-nimisen 
jättiläisen aikaansaannos, kun se 
yritti kaivaa kanavaa Toisvedestä 
Kukkolampeen.

Liedenpohja on elinvoimainen 
kylä, jonka keskustassa on kaup
pa, koulu, museo, kaksi kylätaloa 
Liedenpohjan TY-talo ja "Wanha

koulu". Isoharjulla on kylän oma 
hautausmaa ja kirkko.

Sahateollisuudella on pitkät 
perinteet jo 1900-luvun alusta ja 
kylässä onkin useita puuteollisuus- 
yrityksiä. Maanviljelys on edelleen 
huomattava elinkeino. Kesäaikaan 
Liedenpohjan väkiluku tuplaantuu, 
kun toistasataa kesämökkiä saa 
asukkaansa.
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Sirkka Kuittinen (o.s. Hietanen)

Tulijoen tytöt ja Liedenpohjan likat
Kun joskus mietteissäni palaan aikaan lapsuuden 
niin muistot mukavimmat siellä huomaan säilyneen. 
On Liedenpohja rakas paikka, ainutlaatuinen, 
sen harjuja ja rantoja unhoita koskaan en.
Mä Killinkalliolle usein onkiretken teen 
ja ahvenet mä nappaan, joskus hauenvonkaleen.
Nyt hiekkarantaan uimaan rientää lapsijoukko tää, 
niin ihanasti kirkas vesi helteen viilentää.

On Syvälahti hauska paikka matonpesuineen 
myös sinne usein aamusella onkiretken teen.
Ja sitten uimaan; nyt sukellan mä tukkilautan alta. 
"Pois tieltä!" kuuluu sitten tuolta takavasemmalta, 
joku hurja proomusta nyt tahtoo sukeltaa, 
näin koko joukko joskus siellä vähän koheltaa.
Niin kuluu tunnit useammat vesileikeissään 
jo pienimmäiset värisee rannalla pyyhkeissään.

Kylän keskus, Läsitoriksi me sitä sanottiin, 
siellä talvi-iltaisinkin tutut tavattiin.
On kaupat, posti, sinne kuului, kun koulun kello soi 
ja kauppaväki hevosineen liikennettä toi.
Ja postiauto, vaasalainen vei kirkonkylille, 
niin jännittävää oli päästä sinne kaupoille.
Ja elämys se oli myöskin joskus jouluna 
ani varhain kirkkoon mentiin kuorma-autolla.

Lie leikit nämä unhoon jääneet nykylapsilta: 
mustaa miestä, tervapataa, kymmentä tikkua. 
Hiljaista kun iltaisin oli Läsitorilla 
me likat siellä pelailimme neljää maalia.
Leikit jäi, kun kouluun mentiin kukin vuorollaan, 
vähän ensin pelotti, vaan tottui aikanaan, 
niin paljon tuli uusia kivoja kavereita 
ja opettajat, lämmöllä mä muistelen nyt heitä.

Me kerhoiltiin ja harrasteltiin myös seurantalolla, 
kun poikia ei mukaan saatu ees väkipakolla, 
me kyllä pärjätään, näin päätti tyttöjoukko tää 
ja useammat iltamat he siellä järjestää.
Ja joukostamme löytyy kyllä taiteilijaa monta 
on Väinämöinen, Ilmarinen, meno vallatonta, 
laulut, runot, tansseja ja laulunäytelmää, 
nää Liedenpohjan likat kyllä kaiken järjestää.

Ja kesällä kun kutsui Siikinniemi, Enonkoski, 
äkkiäkös nämä likat sinnekin jo sotki, 
kunnes sitten kylillä liikkui Skodaa, Popedaa.
Nyt pitäis päästä kyytiin Hiekkarantaa katsomaan 
ja Alavus, kas sillä oli vetovoima kumma, 
kai siellä odotteli poika tulinen ja tumma.
Pekka Nassellaan kun keräs tytöt mukaansa, 
taisi kerran ahtautua täysi tusina.

Nää Liedenpohjan likat kyllä varmaan tunnettiin 
ja Tulijoen tytöiksi myöskin mainittiin.
Toinen toistaan sievempiä pönkkähameissaan 
ja kuosit ruusupuvuissa ja BB-ruuduissaan.
Kun tupeerattiin tukat, tuli pallopäätä monta 
ja sukkamuoti muuttui, oli nylon saumatonta 
ja Hiekkarannan lavalla yksi meistä kai 
kilpailussa Amar-tytön tittelin nyt sai.

Niin kului vuodet, elämä vei uusiin vaiheisiin, 
työ tai opinnot vei muihin kyliin, kaupunkiin.
Ja moni porukasta löysi kultansa jo soman 
ja pääsi sitten perustamaan perheen ikioman.
Vaan harva enää löytyy täältä kotikulmilta, 
meitä tänne haalittu on eri puolilta.
Tästä tapaamisesta me kaikki iloitsemme, 
siis Sirpalle ja Oilille kauneimmat kiitoksemme!
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Marja Kujala

Reino Lehväslaiho on 
Virtain karhu

Vuoden 2004 Virtain Karhun kunnianimen sai kirjailija Reino Leh
väslaiho. Hän on viettänyt kesänsä Virroilla jo 44 vuotta. Hän on tun
nettu sotakirjailija, jonka 38. teos on tämän syksyn kirjauutuuksia.

Virrat -päivänä oli ohjelmaa 
kaikenikäisille virtolaisille
Virrat -päivää 20.10. vietettiin kir
jastossa, lasten päivähoitopaikoissa, 
kouluissa, Ainalassa, Keiturinpuis- 
tossa. Esiintymässä olivat kuorot, 
pelimannit ja musiikkiryhmät sekä 
lausuntapiiri. Näyttelytilassa oli 
esillä vanhainkodin taidenäyttely, 
jonka toteuttamisessa oli mukana 
Virtain Taideyhdistys.

Nuorisokeskus Marttisessa juh
littiin uuden vastaanottoraken- 
nuksen vihkiäisiä. Vuoden Virrat 
-palkinnon sai v.1952 toimintansa 
aloittanut Vilenin Leipomo. Kun
niakirja terveyttä ja elämänlaatua 
edistävistä toimenpiteistä annettiin 
Virtain 4H-yhdistykselle.

Vihkiäispuheen piti opetusmi
nisteriön kulttuuriasiainneuvos 
Kimmo Aaltonen. Hän painotti Vir
talaisten aktiivisuuden merkitystä 
nuoriskeskuksen saamisessa Vir
roille. Erityisen kiitoksen hän osoitti 
kunnallisneuvos Matti Maijalalle.

Nuorisokeskus Marttisen vihkiäisjuh
lassa tunelmaa piristivät esityksellään 
nuoret puhallinsoittajat Henna Laine, 
huilu ja Jaakko Kiiski, klarinetti.

Virtain musiikkiopiston jousiyhtye soitti Marttisen uuden rakennuksen vihkiäis
juhlassa, Noora Tienaho, sello, Sonja Niinikoski alttoviulu ja Sarita Rikkinen ja 
Saija Liinamaa, viulu.
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Ylioppilasaine 2003
Antti Miettinen/Virtain lukio

Hemmotellut kakarat
Kaikki ovat varmasti saaneet kuulla 
lukemattomia kertoja, että nyky
nuoriso kuuluu keskittymiskyvyttö- 
mään pullamössösukupolveen, joka 
on saanut kaiken valmiina. Meidän 
ei ole tarvinnut ponnistella elämäs
sämme. Taskurahaakin saamme 
aina kun nykäisemme huoltajaa 
hihasta. Meillä on oltava aina uudet 
tietokoneet ja merkkivaatteet, vaik
ka entisiäkin on kaapit ja komerot 
täynnä. Meille ei riitä mikään. Me 
olemme hemmoteltuja itsekkäitä 
kakaroita ja tunnuslauseemme on: 
“Kaikki minulle heti!".

Nuorison rappio on ainakin 
vanhemman väen puheiden perus
teella varsin uusi ilmiö. Vielä 60- ja 
70-luvuilla vanhempamme joutui
vat pienestä pitäen totuttelemaan 
raskaisiin peltotöihin. Olosuhteet 
olivat muutenkin ankarammat: 
talvet olivat paljon kylmempiä, ja 
kouluun piti hiihtää puusuksilla 
umpihangessa useita kilometrejä 
joka päivä - ja susia oli. Nykyään
hän kouluun tullaan hakemaan vä
hänkin kauempaa, eikä työnteosta 
ole kotona puhettakaan.

Koulussa nuoret kunnioittivat 
opettajiaan ja tekivät ahkerasti 
läksynsä. Jos ei totellut, sai kartta
kepistä kynsilleen ja jälki-istuntoa.

Nykyään voi koulussa käyttäytyä 
miten tahansa, ja opettajille voi 
haistatella, koska ruumiillinen ku
ritus on kielletty. Ensiluokkainen 
kouluruokakaan ei enää kelpaa 
kuin muutamille oppilaille - loput 
kirmaavat pitkin kylänraittia irto
karkkia ja sipsejä mutustellen, ja 
ehkä tupakka suupielessään.

Kaikki tämä helppous ja kurin 
puute on tehnyt nuorista niin velt
toja, etteivät kaikki käy enää edes ar
meijaa. Suurimmalle osalle nuorista 
tärkeintä on välittömän nautinnon 
saavuttaminen mahdollisimman 
helposti ja nopeasti. Kaikki halua
vat rikastua, jotta voisivat kuluttaa 
enemmän, sillä sehän on elämän 
tarkoitus. Nämä ihanteet olemme 
omaksuneet televisiosta, jonka tui
jottamiseen käytämme suurimman 
osan vapaa-ajastamme. Koska nuo
ret ovat oppineet saamaan kaiken 
haluamansa valmiina, ei näiden
kään tavoitteiden eteen olla valmiita 
tekemään pitkäjänteistä työtä.

Voitaisiin tietenkin huomauttaa, 
ettemme me nuoret ole tehneet tästä 
maailmasta sellaista kuin se on. 
Me emme ole määritelleet yhteis
kunnan ihanteita, emme keksineet 
pinnallista massaviihdettä, emmekä 
hukuttaneet itseämme yltäkylläi

seen tavarapaljouteen. Syyllisiä 
kannattaisi ennemminkin etsiä 
edellisistä sukupolvista - niistä, 
jotka sen kultalusikan suuhumme 
tunkivat. Näin ei kuitenkaan saa 
sanoa, sillä se olisi aiempien polvien 
työn halveksumista.

Voi myös olla, ettei elämä ole
kaan niin helppoa kuin voisi luulla. 
Kaiken kehityksen mukana myös 
vaatimustaso on noussut. Meidän 
odotetaan omaksuvat entistä aikai
semmin entistä enemmän tietoa ja 
useampia taitoja. Informaation yli
tarjonta on johtanut siihen, ettei mi
hinkään ole aikaa syventyä kunnol
la. Tämä heijastuu pitkäjänteisyy
den puutteena ja pinnallistumisena 
niin nuoriin kuin aikuisiinkin.

Nuorison arvostelijat unohtavat 
usein, että ajat ovat muuttuneet. 
Maataloustöitä ja ankaraa elämää 
ei yksinkertaisesti ole tarjolla kai
kille, etenkään kaupungeissa. On 
selvää, että itsekkyys ja hedonismi 
ovat yleisiä arvoja ainakin osalle 
nuorista - ovathan ne sitä koko 
yhteiskunnalle. Tällä perusteella 
ei kuitenkaan pitäisi leimata meitä 
kaikkia tyhjänpäiväisiksi vinkujiksi. 
Me kuitenkin tulemme vielä maksa
maan teidän eläkkeenne.

Atte Raitanen, 8v.
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Pentti Jouttijärvi

Aselepo ja välirauhansopimus 
60 vuotta sitten
Talvisota oli käyty 1939 - 1940 ja 
sota päättyi "aseelliseen rauhaan". 
Uuden sodan syttyminen oli vain 
ajan kysymys. Kun Neuvostoliitto 
pommitti Suonen aluetta 25.6.1941, 
Suomi totesi olevansa sodassa 
Nl:n kanssa.

Rauhan tunnusteluja tehtiin pit
kään, mutta vasta syksyllä 1944 saa
tiin joitakin ennakkoehtoja rauhalle. 
Suomen oli katkaistava suhteet 
Saksaan ja vaadittava sen joukkoja 
poistumaan maasta kahden viikon 
kulues-sa. Nl ilmoitti olevansa val
mis keskustelemaan rauhasta, mutta 
enää ei esitetty ehdottoman antau
tumisen vaatimusta niin kuin vielä 
kesällä 1944. Nyttemmin saatujen 
arkistotietojen perusteella ehdoton 
antautuminen olisi tarkoittanut, 
että Suomi olisi miehitetty, sotaväki 
riisuttu aseista, Suojeluskunnan 
jäsenistö internoitu ja sotasyylli
set vangittu sekä luovutettu Nl:lle 
tuomittaviksi. Koko suomalainen 
yhteiskunta olisi alistettu palvele
maan Nl:n sotaponnistuksia.

Eduskunta hyväksyi ennakko
ehdot 2.9., mutta pääministeri Antti 
Hackzell sekosi radiopuheensa 
käsikirjoituksessa eikä maininnut 
suhteiden katkaisemisesta Saksaan 
mitään, vaikka nimenomaan se 
oli keskeisin en-nakkoehto tässä 
vaiheessa.

Aselepo
Aselepo sovittiin alkavaksi 4. syys
kuuta 1944 klo 07.00 Suomen aikaa 
ja klo 08.00 Nl:n aikaa. Suomalaiset 
lopettivat tulituksen. Päivä oli todel
la piinaava. Vihollinen ampui koko 
ajan, mutta tuleen ei saanut vastata. 
Nl ampui n.35.000 kranaattia asele
von jälkeen. Suomalaisten tappiot 
olivat 20 kaatunutta, 71 haavoittu
nutta ja 8 kadonnutta.

Nl lopetti tulituksen vasta vuo
rokausi myöhemmin kuin suoma
laiset, syytä voidaan vain arvailla.

Tästä ei puhuttu sodan jälkeen ja 
nyt asia on lähimain unohdettu. 
Arvelujen mukaan ilmoitus ei saa
vuttanut neuvostojoukkoja ajoissa 
tai, että Stalin olisi käskenyt mene
tellä näin testatakseen suomalaisten 
taistelumoraalia. On arveltu ettei Nl: 
11a olisi ollut lainkaan lopullisena 
tarkoituksena rauha, vaan maan 
miehittäminen. Niin oli tapahtunut 
pari viikkoa aikaisemmin Roma
niassa. Sielläkin oli sovittu asele
vosta, ja kun romanialaiset laskivat 
aseensa, niin Nl marssi joukkojen 
läpi ja valtasi maan. Siepattu NL: 
n tykistön radiosanoma 4.9. klo 
08.30 viittaa tähän suuntaan: "Ol
kaa valmiit tukemaan, jos menee 
onnellisesti, jatkamme marssia 
määrättyyn tavoitteeseen". Ehkä 
ainakin yksi pääsyy oli se seikka, 
ettei pääministeri Hackzell ilmoit
tanut radiopuheessaan suhteiden 
katkaisemisesta Saksaan. Tämän 
tuo Karjalan rintaman komentaja 
marsalkka Mesretskov julki muistel
missa. Kun hän kertoo kysyneensä 
aselevon alkamisesta Moskovasta, 
niin hän oli saanut vastauksen, ettei 
Suomi ole täyttänyt ennakkoehtoja 
eikä mikään aselepo ole voimassa.

Välirauhansopimus
Rauhanvaltuuskunta lähti Moskos- 
vaan 6.9. pääministerin johdolla. 
Hirvittävä hermopaine oli viedä 
koko neuvottelukunnan terveyden, 
miehet odottivat neuvottelujen alkua 
viikon. Heckzell sai aivoverenvuo
don ja tilalle matkusti ulkoministeri 
Carl Enckell. Yleisesikunnan pääl
likkö joutui sairastui neuvottelusta 
palattuaan ja puolustusministeri 
Rudolf Walden halvaantui jonkin 
ajan kuluttua.

Välirauhansopimus allekirjoitet
tiin 19.9.1944 Moskovassa. Raskaat 
ehdot olivat pääpiirteiltään seu- 
raavat:

1. 300 milj. US:n dollarin sota
korvaus.

2. Alueluovutukset: talviso
dan rauhan raja ja lisäksi Petsamo 
kokonaan, Porkkalan vuokraus 50 
vuodeksi Hangon asemesta. Näin 
Nl:n tukikohta tuli tykinkantaman 
päähän Helsingistä.

3. Suomen asevoimat oli saa
tettava rauhan kannalle kahdessa ja 
puolessa kuukaudessa.

4. Sotasyyllisyysoikeuden- 
käynti, jota varten tarvittiin suoma
laisen oikeuskäytännön vastainen 
taannehtiva laki asiasta.

5. Saksalaisten poistaminen 
maasta.

6. "Saksalaismielisten" yhdis
tysten kieltäminen. Lakkautettiin 
400 yhdistystä, huomattavimmat 
olivat ILK, Suojeluskunnat, Lotta 
Svärd -järjestö ja Aseveljien Liitto.

7. Liittoutuneiden Valvonta
komissio (LVK) saapuu maaham
me. 1944. Nl:n epäilyttävät aikeet 
Suomen suhteen askarruttavat miel
tä, kun tiedetään, että komission 
johtaja kenr.ev Zdanov oli Stalinin 
"kruununprinssi" ja talvisodan al
kuunpanija sekä järjesti myös Viron 
liittämisen Nl:toon.

Rauhan ajan ankea alku
Vuosina 1944 - 1949 elettiin ns. 
"vaaran vuosia". Asekätkentäoi- 
keudenkäynti oli Pohjoismaiden 
suurin oikeusjuttu. Asekätkentä ja 
sen paljastuminen antoi varoituksen 
Nl:lle ja esti ehkä vallankaappausai- 
keet 1945 ja 1948.

Pariisin rauhansopimus alle
kirjoitettiin 10.2.1947, ohjuksia 
koskeva rajoitus kumottiin 1963 ja 
sopimuksen muista rajoituksista 
irtisanouduttiin 1990. YYA-sopimus 
tehtiin 1948, senkin vaikutus päättyi 
1991.
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Markku Kalliolinna

Herastuomari Juho Ilomäki 
- kasvot saanut esi-isäni

Viime talvena sain käteeni valo
kuvan, jonka väitettiin esittävän 
herastuomari Juho Ilomäkeä, äitini 
Aune Kalliolinnan, o.s. Ylä-Ilomä- 
ki, isänisän isää. Äitini tietämän 
mukaan herastuomarista on kyllä 
aikoinaan ollut valokuva, mutta 
hänelläkään ei ollut käsitystä, mi
hin valokuva oli aikojen kuluessa 
kadonnut.

Löydöllä lienee yleisempääkin 
merkitystä. Mm. Kari Hokkasen 
teoksessa Vanhan Ruoveden historia 
111:1 (Saarijärvi 1979) sivulla 159 on 
kuvattuna hattupäinen mieshenkilö, 
joka kuvatekstin mukaan esittää 
herastuomari Juho Ilomäkeä. Äitini 
mainitsi useastikin, että kuvassa 
näkyvä mies on kyllä Juho Ilomäki, 
mutta ei herastuomari vaan hänen 
samanniminen poikansa. Virtain 
kaupungin valtuustosalin sekä 
hallituksen kokoushuoneen seinä- 
kuvastossa on hänen kohdallaan 
ollutkin tähän asti pelkkä nimi ja 
tyhjät raamit.

Monivaiheisen setvimisen jäl
keen on nyt varmistunut, että tämä 
valokuva tosiaan esittää mainittua 
esi-isääni. Valokuvan kulkeutu
minen aikoinaan Vaskivedelle ja 
edelleen monen välikäden kautta 
Saarijärvelle olisi tarina sinänsä. 
Mutta mikä mies oli itse kuvahenki- 
lö herastuomari Juho Kaaponpoika 
Ilomäki?

Maamies

Juho Kaaponpoika syntyi Virtainky- 
län Ilomäen talossa 20. joulukuuta 
1825. Jo seuraavana päivänä Virtain 
kappalaista Isak Immanuel Perdeniä 
kiirehdittiin kastamaan poikalasta 
- keskelle joulukiireitä syntyneen

kotiin. Seitsemänvuotiaana Juho oli 
jo jonkin verran perillä "puukstaa- 
veista", mutta varsinaisesti hänen 
poikkeuksellisiin kykyihinsä alettiin 
kiinnittää huomiota rippikoulussa.

Alunperin Ilomäki oli perustettu 
kruunun uudistalona, jonka sitten 
Juhon isä osti neljännesmanttaalin 
perintötaloksi. Puolivälissä 1800- 
lukua se halottiin veljesten kesken 
kahdeksi 1/8 manttaalin taloksi. 
Veljeksistä vanhempi Heikki Kaa
ponpoika jäi isännäksi vanhaan 
taloon, kun taas häntä kahdeksan 
vuotta nuorempi Juho Kaapon
poika rakensi itselleen ja samoihin 
aikoihin perustamalleen perheelleen 
uuden "kaksivooninkisen" talon 
omalle tilukselleen. Juhon vaimo 
oli Patalanmajan Jussilan tyttäriä, 
Vilhelmiina Matintytär.

Kantatalo sijaitsi likellä Tois
veden rantaa, joten Heikin taloa 
alettiin kutsua Ala-Ilomäeksi. Juhon 
"kaksivooninkinen" taas kohosi 
ylemmäksi mäen rinteelle ja sai sii
tä nimen Ylä-Ilomäki. Aluksi tosin 
kumpikin itsenäinen talo esiintyy 
virallisesti nimellä Ilomäki; "Ala- 
" ja "Ylä-" tarkentimia Ilomäen 
nimessä aletaan löytää virallisista 
papereista vasta vuosikymmeniä 
myöhemmin.

Veljeksiäkin kutsuttiin talonisän
tinä Heikki Ilomäeksi ja Juho Ilomä
eksi, joihin nimiin tosin saatettiin 
tarvittaessa tunkea lisäksi patronyy
mi Kaaponpoika. Näiden isäntien 
nimiin liitettynä Ilomäki ei kuiten
kaan ole käsitettävä sukunimeksi 
nykyaikaisessa merkityksessä vaan 
sen talon nimeksi, jossa he asui
vat. Varsinaisia sukunimiä alettiin 
täällä päin Suomea omaksua vasta 
vuosisadan vaihteen tienoilla. Nimi
kulttuurin murrosta osoittaa sekin,

Herastuomari Juho Ilomäki. Armi Hän
nisen ehostama kopio valokuvasta, jonka 
omistaa Väinö Ilomäki.

että herastuomarin etunimen näkee 
monella eri tavalla kirjoitettuna: 
Johannes, Johan, Juhan, Juha, Juho. 
Vanhemmalla iällään herastuomari 
piirsi nimensä nk. suureen adressiin 
muodossa Juho Ilomäki vanhin.

Asiamies
Juhon pitkä ura pitäjäläisten luotta
musmiehenä sai alkunsa, kun hän 
ensimmäistä kertaa istui käräjiä 
lautamiehenä 12.-21. maaliskuuta 
1850 Ähtärin Tuomarniemessä, 
kihlakunnantuomarin virkatalossa. 
Juho oli silloin vasta 24-vuotias. An
sioituneet lautamiehet varustettiin 
herastuomarin (ruots. häradsdo- 
mare) arvolla. Juhon ansiot eivät 
olleet ainakaan luottamustoimen 
pitkäaikaisessa hoidossa, kun hän 
sai tämän arvostetun tittelin jo 
vuoden kuluttua! Vähitellen hänen
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puoleensa opittiin kääntymään 
käräjien välilläkin kaikenlaisissa 
sekä yksityisissä että yhteisissä 
asianajotehtävissä. Lukuisia kerto
ja Juho toimi kunnan asiamiehenä 
käräjillä, laati perukirjoja ja kaup
pakirjoja sekä hoiti lainhuudatuksia 
kiinteistöihin.

Tuohon aikaan Ylä-Ilomäessä oli 
kuulemma kuusi hevosta. Kahden 
näistä piti aina olla lähtövalmiina 
herastuomarin asiointimatkoille.

Paitsi talonpoikaissäädyn tuki 
Juholla näyttää olleen takanaan 
myös vähäosaisemman kansanosan 
vankkumaton luottamus. Esim. 
pitäjänkokouksessa 1860 peräti 19 
itsellistä ympäri Virtain kappelia 
turvautui hänen apuunsa. He valit
sivat Juhon asiamieheksensä "kor
kealta esivallalta alamaisuudessa 
heidän puolestansa rukoilemaan, 
että armossa tarkastettaisin heidän 
köyhyyttänsä ja maattomuuttansa 
ja heitä vapautettaisi tuomarille 
käräjä-jyvä-kappain maksamisen 
velvollisuudesta".

Kunnallismies
Juhon julkinen toiminta alkoi siis 
oikeuden palvelijana. Tämä ymmär
rettävästi kasvatti entisestään hänen 
paikallistuntemustaan, ja se taas oli 
vankka pohja hänen myöhemmälle 
kunnallismiehen uralleen.

Moninaisista kunnallisista luot
tamustoimista mainittakoon tässä 
vain näkyvimmät. Kunnan histo
rian ensimmäisenä kunnallislau
takunnan esimiehenä hän toimi 
1868-71 ja uudestaan 1877-80 sekä 
kuntakokouksen puheenjohtajana 
eli kunnan esimiehenä 1890-92. 
Kunnallislautakuntahan oli silloin 
valmisteleva ja ylin toimeenpaneva 
elin, kuntakokous taas ylin päät
tävä elin kunnassa. Hän oli myös 
kansakoulun johtokunnan jäsen ja 
taloudenhoitaja sekä Säästöpankin 
johtokunnan jäsen.

On myös huomattava, että van
hanmallisten säätyvaltiopäivien ai
kana Juho oli valitsemassa valtiopäi- 
väedustajia talonpoikaissäädyssä.

Sydämenasianaan Juho piti 
erikoisesti kansakoulun saamista 
paikkakunnalle. Kim se vihdoin pit

källisen vääntämisen jälkeen saatiin 
aikaiseksi, toivat "ystäwykset A.A. 
ja A.J." Uudessa Suomettaressa 5. 
maaliskuuta 1881 esille hankkeen 
puolesta taistelleina pastori K. Töm- 
qvistin sekä "sellaisia isänmaallisia 
nimiä kuin forstmest. Floor ja talolli
nen, herastuom. Johan Ilomäki, joka 
wiimeksimainittu terävvällä nerol
laan ja ahkeruudellaan on hankki
nut itselleen suuren määrän kaikel- 
laisia siwistäwiä tietoja, erittäinkin 
lakimiehenä, asian ajajana ja pitäjän 
kirjoitusmiehenä on hän tunnettu; 
tärkeinpiin luottamuswirkoihin 
on häntä myös aina yksimielisesti 
vvalittu: Juho Ilomäki on siwistynyt 
Suomen talonpoika." Suitsutus 
päättyy seuraavaan huipennukseen: 
"Eläköön ja waikuttakoon vvielä 
monta wuotta!"

Kynämies
Juholla oli myös terävä kynä. Hän 
lähetti kirjoituksiaan julkaistavaksi 
ainakin Suomettareen (myöh. Uusi 
Suometar), Keski-Suomeen, Tam
pereen Sanomiin ja Aamulehteen. 
Kirjoituksissaan hän usein raportoi 
kotipaikkakuntansa tapahtumista, 
mutta otti myös reippaasti kantaa 
aikansa polttaviin kysymyksiin.

Esimerkkinä jälkimmäisestä on 
seuraavassa katkelma Suometta
ressa 18.3.1859 julkaistusta Juhon 
hengentuotteesta:

"— Yksipintaisuus, ylpeys ja 
huolimattomuus yhteisistä asioista 
on täällä liian suuri että nämä wiat 
woisi jättää julkisesti nurkumatta. 
Kirkon[ko]kouksia ei esim. tahdota 
saada mihinkään päätökseen, kuin 
lopulta usein ei jää muita kuin pa
pit, lukkari ja kirkkowäärtti. Tämän 
takia on papeilla turhia waiwoja 
eiwätkä seurakunnan asiat heidän

Juhon taidokas kirjoitusnäyte vuodelta 1869 sekä Vilhelmiinan piirtämä oma 
puumerkki.

paraatiakaan ahkeroimisella rääse 
[po. pääse?] kuntoon. Siihen tulee 
että Ruoweden pitäjä on ylen iso 
kuin myös hoidollensa hankala, 
kuin se on jaettu 3 lääniin kuulu- 
waksi, niin että waikka nykyinenki 
kirkko herramme J. B. Durchman on 
tunnon ja kunnon toimelias herra, 
hän ei kuitenkaan kaikkia ennätä. 
Tämän tähden otettiin kysymykseen 
että Waasan lääniin kuuluwat osat 
Ruoweden pitäjää, nim. Wirtain ja 
Etsärin kappelit, lohkaistaisiin eri 
pitäjäksi ja siihen kappelimme, joka 
on suurempi, tulisi emäseurakun- 
naksi. Tästä asiasta on riita parai
kaa konsistoriumissa. - Edellisten 
wikain parannusta täytyy jokaisen 
tinkiä kuin myös toiwoa, että sai
simme tänne asetetuksi aiwotun 
kaupungin, joka olisi tarpeiden ja 
rahan saannille kaukaiseen seura
kuntaamme hywin tarpeellinen ja 
hyödyllinen."

Katkelmaa lukiessa on muistet
tava, että Virrat ja Ähtäri eivät vielä 
olleet itsenäisiä seurakuntia vaan 
kumpikin kuului kappeliseurakun
tana Ruoveden emäseurakunnan 
alaisuuteen. Elettiin aikaa, jolloin 
paikallisella tasolla kirkonkokouk
sissa päätettiin sekä kirkollisista 
että maallisista asioista. Virroilla 
kirkollinen ja maallinen hallinto 
erotettiin toisistaan vasta 1867, kun 
kunta ja sen silloiset toimielimet 
perustettiin.

Kirjoitus aiheutti pientä pole
miikkia. Siihen tapaan, jolla Juho 
vaati Virtain seurakunnan itsenäis
tämistä Ruovedestä, lehden toimitus 
muistutti vastineessaan, että "ei se 
ole kohtuullista että Wirtain miehet 
tinkiwät Ätsärin kappelia allensa 
vvastoin Ätsäriläisten omaa halua". 
Sen mielestä viime mainitusta "tulisi
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Ylä-Ilomäen talo alkuperäisessä muodossaan vuonna 1917. Talon oikealla puolella 
pilkistää "vaarin pytinki”, jossa herastuomari asui vaimoineen syytinkivuosinaan. 
Kuvan omistaa Markku Kalliolinna.

myöskin soma eri pitäjä", niin kuin 
sitten tulikin. Kaupungin suhteen 
Juhon toive sen sijaan toteutui - yli 
sata vuotta myöhemmin!

Toisaalla samassa numerossa 
Juho innostuneesti selittää, kuinka 
"Wirtain kappelissa nähtiin wiime 
loppiaisen aattona 5 p. tammik. 
luoteisella ilmalla wesikaari, joka 
lienee aiwan tawatoin sattuma sii
hen aikaan wuotta"!

Lääkintämies
Perimätiedon mukaan herastuoma
rilla oli myös välskärin oikeudet; 
hän mm. neuloi eläinten ja ihmis
ten haavoja. Pihan syrjässä oli jopa 
erillinen sairastalli, jossa hän hoiti 
toisten hevosia. Mielenkiintoiseksi 
tämän tekee se, että verenseisautus- 
loitsujen taito on säilynyt suvussam
me ainakin viime vuosikymmenelle 
saakka - kuten herastuomarin nyky- 
jälkeläiset hyvin tietävät.

Perimätiedon kannalta kiin
nostavaa on myös henkikirjasta 
löytyvä tieto, jonka mukaan Ilomä
en uudistalon mailla asui 1807-10 
torpassaan jo virastaan eronnut 
välskäri Anders Länghjelm. Aktiivi
vuosinaan hänen ilmoitetaan olleen 
kerrassaan "pataljoonan kirurgi 
kuninkaallisessa Porin rykmentis
sä"; Virrat kuului tuon rykmentin

rekrytointialueeseen. Jonkinlaisen 
koulutuksen kautta hän lienee pa- 
rantajantaitonsa saanut, koska hänet 
mainitaan opiskelijaksi (scolaris) 
ennen lähtöään synnyinkodistaan 
Virtain kappalaispappilasta. Ander
sin ryhtymiseen haavuriksi saattoi 
ratkaisevasti vaikuttaa se, että hä
nen vanhimmalla veljellään Johan 
Henrik Länghjelmillä oli apteekki 
Tampereella.

Ilomäen väki saikin epäilemättä 
vaikutteita Andersin käyttämistä 
konsteista, jotka sitten siirrettiin 
pojalta pojalle.

Syytinkimies

1880-luvun alussa herastuomari 
luovutti talon isännyyden pojalleen 
Juho Ilomäki nuoremmalle ja kes
kittyi hoitamaan hänelle sälytettyjä 
luottamustehtäviä. Vanhemmiten 
hänen kiinnostuksensa suuntautui 
yhä enemmän kirkollisiin luotta
mustoimiin ja seurakunnan yk
sittäisiin hankkeisiin. Mm. uutta 
hautausmaata hän oli puuhaamassa 
Puttosenkankaalle. Jo nuorena mie
henä hän oli toiminut kirkkoväärti- 
nä eli kirkonisäntänä.

Juho Ilomäen julkinen toiminta 
kesti yli viisi vuosikymmentä. Vii
meisinä vuosinaan hän ehti nähdä

senkin, kuinka vanha sääty-yhteis
kunta alkoi murtua. Oman aikansa 
virtolainen vaikuttaja, maanviljelijä, 
aviomies ja yhdeksän lapsen isä 
kuoli 82-vuotiaana loppiaisena 1908 
ja sai viimeisen leposijansa vanhasta 
kirkkomaasta.

Pian Juhon kuoleman jälkeen 
häntä luonnehdittiin Tampereen 
Sanomissa tähän tyyliin: "Hän oli 
harvinaisen lujatahtoinen, edistys- 
mielinen ja opinhaluinen mies, jonka 
työtä ja neuvvoja mielellään seurasi. 
Itsi hän opiskeli kirjanpitoa."

Lähteet:

Henkikirjat.
Kirkonkirjat.
Virtain ja Ähtärin talvikäräjien ptk. 
1850.
Virtain pitäjänkokouksen ptk. 
14.10.1860.
Suometar 18.3.1859.
Uusi Suometar 5.3.1881.
Tampereen Sanomat 23.9.1911. Osat 
Aja B.
Suuri adressi 1899. KA yksityiskoko
elmien mikrokortti 234, s. 200.
Matti J. Kankaanpää: Virtain aptee
kin vuosisata 1890-1990 (Jyväskylä 
1990).
Aune Kalliolinnan haastattelu.
Toivo (Eino) Ylä-Ilomäen haastattelu.
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Pentti Jouttijärvi

Virroilla pidettiin joukkomuonituskurssi

Maanpuolustuskoulutuksen Virtain 
osaston järjestämä kenttämuoni- 
tuskurssi pidettiin heinäkuun 2-4. 
päivä Virroilla. Kurssille oli valittu 
parisenkymmentä osallistujaa, jotka 
edustivat ei kyläkuntia. Ajatuk
sena on ollut, että täten saataisiin 
vapaaehtoista kenttämuonituksen 
hallitsevaa henkilöstöä vapaaeh
toisen pelastuspalvelun (vapepa), 
pelastustoimen ja vireästi toimivien 
kylien pelastusosastojen tarpeisiin.

Kurssin johtajana toimi Pentti 
Vaara, suunnitteluryhmässä olivat 
lisäksi Hannu Haukkala, Eeva 
Jouttijärvi, Tuula Kaskela ja Jussi 
Mäkitalo sekä pääkouluttajina Ilkka 
ja Anneli Salo Kangasaita sekä kulje- 
tusvastaavana Aarne Salmi.

Kurssille osallistuivat: Eila Arhonen, Aila Hakala, Eeva ja Pentti Jouttijärvi, Tuula 
Kaskela, Tapio Luuri, Marja Lähteinen, Matti Majaranta, Jukka Mäkinen, Tarja 
Mäkinen, Helena Rantanen, Kaisa Seppälä, Eeva Tanhua, Armi Tomperi, Leena 
ja Pentti Vaara sekä Raili Ylä-Ilomäki. Kuva: Pentti Vaara

Melina Setälä, 10 v.
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Pekka Jussila

Puun tie menneinä aikoina
Maantiellä ajellessa tulee usein vas
taan täysi puutavararekka. Nykyään 
kun puullakin on niin kiire jalostus- 
laitoksiin, ettei se ehdi hitaammilla 
kulkumuodoilla perille.

Toisin oli ennen, jolloin kaikki 
työvaiheet piti tehdä käsityöväli- 
nein. Puun alkumatka metsästä ta
pahtui hevospelillä. Se taas edellytti 
talvikeliä, jotta reki luistaisi. Puulaa- 
nin paikka oli tavallisesti järvenran
ta. Syksyllä kaadettu puu oli vasta 
kevään korvalla varastopaikalla, 
joten jo alkumatkaan saattoi kulua 
puoli vuotta aikaa.

Yksi välivaihe puun kuljetukses
sa oli 60 -luvulla alkanut lähikulje
tus tavallisilla traktoreilla. Se ei vielä 
paljon nopeuttanut työtä, mutta oli 
siinä mielessä halvempi menetelmä, 
että traktori ei syönyt seisoessaan, 
kuten hevonen. Lumitalvina trak
torilla ei metsään päässyt, koska 
nelivetoa ei siihen aikaan niissä 
ollut. Hevosella pääsi pahempiinkin 
paikkoihin pöllikuormaa hakemaan, 
siinä näet oli neliveto vakiona.

Sellutehtaalle menevä puu ei ole 
ikinä kiirettä pitänyt. Monet pinot 
ajettiin hitaalla traktorikyydillä pe- 
rävetokärryillä joko rautatieasemal
le tai jäädytetylle järvenjäälle. Siellä 
puut taas saivat rauhassa odottaa 
monta viikkoa paikallaan.

Vesireittien käyttö on aikoinaan 
ollut yleisin kuljetusmuoto tehtaalle. 
Uitto on halpa systeemi, koska ikinä 
ei voi saada ylikuormarikesakkoa, 
eikä eteen tule ylämäkeä kulkua 
hidastamaan. Viimeksi Virroilta on 
uitettu puuta parikymmentä vuotta 
sitten. Matka Lielahteen kesti jopa 
kaksi viikkoa mutkaista vesireittiä 
myöten. Nyt puukuorma kulkee 
kumipyörillä saman matkan parissa 
tunnissa.

Rautatiekuljetustakaan ei voi 
sanoa nopeaksi. Kaikki asemat 
olivat aikanaan tärkeitä puun väli
varastoja. Vasta junan lähdettyä ve
tämään täysiä vaunuja, tavara pääsi 
nauttimaan ensi kerran vauhdista.

Puuta niputettuna järveen Koronkylän rannassa uittoa varten. 
Kuva: Vanha postikortti, jonka omistaa Tyyne Kammonen.

Viimeisiä tukinuittoja Virroilla. Jäähdyspohja v. 1985. Kuva: Marja Kujala

Meidän metsäpitäjämme läpi ju
naliikenne kulki ainoastaan runsas 
neljä vuosikymmentä. Nyt rata-alue 
on ulkoilureittinä ja resiinaratana 
virkistyskäytössä.

Puoli vuosisataa sitten kaikki 
pinoamiset tehtiin vielä käsin, jo
ten kuntoliikunta tuli siinä samalla 
hoidettua. Propsipölkky pinottiin 
ensin karkolle, sitten rekeen ja reestä 
pinolle. Pinot ajettiin aina eteenpäin 
käsin kuormaten, eikä kenelläkään 
ollut korkeita kolesteroliarvoja.

Nykyinen puun kulkuvauhti 
pystystä tehtaalle on satakertainen 
entisiin aikoihin verraten. Usein 
vain pari päivää kuluu aikaa, kun

iso metsä on kaadettu motolla ja 
ajettu myös tienvarteen pinolle. 
Nopeimmillaan sahat työstävät 
tukit laudoiksi alle viikossa kaa
dosta. Tämä edellyttää tukkirekkaa 
ajamaan puuta sahalle ympäri vuo
rokauden. Ja toinen rekka kuljettaa 
sitten valmiin tavaran satamaan.

Kuka lie ekonomisti keksinyt, 
että aika on rahaa. Vähänkin, että 
ennen on oltu paljon, paljon rik
kaampia kun kaikilla on ollut enem
män aikaa, nykyiseen hektiseen 
reaaliaikaan verrattuna. Puullakin 
oli aikaa kasvaa täyteen mittaan lä
hes sata vuotta, eikä luonto kiirehdi 
suotta.
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Juho Henrik Mäkitalo (1887-1954)

Kenttäpostia Syvärin rantamilta

Juho Henrik Mäkitalon (Kpk 18003) 
kirje sisarelleen Julia Hietaselle.

Pokotsa 21.12.1941

Terveiset täältä Syvärin ranta
milta.

Ollaan täälä kaukana niin ette 
osaa arvatakkaa. Täälä on oltu jo 
kaksi viikkoo.

Paketin sain josta enempi kuin 
kiitokset, se oli niin terve tullu lahja. 
Kaikki oli mitä kirjeessä mainittit, 
joka oli sielä sisällä. Ei oltu auvastu 
eikä niitä juuri auvotakkaa.

Asperiini oli aivan niinkun täl
lätty. Olin hiukan vilutautinen niin 
ettei paremmin sattua voi.

No niin aljan kertoon tänne tu
losta. Sieltä missä olen ollu tulimme 
ensin junalla vuorokauren. Sitte 
olimme päivän Tokarin asemalla. 
Sitte illalla kello 9 lährettiin kuorma- 
autolla sellanen matka kun sieltä 
on Tuovin työ. Kilometriä ei saa 
mainita tässä.

Sitten aamu yöstä vielä jalkasin 
niin kun sieltä on sinne puumettään. 
Kaikki petivaatteet ym. selässä sii
hen vielä sellanen joka paukahtaa 
y n m. Oli siinä vilua ja väsymystä 
kerraksi mutta kaiken kestää kun 
muistaa että pojatkin on samoilla 
reissuilla ympäri Suomen.

Sitä ajattelee että kaikin pinnis- 
tetään niin voittokin saavutetaan. 
Siinä on silloin voimaa ja tarmoa 
enkä minäkään voi sotaa muuten 
avustaa joka olis ees lasteni rauha 
jos nyt kunnolla tästä selvitään joka 
on vielä arvoitus kuka menehtyy ja 
kuka ei. Sen tietysti kohtalo määrää. 
Onhan se niin mutta koitetaan kes
tää kaikki yhtenä miehenä oli niin eli 
näin vaikeuret on voitettava.

Olen ollu hiukan huono vointi- 
nen etten ole kotiokkaa kirjottanu.

Nyt olen jo taas sentään parem
pi. Ei ole täällä lääkäriä mutta on 
sairaanhoitaja.

Muutamme täältä ensi kuun 15 
p tienoilla en tierä minne. Kun sen 
taas näkis tullaanko täältä Äänis- 
linnaan. Siilon oltas jo taas niinkun 
kotona.

Tämä paikka on kirkonkylä. 
Tässä on kirkko vaikka ei ole ollu 
käytännössä. Eilen kävin sitä sisältä 
katsomassa oli sielä jos jonkinlaisia 
niinkun reikkalaiskirkossa ennenkin 
ollu. Aivan kultanen uhriarku oli 
ihan ehjä ja kaunis. Kaikki kirkon 
sisustus kiilti kullasta niinkun se 
papin kaapukin eli messutakki 
olet kai nähny sen. Pyhän savun 
suitsutus kalusto oli myös kaunis 
ja ehjä. Näkemistä on niin ettei 
kirjottaa voi.

Siviilit on täällä kotona. Käytiin 
niitten saunassa jo monet kerrat. 
Kovin ovat ystävällisiä.

Saima teet laittavat kaikenlaisten 
herkku piirakoiren kanssa, joita 
sitten kastettiin ja lystiä sentään 
oli vaikka ei tarinat luistanu kun ei 
ymmärretty puheessa muuta kun 
naurussa jota kyllin piisasi.

Kyllä ne ovat iloisia ja tyytyväi
siä meirän touhuullemme. Näyttää 
niille niinkun taivas olis auvennu 
meirän tänne tultua ja tottahan siltä 
se näyttää niitten entinen olemus. 
Että kurjia ovat olleet se on aivan 
tosi. On niissä paljon jotka osaa suo- 
mee selvästi että ihmetellä täytyy 
että ovat niin selviä suomen kielen 
taitosia.

No niin onhan tässä jo lorua 
lopetan tällä kertaa kirjoitan toisten 
lisää kun siirrämme.

Huomenna kirjotan koho sain 
sieltä yhren kirjeen jossa oli että 
Untokin on kotona reissultaan.

Lähetän tässä sille Olaville 100 
mark enenpikin panisin mutta jos 
sattuu hukkua.

Lähetän johonkin taas kun tästä 
riskaantuisin että voin toimia taas. 
Kyljessäni on sellaset erikoiset 
poltteet en ole koskaan tuntenu. 
Ohimenevää lie tuntuu siltä.

Olisko sielä sähkölampun pat
teria lähetä niitä 10 kpl rahat tulee 
heti, täälä niitä ei saa.

Nuo pojatkin ottas niitä ja saisin 
itte myös kovin kipeesti.

Jos tämä raha tulee niin kai se 
tulee toisellakin kertaa. On ne hy
vin kaikki kulkeneet vaikka aikaa 
menee kuusi päivää vähintään. 
Paketin olit lähettänyt 8 p sain sen 
18 päivä.

Kiitos kaikesta vain ja Terveiset 
Näkemiin H.M

Viettäkää sielä nyt Rauhallista 
Joulujuhlaa minä vietän sen täälä 
sehasena kun sallimus sen on minul
le määränny. Se olkoon kohtaloni 
määrä jota ei uneksia olisi voinu 
vuosi sitte.

x'

Veera Sojakka, 10 v.
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Orvokki Toppari

Joulumuistoja
Mietteissäni seison lapsuuskotini ovella. 
Edessäni vuodet vierivät, kuin filminauhalla. 
Niin monet joulut täällä vietimme.
Lapsena tuossa lattialla telmimme.
Tuvan täytti joulun tuoksut.
Äidin hoppu, kiire, juoksu.
Uunissa laatikot ja kinkku paistui.
Piparit, pullat - oi, miten ne suussa maistui.

Isä kuusen sisään kantoi,
lisätuoksua puu tuo antoi.
Oksille sen aidot kynttiläiset,
enkelit, omenat, nauhat kimaltavaiset.
Latvaan tähden isä laittoi.
Pumpulit oksille lumiharson taikoi.
Koristeltu kuusi odottaa sai hetken,
kun joidusaunaan polkua pitkin teimme retken.

Siellä löylyt kipakat,
savusaunan makoisat.
Hellii ihon puhtahaksi,
kehon mielen raukeaksi.
Sieltä sitten joulupöytään,
jokaisen kulku nopsaan löytää.
Jouluruoka vatsan täyttää.
Kaikki niin juhlavalta näyttää.
Ruuan jälkeen hiipii jännitys tupaan. 
Joulupukkia kun yhdessä odotetaan.
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Pian kuuluu rappusilta kopinaa.
Ovenripa kääntyy, ovi aukeaa.
Joulupukki sisään saapuu.
Säkki selässä, kynnyksen yli astuu.
"Onkos täällä ollut kilttejä lapsukaisia,
kun pukilla olisi täällä vähän paketteja pehmoisia?" 
Laskee säkin, avaa sen.
Ottaa sieltä paketin - lukien:
"Missäs täällä ompi pikku Tiina, 
joka tämän joululahjan saa?"
Silloin pieni tyttö, silmät loistaen, kädet ojentaa. 
Kiittää joulupukkia ja syvään niiaa.

Aikaan entiseen ei kuuluneet lahjavuoret.
Toiveet mahdottomat, lahjalistat suuret.
Pieni pakettikin yllätti valtavasti, 
kun ei osannut toivoa mitään erikoisesti.
Ja jos lapset olivat olleet kovin tuhmia, 
saattoi pukki tuoda aattona kasan risuja.
Siksi salaperäinen paketti mieltä lämmitti.
Niin tuo tyttönenkin ilosta laulun viritti:

"Kiitos sulle oiva ukki,
ystävämme joulupukki..."
Piirileikkiin kaikki ryhtyi,
lauluun tuohon jokainen yhtyi.
Herään muistoistani nykyhetkeen.
Tyttäreni hentoon käden kosketukseen.
Kyllä tuo lapsuuden joulu varmasti on, 
jokaiselle se kaikkein korvaamaton.



Maija Asunmaa

Fanny Palmroth oli ystävä jokaiselle
Fanny Siviä Blomerus syntyi 21. 
tammikuuta 1915 Karjalassa, mutta 
eli lapsuutensa Lappeenrannassa. 
Hän kuoli 21. heinäkuuta 2004 
Virroilla.

Jo rippikouluiässä Fanny lähti 
maailmalle itse leipäänsä ansait
semaan. Hän muutti Tampereen 
seudulle, jossa kävi töissä pum- 
pulitehtaalla ja hoiti karjakkona 15 
lehmää.

Aviomies Reino Palmroth löytyi 
myös Tampereelta, missä pariskun
nan ensimmäinen yhteinen kotikin 
sijaitsi. Sittemmin perhe asui usealla 
eri paikkakunnalla, muun muassa 
Porissa.

Vuonna 1950 Palmrothit muut
tivat asumaan Virtain Soininky- 
lään, sieltä parin vuoden päästä 
Vaskuulle. Reino Palmroth pääsi 
töihin Huvilan sahalle Koronky- 
lään. Kim saha lopetti toimintansa, 
Reino työskenteli kunnan ja TVH:n 
palveluksessa.

Fanny hoiti kotia ja perhettä. 
Perheeseen syntyi kymmenen lasta. 
Heistä kolme kuoli pienenä, Helena- 
tytär menehtyi 8 -vuotiaana autoko
larissa. Kuusi lasta Fanny Palmroth 
sai kasvattaa aikuiseksi ja lähettää 
omaan elämään ja ammattiin.

Fanny keitti ruuat ja kuumitti 
pyykkivedet samalla hellalla. Pyykit 
pestiin käsin. Vesi kannettiin kaivos
ta ja haettiin välillä kauampaakin. 
Kaiken tämän ohella Fanny hankki 
lisätienestiä perheelle tekemällä 
luutia ja virkkaamalla pitsiä.

Vaskuun jälkeen perhe muutti 
Jäähdyspohjaan. Vuonna 1976 Palm
rothit ostivat omakotitalon Virtain 
kirkonkylästä. Siinä Fanny ja Reino 
elivät yhteisen elämänsä viimeiset 
vuodet.

Yksin jäätyään Fanny Palmroth 
muutti Meijerin tielle Illansuuhun. 
Virkeänä ja hyväkuntoisena hän oli 
ahkera osallistuja Eläkkeensaajien 
retkillä ja kerhoissa. Seurakunnan

Fanny Palmroth Illansuun kodissaan 85 -vuotispäivänään.

päiväpiirissä Illansuun kerhohuo
neessa Fanny Palmroth kävi uskol
lisesti, omien voimien vähetessä 
taluttajan avulla.

Fannyllä oli turvallinen usko ja 
luottamus Jumalaan. Hän oli hyvä 
laulaja. Kun näkö heikkeni, hän lau
loi tuttuja virsiä ulkomuistista.

Elämän moninaisissa vaiheissa 
Fanny Palmroth oli säilyttänyt 
myönteisen ja positiivisen elämän-

asenteensa. Hän oli aina valmis 
katsomaan eteenpäin murehtimatta 
vanhoja. Hän oli nöyrästi ja rohkeas
ti oma itsensä.

Palmrothin perhe muistetaan 
kaikkialla hyvinä ja mukavina 
naapureina ja Fanny esimerkillise
nä perheenäitinä. Hän piti huolta 
lapsistaan ja koki tärkeäksi heidän 
koulunkäyntinsä ja menestymisensä 
elämässä.
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Jussi Viitala

Ammatinvalintani j a Virtain luonto

Saan kiittää biologian opettajaani 
Alavuden yhteiskoulussa, Järvis- 
Pappaa eli lehtori Jorma Järvistä 
sekä Virtain ja Alavuden luontoa 
siitä, että minusta tuli biologi. 
Alavudelle menin yhteiskouluun 
ihan vain omapäisyyttäni. En ihan 
varmasti muista, mistä luontohar
rastukseni alkoi. Joka tapauksessa jo 
keskikoulussa innostuin kasveista. 
Kun siihen aikaan oli keskikoulun 
aikana kerättävä 120 kasvia, oli mi
nulla niitä koossa jo lähes parisataa 
ja tunsin ne kaikki tieteellisiä nimiä 
myöten. Jo 12-vuotiaana olin ilmoit
tanut rupeavani biologiksi.

Kun pääsin Helsingin yliopis
toon lukemaan unelmieni ainetta, 
oli tarkoitukseni tulla kasvitieteili
jäksi ja koulun biologian maikaksi. 
No, minusta ei lopulta tullut sen 
paremmin kasvitieteilijää kuin 
opettajaakaan, vaikka muutaman 
vuoden olen sitäkin tointa hoitanut, 
mutta se taitaa jo olla eri juttu. Bio
logi minusta kuitenkin tuli.

Se toinen syy ammatinvalintaani 
oli kaikkinainen luonnon harrasta
minen. Lieneekö se jo veren perintöä, 
kun isäni sanoi omaavansa metsäve- 
ret, jotka pakottivat metsästämään, 
kalastamaan ja hänen kohdallaan 
myös harrastamaan metsänhoitoa. 
Ensimmäisiä luontomuistojani oli 
käynti hevosella hirvikämpällä 
Vähänjärven ojan takana, kun olin 
vielä ihan pikkuinen. Pienestä pojas
ta se oli hirveän kaukana. Isä laittoi 
ruokaa kämpän kaminan päällä, ja 
se oli niin ihmeellistä, että jäi var
masti mieleen. Seuraavat muistot 
ovat kai alkukesän lahnaverkko- 
jen koenta, johon pääsin mukaan. 
Pääsin soutamaankin ja isä kehui, 
kuinka hyvin soudin verkkoja, vaik
ka ei se tainnut kovin kummoista 
kopeltamista olla.

Luonnossa vaeltelua
Nuoren pojan kesät kuluivat met
sissä ja rannoilla, milloin uimassa 
tai ongella. Jostain syystä kaukaiset 
metsäjärvet alkoivat vetää puoleen
sa. Karttoja ei ollut, mutta vanhojen 
miesten juttujen perusteella lähdin 
etsimään, ja löytyiväthän ne. Samoi
lu sai potkua, kun menin toiselle 
luokalle Alavudelle - tai oikeastaan 
vasta seuraavana vuonna, kun 
satuin koulukortteeriin yhdessä 
Korven veljesten, Laurin ja Pentin 
kanssa. Eritoten Laurista tuli elin
ikäinen erätoveri.

Kasvatimme horsmakiitäjän 
toukkia kortteerikamarin hellan 
rakoon pystytetyillä horsmilla - ne 
täytyi vaihtaa tuoreisiin joka päivä. 
Mutta eritoten vaeltelimme kesäisin 
Virtain pohjoisosien ja Alavuden 
lounaisosien maastoissa soilla ja 
metsäjärvillä. Kolmas jäsen poruk
kaamme tuli vähän myöhemmin, 
kun Lehdon Tapani tuli meille 
töihin. Tapani oli fiksu kaveri ja 
kiinnostunut kaikenlaisista asioista 
- myös luonnosta. Tapani tutustutti 
meidät Kalliojärven ja Siekkiskylän 
välillä olevaan Tiravin sydänmaa
han. Tiravi on alimmainen pitkässä 
järvi- ja lampiketjussa, jonka var
rella monta päivää ja yöntietämää 
vietettiin.

Alavudella tutustuin toisenlai
seen maisemaan - avaraan suohon 
pienine, mustavetisine lampineen. 
Valakiaasten nevan nimikkojärvi 
on kuitenki outo ilmestys keskellä 
suota. Sen vesi on kristallinkirkasta 
ja aina kylmää. Pohja näkyy vaikka 
kuinka syvältä. Sen rannalla val
vottiin ja tulistettiin monta yötä. 
Järven eteläpäässä on mukava 
metsäsaareke, joka oli kuin luotu 
leiripaikaksi. On merkillistä, kuinka 
jotkut paikat tuntuvat heti kodilta.

Tämä Valakiaasen metsäsaareke oli 
sellainen. Olen myöhemmin Lapissa 
retkeillessäni löytänyt monta muu
takin. Sellaiseen paikkaan täytyy 
aina päästä yöpymään, kun reitti 
vähänkin on sinnepäin.

Yksi tällainen mieluinen paikka 
oli myös Seinäjärvellä Rapalahden 
perässä. Sekin oli metsäsaareke 
järven rannassa, missä silokallio 
vietti järveen. Olihan niitä monta 
muutakin. Ei meillä siihen aikaan 
tosin ollut minkäänlaisia leiriy- 
tymisvälineitä. Oli vain puukko 
vyöllä ja repussa evästä ja nokinen 
kahvipannu.

Yön tietämällä kahvia kuluikin, 
kun nukkuakaan ei kylmän takia 
voinut. Sitten rippikoulun jälkeen 
joskus keksittiin, että voidaan ottaa 
paperisäkkejä mukaan ja tehdä niis
tä paperiteltta. Ei sekään lämmittä
nyt, mutta oli jonkinlainen tuulen ja 
sateen suoja. Lähtiessä teltta voitiin 
polttaa nuotiolla. Isä oli tosin opet
tanut kuinka tulen kanssa pitää aina 
olla hirveän varovainen, ja mehän 
oltiin. Tosin kerran tuli pääsi Rapa
lahden perässä ryöstäytymään, kun 
olimme vähän kauempana ongella, 
mutta viime tingassa saatiin karan
nut liekki taltutettua, ja sen jälkeen 
oltiin entistä huolellisempia.

Tämmöisiltä reissuilta tultiin 
aina ihan rättiväsyneinä ja likaisina 
kotiin, mutta mukavaa oli. Sillä yön 
valvomisen palkaksi päästiin katse
lemaan moniaan kesäaamun vähit
täistä syttymistä täydeksi päiväksi. 
Sitä luonnon ihanuutta. Kun Seinä- 
järven Rapalahden perässä sumu 
alkoi nousta ja nouseva aurinko 
valaista sumun läpi, niin tuntui kuin 
olisi päässyt satumaahan. Tai kun 
aamuaurinko alkoi kullata Tiravin 
vuorta, linnut virittivät laulunsa ja 
lehdokki tuoksui ja maailma tuntui
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jääneen jonnekin hyvin kauas. Tun
nelma oli sanoin kuvaamaton. Tai 
kun kävelimme kuulaassa iltayössä 
Tiravilta Niinimäelle vievää polkua 
kehrääjän laulun saatellessa meitä 
koko matkan. Siitä luontotartunnas- 
ta en ole vieläkään vapaaksi päässyt. 
En tosin ole yrittänytkään.

Seurasipa tästä ihanuudesta 
kommelluksiakin. Muutamana sel
laisena kultaisena aamuna Tiravin 
rannalla Tapani lähti hakemaan jär
vestä vettä kahviin. Hetken päästä 
järveltä kuului ankara molskahdus, 
sitten ärräpäitä ja viimein naurua. 
Tapani tuli kahviveden kanssa 
läpimärkänä ja kertoi kävelleensä 
suoraan järveen. Auringon värit 
Tiravin vuoressa olivat olleet niin 
kauniit, että hän oli unohtanut 
katsella eteensä ja syvän rannan 
rantaviiva tuli vastaan ennemmin 
kuin arvasikaan. No, aurinko nousi 
ja kuivatti vaatteet eikä tapauksesta 
jäänyt kuin hupaisa muisto.

Luonnonvoimia
Eihän se aina ollut pelkkää auvoa. 
Isojärven rannassa ukkonen hä- 
tyytteli ja salama löi pari kertaa 
ihan viereen. Pitkän aikaa korvissa 
kuului vain pillitystä. Tai kun koko 
taivaan rannan levyinen ukkosrin- 
tama tuli kohti leiriä Seinäjärven 
saaressa. Näytelmä ison järven selän 
yli näytti uskomattoman komealta. 
Siihen aikaan meillä oli jo kahden 
puun väliin pingotettava harjateltta 
ja kuvittelimme olevamme sateelta 
suojassa. Ei sade teltan katon läpi 
tullutkaan, mutta heräsimme hyvin 
pian isosta vesilammikosta. Nykyi
sissä kaksikerrosteltoissa kevyellä ja 
mukavalla puhallettavalla patjalla 
lämpimässä makuupussissa ei voi 
oikein enää ymmärtääkään sitä 
epämukavuutta, jossa leirielämää 
vietimme. Mutta sitä tunnelmaa 
tuskin voi enää tavoittaa.

Näillä retkillä kalastettiin, ja iän 
myötä myös kalaruoan osuus retki
ravinnossa vähitellen kasvoi. Laurin 
kanssa keräilimme kasveja. Laurista 
tuli muuten myös biologi. Tapanikin 
oli kiinnostunut kasveista ja auttoi 
meitä, ja oli usein varsin nokkela 
löytämään harvinaisuuksia. Suuri 
kouluaikainen kasvikokoelmani oli

karttunut suurelta osin juuri näillä 
retkillä. Tapanista tuli poikkeuk
sellisen taitava ja arvostettu am
mattimies. Suunnittelimme hänen 
kanssaan vielä kerran lähtevämme 
katsastamaan vanhoja retkimaitam- 
me, mutta ennenkuin ennätimme, 
tuli Tapanille kutsu suuremmille sel
kosille, josta ei enään tulla takaisin.

Kun sitten saimme metsästyskor
tin ja aseenkantoluvan, niin erähar- 
rastus jatkui myös metsästyksenä. 
Vehkajärven sorsajahdit, jäniskoiran 
haukku kuulaassa syksyssä tai ka- 
nalintujahti olivat myös hyvä syy 
lähteä metsään. Tosin metsästys 
on jäänyt jo vuosikymmeniä sitten, 
mutta luontoharrastus ei. Nykyään 
metsästän korkeintaan kameralla.

Haikea mieli tulee, kun liikkuu 
vanhoilla retkimailla. Ei ole enää 
tuntien taivallusta ikiaikaisilla 
poluilla. Nuo vuosisatojen ikäiset 
kulttuurin muistomerkit ovat hau
tautuneet hakkuutähteiden alle 
ja peruuttamattomasti hävinneet. 
Tiraville, Ristijärvelle, Ruuhijärvelle 
ja Isollejärvelle pääsee muutamassa 
tuokiossa metsäautotietä pitkin.

Vanhassa niittyladossa Vääräjäruen lähellä matkallamme Ristijärvelle. Vas. Tapani 
Lehto, Jussi Viitala ja Lauri Korpi. Tapani laukaisee kameran virvelin siimalla.

Jussi Viitala tulossa aamupesulta 
Ristijärvellä kesällä 1956.
Kuvat: Jussi Viitala.

Tottakai metsäautoteitä tarvitaan. 
Maaseudun ihmisen on saatava 
elantonsa. Täytyy vain olla iloinen, 
että minulla on se aikaisempi mai
sema ainakin muistoissani.
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Bertta Virtanen

Muistoja nuoruuteni ajoilta
Oli syksyinen riihipäivän aamu 
kuusi vuosikymmentä sitten. Piti 
lähteä riihelle. Ilma oli samea ja 
sumuinen, sumea oli mielikin. 
Toivottiin rauhaa, oli vallannut so
taväsymys. Se ilmeni rikkinäisinä 
kenkinä ja parsittuina vaatteina. 
Vaikka oli parsittu, silti kyynärpää 
loisti. Sana rauha oli vain haave.

Kuusitoistavuotiasta ei huvit
tanut mikään.

Silloin riihipihaan tuli lomalla 
oleva sotilas. Hän tervehti meitä sa
noilla: "Nyt on sitten tullut rauha." 
Koko riihisakki tuli juhlamielelle. Ei 
sitä ensin oikein osannut tajuta, ei 
tiedetty, mitä sana rauha piti sisäl
lään. Oli 4. päivä syyskuuta vuonna 
1944. Silloin sytytettiin kipinä pa
remmasta huomisesta.

Pentti Jouttijärvi

Virtain yhteiskoulun 
50-vuotisluokkakokous

Mutta meille kaikille se toi 
sotakorvaukset vyön kiristyksenä. 
Esimerkiksi kahvi oli säännöstel
tynä kymmenen vuotta. Karjalan 
heimo sodan jälkiseuraukset kärsi 
koko karmeudessaan, kärsii vielä 
tänäkin päivänä. Mutta vuosisatoja 
kiusattu heimo on aina pudonnut 
jaloilleen, niin nytkin.

Tuli talvi. Sotilaat tulivat ko
tiin, eivät samanlaisina kuin olivat 
lähteneet vuosia sitten, arpia oli 
monenlaisia.

Joulu teki tuloaan, se herkisti 
ihmisten mielet. Kun kokoonnuttiin 
aattoiltana joulupöytään, liian mo
nessa pöydässä oli tyhjä paikka isän, 
pojan tai sulhasen kohdalla. Vaati
maton jouluateria syötiin hartaalla

mielellä, maistui suussa varmasti 
yhtä hyvältä kuin nykyajan fileet ja 
viinit. Jouluvirsi soi kiitollisuudella, 
kun oli maassa rauha ja ihmisillä 
hyvä mieli.

Mutta jo tapanina nuoriso 
alkoi sipistä, että kylällä on iltamat 
ja puoli toista tuntia tanssia, men
näänkö joukolla mukaan?

Kuva: Antti Lahti-Nuuttila.

Vuosina 1952 ja 1953 Virtain yhteis
koulun V luokalta päässet pitivät 
yhteisen 50-vuotisluokkakokouksen 
5.-6.6.2004 Virroilla. Oppilaita oli

muka 27, yhteensä noinavuosina 
pääsi koulusta 50, kuusi heistä on 
kuollut.

Tapaamiseen osallistuivat (tyttöni
mi, jonka mukaisessa aakkosjärjes
tyksessä henkilöt ovat, on suluissa) 
Maire Lahonen (Ahokas), Pertti Hei
kinheimo, Sakari Helimäki, Maria 
Huikkala (Härkönen), Juhani Isota
lo, Pentti Jouttijärvi, Kirsti Hautala 
(Kaltti), Risto Kangas-Ikkala, Aulis 
Kivistö, Kaisa Seppälä (Koskela), 
Vuokko Lahti-Nuuttila, Hugo Lep
pänen, Raimo Martikainen, Voitto 
Mäenpää, Raita Pyhälä (Mäkinen), 
Paula Ojala (Niemi), Antti Niittylä, 
Esteri Heinola (Poukka), Matti Pur
ra, Anneli Hakanen (Ranta), Erkki 
Rantala, Tarmo Rautanen (puuttuu 
kuvasta), Pertti Sorsa, Liisa Söytinki 
(Rantanen), Kaija Paananen (Rau
tiainen), Raili Päivinen (Räntilä) ja 
Alpo Äijälä.
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Eeva Haverinen

Kesämuisto Virtain Kotalasta

Olen virtolaissyntyinen Eeva Have
rinen, os. Taipale. Olen monta kym
mentä vuotta asunut Jyväskylässä. 
Juhliessani 80 -vuotispäiviäni suku
laisten keskuudessa, muistui yllät
täen eräs kesätapahtuma mieleeni 
ja kerroin sen myös synttäreilläni 
kotalaisillekin.

Kotalassa asuessani nuorena 
tykkäsin touhuta nuorisoseuralla 
laulukuorossa ja näytelmissä sen 
jälkeen, kun peltotöiltä vapauduin. 
Minun piti hevospelillä tehdä kyn- 
töhommiakin isän apuna. Poikaa 
kun ei perheessä ollut.

Vehmaan Taimo, Vehmaan talon 
silloinen isäntä, oli erittäin hyvä 
kansanpelimanni. Hän oli korva
kuulosta itseoppinut haitarinsoit
taja.

Kun nuorisoseuralla, jossa Taimo 
tuurasi joskus vakisoittajia päästäen 
heidät puhvettiin kahville, alkoi mi
nunkin tehdä mieli opetella haitarin 
soittoa.

Kerran Vehmaan Taimo tuli 
Lahtiseen äidille ja isälle Iida - 
emäntänsä kanssa kylään. Kysyin 
Taimolta, että lainaisitteko minulle 
haitarianne, kun tekee mieli opetella 
soittamaan. Olin silloin 13-vuoti- 
as. Muistan tarkalleen kun Taimo 
vastasi: Voi hyvä tyttö. Olet vasta 
kolmetoistavuotias hento tyttö, et
hän sinä jaksa sitä kantaa. Lupasin 
lähteä veneellä hakemaan haitaria 
Lahtisjärveä soutaen.

Sovittiin kellonaika samana 
iltana ja Taimo lupasi olla kotiran
nassaan vastassa. Ja niin lähdin Lah
tisen rannasta soutelemaan ja isäntä 
oli Vehmaan rannassa vastassa. Hän 
nosti haitarinsa veneeseeni ja sanoi: 
Vuokraa ei tartte maksaa. Lähdin ja 
vilkutin iloisena!

Heti kun pääsin Lahtisen ran
taan, raahasin haitarin kaivorinteen

Kolmetoistavuotiskuvani on otettu kaivorinteessä. Pentti Hirviahon kanssa istun 
pihlajankukkien tuoksussa. Pentti Hirviaho asuu nykyäänkin Virroilla.

päälle, huilasin ja opettelin, raskasta 
oli bassokin vetää ajallaan auki 
yhfaikaa.

Opinhan haitarilla soittamaan 
Emma -valssin, Metsäkukkia ja 
Isä-Onnin lempilaulun Hiljaa juuri 
kuin lamminlaulu, syttyi lempeni 
ainainen, jota isä lauleli äidille sil
loin tällöin. Opin muitakin lauluja. 
Luonnollisestikin teki itsekin mieli 
saada haitari tai päästä musiikki
kouluun. En saanut isältä rahaa 
kumpaankaan. Se oli sitä aikaa. 
Olisi pitänyt alkaa vaan maata vil
jelemään. En koskaan ole halunnut 
maanviljelijäksi.

Niinpä taas soutelin Lahtisjär
veä haitaria palauttamaan ja Taimo 
oli omassa rannassaan vastassa. 
Kiittelin lainasta ja tavattiin taas 
Kituskosken varrella Myllykosken 
kentällä. Siellä rinteen päällä oli 
siihen aikaan noin 40 senttiä korkea 
vanha myllynkivi, halkaisijaltaan 
aika reilu.

Taimo istui kivellä ja me kylän 
nuoret tanssimme niin että nurmi 
kellastui renkaana kiven ympäril
lä. Kesäiltoja vietettiin silloin niin, 
kun ei muualla saanut tanssia, oli 
nimittäin sota-aika. Silloinen Koske
lan Eeva oli tyttökaverini ja nuoria 
kun olimme, opeteltiin tyttöparissa 
tanssimaan myllynkiven ympärillä. 
Kaikilla oli hauskaa. Haikeana vie
läkin joskus muistan Taimon soittoa 
ja haitaria.

Rippikoulun käytyäni valitsin 
leninkien ja ulkoiluvaatteiden om- 
pelukoulun, koska en halunnut 
maanviljelijäksi enkä päässyt mu
siikkikouluun. Koulun päätyttyä 
tein ompelutyötä yli 50 vuotta. 
Ajatella, kuinka monta kilometriä 
olen työaikana kangasta leikannut 
ja ompelulankaa käyttänyt!
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Juhani Reirtikka

Lahdenkylän Työväentalolla 
oli innokasta toimintaa

Virtain Lahdenkylän työväentalo 
on ollut 1900-luvun alkuvuosista 
saakka monenlaisten tapahtumien 
tukikohtana. Tarvittiin paljon yh
teishenkeä ja talkootyötä, että talo 
toteutettiin.

Toiminta talossa oli aatteellista 
niin hengen kuin kehonkin kulttuu
rin tarpeisiin. Kolmekymmentälu
vun pulavuosien jälkeen jäsenmäärä 
lisääntyi niin työväenyhdistyksessä, 
kuin myös Voimistelu- ja urheilu
seura Lahdenkylän Toiveessa.

Kaikille mukana oleville löytyi 
jokin harraste. Oli opintopiirejä, 
sekä teatterin, soiton ja laulun har
rastajia.

Lahdenkylän Työväentalon pii
rissä toimi muun muassa kaksi tans
siorkesteria. Nimeltään ne olivat 
Hento ja Tempo.

Hennon soittajat olivat niin nuo
ria, että tarvitsivat vanhempiensa 
kirjallisen suostumuksen tanssien 
soittotilaisuuksiin. Taitoa ja osaa
mista kyllä riitti.

Tempo oli aikuisten miesten yh
tye. Siinä soittivat haitaria Risulan 
Mieli ja Kankaisen Ahti. Lahtisen 
osuuskaupanhoitaja Kärkkäinen 
soitti mandoliinia. Rummuissa ja 
laulusolistina oli Toivo Antila.

Työväentalon kesäjuhlat oli 
odotettu tapahtuma. Kenttäpelei- 
neen ja urheiluineen tilaisuus oli 
monipuolinen.

Juoksukilpailussa juostiin 100 ja 
200 metriä talon ohi kulkevalla ylei
sellä maantiellä. Kahdensadan met
rin matkalla täytyi tehdä U-käännös. 
Hyppy- ja heittolajit kisailtiin talon 
pihapiirissä.

Syksyn ja talven tekemisiin kuu
luivat voimistelu- ja näytelmäharjoi- 
tukset, sekä lauluohjelmat. Lumen 
tullessa aloitettiin sarjahiihdot.

Lahdenkylän Työväentalo laajennuksen jälkeen. Kuva on vuodelta 1936. 
Kuvat: Kuvat ovat Matti Niemenmaan ja Adele Kankaisen albumista.

Orkesteri Tempon ha
nuristit. Vasemmalla 
Ahti Kankainen. Kuka 
on oikean puoleinen 
muusikko? Kuva vuo
delta 1936.



Joulun alla pidetty kuusijuhla 
oli hyvin suosittu. Ohjelmassa oli 
yksinäytöksinen näytelmä, miesten 
taitovoimistelua ja naisten ja tyttöjen 
tanssiryhmän esitykset. Huumoria 
esitti Moision Urho. Hän toimi 
myös sekä juhlan kuuluttajana, että 
joulupukkina tavattoman suurine 
huopatossuineen. Pukin lahjasäkki 
ja koppa täyttyivät pikkupaketeista 
ja joulukorteista.

Kortissa oli nimen jälkeen yleen
sä osoite:Täällä. Lähettäjä saattoi 
pysyä salaperäisenä, jolloin kortissa 
luki: Toivottaa X. Tunnelma oli ar
voituksellinen ja jännittävä.

Virtain Osuuskauppa järjesti 
Lahtisen myymälän välityksellä 
lapsille pukin konttiin pussin, joka 
sisälsi omenan, piparin ja karkkeja. 
Osasi olla mieli hyvä!

Puffetissa tarjoiltiin kahvit ja 
mehut ja ostaa sai pullollisen ykkös- 
pilsneriä. Juhlien lopuksi oli puo
litoista tuntia tanssia oman alueen 
orkesterin sävelien siivittämänä. 
Onnistuneiden kuusijuhlien jälkeen 
alkoi harras Joulun odotus.

Tanssiorkesteri Hento koostui nuorista soittajista. Kuva on vuodelta 1937.

Suostumus, jolla vanhemmat antoivat luvan alaikäisten lasten soittaa orkesteri 
Hentossa.
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Maija Asunmaa

Anni Ruuhela toimi
36 vuotta opettajana Ikkalan koululla

Anni Ruuhela 60-vuotispäivänään. Kuva: Valokuvausliike V. Reuna-Tuuri.

Anna (Anni) Mirja Ruuhela syntyi 
12.2.1906 Alavuden Rantatöysässä 
perheen toisena lapsena. Sisaruksia 
syntyi vielä kymmenen. Heistä 
kaksi kuoli lapsena.

Maalaistalossa suuren perheen 
keskellä Anni oppi jo lapsena työn 
tekoon ja ahkeruuteen. Aikuiseksi 
vartuttuaan hän kävi kiertokoulun- 
opettajaseminaarin Kuortaneella ja 
toimi kaksi vuotta kiertokoulun- 
opettajana Keuruun Pohjoislahden 
koululla.

1930 Anni Ruuhela valmistui 
Hämeenlinnan seminaarista alakou
lun opettajaksi ja sai viran Virtain 
Ikkalan koululla. Lähes 10 vuotta 
alakoulua pidettiin syyskaudella 
Kuuriperän Kulma-aholla, missä 
opettaja myös asui. Kevätlukukausi 
oli Ikkalan koululla.

1950 Ruuhela valmistui Raahen 
seminaarista yläkoulun opettajaksi 
ja sai opetettavakseen myös kolmas
luokkalaiset.

Opettaja Ruuhela otti tehtävänsä 
opettajana ja kasvattajana tosissaan 
ja teki aikansa näkemyksen mu
kaan parhaansa, että lapset saisivat 
opinnoilleen ja elämälleen hyvän 
perustuksen ja että heistä kasvaisi 
kunnon kansalaisia. Opettajaa to
teltiin ja kunnioitettiin, pelättiinkin. 
Jos läksyjä ei oltu kotona opittu, oli 
jäätävä lukemaan jälki-istuntoon eli 
laiskaan. Sopimattomasta käytök
sestä ja kolttosista jäätiin arestiin tai 
saatiin tukkapöllyä.

Siisteyskasvatukseen kuului 
käsien ja korvien puhtaustarkastus 
ja 40-luvun alussa vielä täijahti. 
Kohteliasta tervehtimistä niiaten,

kumartaen, lakkia nostaen ja sil
miin katsoen harjoiteltiin piirissä 
voimistelutunnilla. Hauskaa oli 
käydä opettajan kanssa luonto- tai 
marjaretkellä.

Uskontotunneilta ovat erikoises
ti jääneet mieleen Raamatun kerto
mukset, joita opettaja kertoi. Lapsi 
jotenkin tajusi, että ne ovat opet
tajalle totta. Siinä varmaan näkyi 
kristillinen elämänkatsomus, joka 
myös ystäväpiirissä tunnettiin.

Anni Ruuhelalla oli Ikkalan- 
kylässä oma ystäväpiirinsä. Hän 
osallistui aktiivisesti kylän elämään 
antaen kannustavan panoksensa 
harrastustoimintaan. Suoritettu 
urheilumerkki rinnassaan hän in
nosti lapsia ja nuoria liikkumaan 
ja urheilemaan. Tärkeä harrastus 
oli laulu ja musiikki. Ruuhela johti

-26-



Ikkalankylässä ensin sekakuoroa ja 
sitten naiskuoroa. Itse hän lauloi 
Killinkosken ja joskus Kirkonky
länkin kuorossa. Hän oli innolla 
mukana järjestämässä kylän juhlia, 
esitti yksinlaulua ja lausuntaa.

Ruuhela osallistui myös opetta
jayhdistyksen toimintaan ollen vä
lillä johtokunnassakin. Sota-aikana 
hän palveli viestintälottana Äänis- 
linnassa ja osallistui Ikkalankylän 
Lottien vireään toimintaan. Kerhoon 
kuului 18 naista. Anni Ruuhela 
myös lauloi ja johti sekakuoroa san
karivainajien muistotilaisuuksissa, 
viimeksi muistolaatan paljastustilai
suudessa. Hänen johdollaan laulet
tiin usein hautajaisissa ja muissakin 
tilaisuuksissa.

Koululla oli asunto vain yläkou
lun opettajalle. Alakoulun opettaja 
asui vuokralaisena lähitaloissa: 
Ala-Ikkalassa, Iso-Hirvelässä ja An
tilassa. Ruuhela perusti aina oman 
puutarhapalstansa, jonka kukoistus
ta kyläläiset ihailivat. Kesät Anni 
eli enimmäkseen koti-Ruuhelassa 
maatalon töitä tehden, kuten muut
kin perheettömät sisarukset. Silloin 
myös laulettiin yhdessä. Joskus 
Ikkalankylässäkin kuultiin heidän 
duettojaan.

Eläkkeelle Anni Ruuhela jäi 
keväällä 1966. Viimeisten työvuo- 
siensa aikana hän rakennutti sisa
rensa kanssa eläkevuosien kodiksi 
yhteisen omakotitalon Alavuden 
keskustaan. Sitäkin ympäröi hyvin

hoidettu puutarha. Töitä oli edel
leen tehtävä ahkerasti. Myös muut 
harrastukset jatkuivat: Ruuhela 
johti Kirkonkylän ja Sapsalammin 
naiskuoroa ja osallistui Eläkeliiton 
toimintaan kuuluen myös johto
kuntaan.

Yhteys sukuun säilyi lujana ja hy
vänä. Terveyden lopullisesti pettäes
sä Anni palasi lapsuudenkotiinsa 29 
vuotta nuoremman pikkuveljensä 
perheen kotisairaanhoitoon. Vii
meiset vuodet Anni Ruuhela joutui 
elämään Alavuden vanhainkodissa 
Lukkarinhovissa. Hänen elämänsä 
päättyi 26.1.2004.

Anni Ruuhela oli persoona opet
tajana ja ihmisenä, työssään ja su
kunsa keskuudessa. "Anni-tädissä 
oli karismaa", olivat sisarusten 
lapset todenneet häntä muistelles
saan.

Iida Nevalainen, 7 v.
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Pirkanmaa teemamaakuntana Kaustisen kansamusiikkijuhlilla. Virtain Pelimannit ja Ruoveden Pelimannit soittivat pir
kanmaalaisessa konsertissa yhteissoitossa ja omana ryhmänään. Pelimanneja johti oltermanni Yrjö Raja, joka sai juhlilla 
ansioistaan Kaustinen Folk Music Fetival-plakaatin. Kuva: Marja Kujala.

Sulkavan Sukuseura vietti jälleen 26.7. 2004 sukujuhlia Marttisessa Virroilla. Kuva: Virtain Valokuvausliike.

-28-



Pentti Jouttijärvi

Sankarihauta] aiset lähes 
60 vuoden tauon jälkeen
Talvisodassa kadonneen, vuonna 
2002 löydetyn ja monivaiheisten tut
kimusten perusteella Eino Johannes 
Kummuksi tunnistetun sankarivai
najan sotilaallinen hautaus oli viime 
syyskuussa Virtain sankarihaudalla. 
Sotavainajien muiston vaalimisyh- 
distyksen toimesta suoritetuissa 
etsinnöissä löydetyistä vainajista on 
tunnistettu n. 200.

Virroilta kaatui viime sodissa 
450 henkilöä, mukana kaksi naista, 
ja heistä katosi 36. Kadonneet on 
siunattu sankarihautoihin ja heillä 
on ollut muistolaatta, niin kuin oli

Eino Kummullakin. Hänen nimensä 
on myös Äijännevan koulun sanka- 
ritaulussa. Keskustan sankarihauta- 
usmaalle on haudattu tai siunattu 
335 henkilöä ja Killinkosken sanka
rihautaan 50 sankarivainajaa, loput 
on haudattu yksityisiin sukuhautoi
hin tai toiselle paikkakunnalle.

Eino Kumpu oli mukana jo va
paussodassa, hän oli syntynyt 1896. 
Vapaussoturiperinteen mukaisesti 
laskettiin hänen arkulleen Vapaus
sodan Virtain Perinneyhdistyksen 
toimesta havumiekka.

Merkittävää on myös se, että 
hänen kaikki seitsemän lastaan ovat 
yhä keskuudessamme. Näin monta 
sotaorpoa ei kovin moneen perhee
seen sentään jäänyt.

Eino Kummun pitkä ja monivai
heinen maallinen vaellus on vihdoin 
päättynyt kotiseurakunnan sankari
hautaan 164 muun talvisodassa kaa
tuneen sankarivainajan rinnalle.

Kuva: Marja Kujala
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Heimo Mäntynen

Joulun viettoa ulkomailla
Monet ulkomailla, neljässä maan
osassa, viettämäni kolmekymmen- 
täseitsemän joulua ovat vuosien 
mittaan unohtuneet. Monet muistan 
hyvin, kuten ensimmäisen jouluni 
Indianan osavaltiossa, jonne ASLA- 
Fulbright-stipendi lähetti minut v. 
1966.

Amerikkalaiset yliopistot ovat 
jouluna kuin aavekaupunkeja kun 
opiskelijat poistuvat kuka minnekin 
joulua viettämään. Campuksille 
jäivät lähinnä ulkomaalaiset opis
kelijat, joille matka kotiin oli liian 
pitkä tai maksoi liian paljon.

Amerikkalaisten tunnettu so
siaalisuus puuttui peliin: monilla 
Indiana Universityn Bloomingtonin 
campuksella asuvilla professoreilla 
oli tapana huolehtia yksinäisistä 
opiskelijoista, halusivat nämä sitä 
tai ei. Niinpä minutkin haettiin 
asuntolasta professorin luokse 
joulunviettoon, joka suuresti vas
tasi sitä kuvaa, joka oli jo monista 
elokuvista tuttu.

Jouluillallinen piti ansaita me
nemällä isäntäväen mukana kirk
koon, jossa sen maanläheisyys ja 
pappien välittömyys oli miellyttävä 
uusi kokemus. Asiaan kuuluu, että 
ulkomaalainen vieras on ainakin 
hetken keskipisteenä. Hänelle teh
dään lukemattomia kysymyksiä; 
vastauksia sitä vastoin ei kukaan 
juuri kuuntele. Aluksi tämä vaikut
taa loukkaavalta, mutta kun siihen 
tottuu, on se jopa huvittavaa, koska 
kysymyksiin voi lopulta vastata 
mitä tahansa.

Minulta oli jälleen kerran tie
dusteltu uskontoani, jolloin hu- 
vittaakseni itseäni sanoin olevani 
pakana. Ystävällisesti hymyillen 
kysyjä taputti minua olalle: "Pää
asia, että meillä kaikilla on yhteinen 
Jumala."

Tietämys vieraan kotimaasta oli 
muutenkin vajavainen. Kun minut 
esiteltiin suomalaisena opiskelijana, 
monet katsoivat minua ihmeises- 
sään, kenties vähän ihaillenkin.

Muuan nainen kysyi miten ihmeessä 
olin päässyt tulemaan Amerikkaan 
- Neuvostoliitosta. Muistaakseni 
sanoin siihen: "Lentokoneella." 
Muuan toinen uskoi tuntevansa asi
an paremmin ja ilmoitti, että Suomi 
on kuningaskunta. Minua hän pyysi 
sanomaan kuninkaan nimen, koska 
hän oli sen jo unohtanut. "Urho I" 
olisi kaiketi ollut sattuva vastaus, 
mutta silloin oli tullut aika hyökätä 
kalkkunan kimppuun ja kuningas 
unohtui.

Toisena jouluna oli illanvietto 
erään toisen professorin luona. 
Siellä opin, että on viisainta välttää 
fanaattisia Suomen ystäviä. Profes
sori tunsi Suomen hyvin ja ihaili 
kaikkea suomalaista - paitsi kom
munisteja ja suomenruotsalaisia. 
Edelliset hän suositteli pidätettävik
si maanpettureina ja jälkimmäiset 
hän ehdotti lähetettäväksi takaisin 
Ruotsiin. Kun rohkenin todeta, että 
he ovat suomalaisia eikä heitä voi 
mihinkään lähettää, hän kaikkien 
kuullen kysyi olinko minä suoma
lainen lainkaan. Kun sanoin siellä 
syntyneeni, hän vihaisena tiuskasi: 
"Se onkin kaikki mitä voitte sanoa." 
Näin musta-valkoinen ajattelutapa 
oli siinä määrin harvinaista yliopis
tomaailmassa, että jäin miettimään 
oliko hän kaiken tämän oppinut 
ollessaan Suomessa yliopistojemme 
vieraana.

Saksalainen joulu
Kolmen amerikkalaisen joulun jäl
keen oli vuorossa saksalainen joulu, 
kun sain dosentin viran Munsterin 
yliopistosta v.1969. Joulu, sekä julki
nen että yksityinen, oli siellä yleensä 
niin hyvin organisoitu, että sen 
muistaa siitä, että se oli niin hyvin 
organisoitu. Yksityisen joulun val
mistelu oli siinä määrin totaalista, 
että miesväki katsoi usein parhaaksi 
poistua paikalta.

Voimakkaasti katolisessa Minis
terissä joulu oli liturgisesti värik- 
käämpää kuin protestanttisessa

Hannoverissa, jossa ensin olin 
asunut, ja jonka keskiaikaisessa 
raatihuoneessa minut oli muuten 
samana vuonna vihitty hannoveri- 
laisen Giselin kanssa.

Yhteistä molemmille kirkkokun
nille jouluna oli joulumarkkinat. 
Sen herkulliset erikoisuudet ja 
valikoima makeisia ovat yhteensä 
melkoinen kaloripommi. Asiaan 
kuuluvasta taustametelistä huo
lehtivat orkesterit, laulukuorot, 
karusellit ja äänekkäät juhlijat. Kir
konkellot jäivät usein toiseksi. Kun 
Miinsterissä joulukirkkoon mentiin 
joukolla, Hannoverissa innostus oli 
laimeampaa. Runsaasti oli niitäkin, 
jotka tutustuivat kirkkoon ulkopuo
lelta ja olutkapakkaan sisäpuolelta.

Joulunaikaa Libanonissa
Ajallisesti pieni mutta kulttuurisesti 
suuri askel oli v. 1972 jouluun, jon
ka vietin Libanonissa UNESCOn 
tarjottua minulle siellä tointa arabi
maiden koulutuskeskuksessa. Tästä 
alkoi 25-vuotinen urani UNESCOn 
virkamiehenä. Uskonnolliset ristirii
dat olivat vuosikymmeniä repineet 
tätä pientä maata eikä viisi vuotta 
kestänyt oleskeluni siellä tehnyt 
poikkeusta. Levottomuutta lisäsi se
kin, että maan kristityt miliisijoukot 
juhlivat joulua kadulla ammuskel
len, joka toisinaan väärinkäsitykses
tä provosoi vastapuolen samaan.

Oli selvä, että joku aina jossain 
puhui tappamisesta tai tapetuista. 
Siitä huolimatta olin aika tyrmis
tynyt kun Beirutissa syntynyt ja 
tuolloin 3-vuotias poikani yhtenä 
päivänä kysyi: "Ne, jotka tule
vat tappamaan meidät, ovatko he 
mukavia ihmisiä?" Koska ihmi
set puhuivat tappamisesta yhtä 
luonnollisesti kuin säästä, poika ei 
nähnyt asiassa sen kummempaa, 
ei vain tiennyt mitä sana tarkoitti. 
Ja sitten kynttilät palamaan, sillä 
joulu oli sekin, ja sitä vietettiin vä
lillä kylpyhuoneessakin, ainoassa 
ikkunattomassa huoneessa.
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Joulu Egyptissä
Taistelujen kiihtyessä entisestään 
UNESCOn henkilökunta viimein 
evakuoitiin kovassa kiireessä Egyp
tiin, joka oli minulle entuudestaan 
tuttu. Libanonin tapaista suvaitse
mattomuutta emme Egyptissä kos
kaan tavanneet. Maan kristityt eli 
koptit ja myös eräät muhamettilaiset 
kolleegamme osallistuivat joulun
viettoon, edellisillä oli omansa 
tammikuun puolella, mutta viettivät 
mielellään kaksikin joulua.

Väliaikaissa oloissa oli vaikeata 
saada aikaan kunnon joulutun
nelmaa, mutta pojan vuoksi oli 
yritettävä. Matkallani olin löytänyt 
muovisen joulukuusen, jossa oli isot 
irrotettavat kävyt. En osannut arva
ta, että sen vuoksi joutuisin kahdesti 
tutkittavaksi. Beirutin lentoasemalla

olin tuskin asettanut pussissa olleen 
kuusen läpivalaistuskoneeseen, kun 
sotilaat yhtäkkiä ympäröivät minut 
osoittaen pussia. Ensi hämmästyk
sestä toivuttuani, oli huvittavaa 
todeta miten varovaisesti he tutkivat 
pussia, mutta sitten päästivät minut 
menemään: kävyt olivat näyttäneet 
erehdyttävästi käsikranaateilta. 
Sama prosessi toistui Kairon lento
kentällä, vaikka etukäteen ilmoitin 
pussin sisällöstä.

Joulua voitiin nyt viettää, jos 
kohta jouluruoka jätti toivomisen 
varaa. Kinkkua ei tietenkään ollut 
saatavilla, lammasta sitäkin enem
män. Gisel oli vuosien mittaan 
ihastunut lanttulaatikkoon ja karja- 
lanpiirakoihin. Kun lanttua ei ollut 
saatavissa, oli turvauduttava kurpit
saan. En suosittele kurpitsalaatikkoa 
jouluruoaksi. Karjalanpiirakoistakin

tuli epämääräisiä tummia möykkyjä, 
sillä egyptiläiset jauhot eivät kelpaa 
piirakkataikinaksi. Näin sanoivat 
lähetystön naiset ja ilmoittivat 
tuovansa jauhot Suomesta. Mainio 
ajatus, mutta liian myöhään.

Kun kymmenvuotinen vaellus 
arabimaissa päättyi v.1981, siirryin 
UNESCOn päämajaan Pariisiin vuo
teen 1997, jolloin muutin Lontoo
seen. Molemmissa maissa joulu oli 
kaupallistunut vielä siitäkin minkä 
koin Amerikassa 1960-luvulla. Lap
set olivat aikuistuneet ja muuttaneet 
muualle, ja joulu siitäkin syystä 
muuttanut luonnettaan. Se pelkistyi 
olennaiseen, jossa kaiketi piilee sen 
eksoottisuus, kuten harvinaisessa 
joulussamme Suomessa; oli lunta 
ja jäätä, aitoja karjalanpiirakoita ja 
kunnon lanttulaatikkoa.

Sari Ojaluoma, 8 v.
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Helena Kauraniemi

Kotiseutua muistellessa

Muistatko ne kultaiset hetket, jotka 
yhdessä vietimme, kotiseutu?

Sinä olet minut muistojen sitein 
sitonut. Aika ei pysty niitä siteitä 
katkomaan. Jos olen luotasi kauka
nakin, sinne ajatukseni kulkevat.

Muistan monet harjullasi kulke
vat polut, metsälammen ja kallioi
sen niemen, jonka rantaan laineet 
voimattomina sammuvat. Monta 
rakasta paikkaa nousee silmieni 
eteen, kun olen muistojeni parissa. 
Kuinka olettekaan lohduttaneet mi
nua surussani, ottaneet osaa iloihini 
ja eläneet kanssani lapsuuden ja 
nuoruuden onnellisina hetkinä.

Sinä järven rannalla oleva kallio, 
muistatko, kun usein pikkutyttönä 
istuin veden äärellä olevalla kivel- 
läsi onkien kaloja, tai vain varpaita 
liotellen vedessä? Joskus jopa kä
perryin lämpimään kallion koloon 
nukkumaan.

Silloin olin lapsi, mutta emme 
jättäneet toisiamme, vaikka kas- 
voimme. Sinä ylenit järvestä - minä 
jätin lapsuuden taakseni heräävän 
nuoruuden riehuessa sisimmäs
säni.

Nuoruuden voima sai minut 
luoksesi silloin, kun kevätjäät rys
kyen ajautuivat kivipaasiasi vasten 
tai vaahtopäiset aallot kilvan kaste
livat rantakiviäsi. Niinkuin aaltojen 
patoutunut voima raukesi, niin sain 
ajatusteni aallot tyyntymään.

Ja sinä harju, olet myös ystäväni. 
Kun olin yksin, lähdin poluillesi. 
Siellä honkametsän keskellä tunsin 
eläväni. Siellä kimmoisalla kankaal
la juoksin kuin keväällä laitumelle 
päästetty nuori varsa. Talvella 
survaisin sukset jalkaani ja viiletin 
monia latujasi metsän siimeksessä.

Aina en kuitenkaan ollut yk
sin. Muistatko sen kesäillan, jona 
aurinko oli jo painumassa lännen 
purppuraan? Kaksi nuorta nousi 
polkuasi käsitysten.

Tunsitko niin kuin he tunsivat? 
Heille ei aika merkinnyt mitään - 
oli vain heidän maailmansa. Siihen 
kuuluin toisen katse, ääni ja lämmin 
käsi.

Huomasitko, kuinka tyttö kuun- 
teli pojan puhetta? Sanat eivät mer
kinneet mitään - sanojen sointu vain. 
Se oli kuin musiikkia, jota metsän 
humina säesti.

Kun he kääntyivät luotasi pois, 
otti heidät kylä vastaan. Heidän 
maailmansa särkyi.

Metsälampea en liioin unohda 
koskaan. Rannallasi oli tyhjä hylätty 
mökki, jonka ympärillä kasvoi peh
meä nurmikko. Kerran nurmikon 
täytti kirjava lapsiparvi. Lapset 
leikkivät ja tallasivat rantaasi. Sinä ja 
kallellaan oleva mökki iloitsitte hei
dän kanssaan. Teidän iloonne kyllä 
sekaantui hiven surumielisyyttä. 
Te tiesitte, kuinka lyhyt on lapsuus. 
Sitä ei lasten tarvinnut tietää. Te 
kuulitte heidän laulunsa kajahtavan 
vielä kaukaa metsäpolulta heidän 
lähdettyään.

Niin kuin silloin lähdin laulaen 
luotanne, niin ole monta kertaa 
lähtenyt kotiseudultani. Mutta niin 
kuin se pieni metsälampi kutsuu 
aina luokseen, niin kutsuu koko 
kotiseutu.

Missään ei aallot niin tyynnytä 
mieltä kuin kotirannoilla, ei missään 
tuulet soita honkien latvoissa niin 
kuin sinun harjullasi.

Jos en enää saa olla luonasi, on 
minulla kuitenkin muistot. Niissä 
eläen elän luonasi kotiseutu.

Sanni Mörsky 8 v.
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Luontonäkymiä
Virroilta
Tapio Ruohomäen kuvaamana
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Johanna Junno

Perinnekylässä oli vilkas kesäkausi

Prinsessa ja puoli valtakuntaa -näyttelyn avajaiset kesäkuussa. 
Kuva: Jouko Haikala

Perinnekylän näyttelytarjonta 
laajeni entisestään
Virtain Perinnekylän kesän 2004 
näyttely- ja tapahtumatarjonta 
oli monipuolinen ja kiinnostava. 
Makasiinissa oli esillä kaksi näytte
lykokonaisuutta. Prinsessa ja puoli 
valtakuntaa -näyttelyssä oli esillä 
mänttäläisennukentekijä-graafikko 
Mirja Haikalan nukketaidetta ja 
grafiikkaa, oululaisen Marja Jokelan 
taidokkaita posliinimaalauksia sekä 
keuruulaisen Heli Sirenin keramiik
katöitä. Näyttelyssä vieraili vajaan 
neljän viikon esilläolon aikana 
kesä-heinäkuussa 4000 kävijää. 
Näyttelystä oli luotu tunnelmalli

Kelupaatti saapuu Kanavan varrella -tapahtumaan. Kuva: Johanna Junno

nen ja kaunis kokonaisuus, jonka 
punaisena lankana toimi ajatus prin
sessa ja puolivaltakuntaa -teemasta. 
Taidokkaasti tehdyt nukkehahmot 
herättivät ihastusta kaikenikäisissä 
kävijöissä.

Heinäkuun kahden viimeisen 
viikon ajan makasiinissa oli esillä 
TilkkuVirrat 2004 -festivaaleihin 
liittyen kaksi tilkkutaidenäyttelyä: 
Elämän virrat ja Taiteesta tilkuksi 
2003 -näyttelyt. Virrat on profiloi
tumassa tilkkutaiteen merkittäväksi 
tyyssijaksi. Nyt järjestetyt Tilkkufes- 
tivaalit olivat kolmannet perättäiset 
Virroilla järjestetyt ny ky tilkkutai
teen tapahtumaviikot. Perinnekylä

on mukana myös jatkossa. Ohjel
makokonaisuuteen kuuluivat lisäksi 
Virroilla järjestetyt tilkkutyökurssit, 
yleisöluento sekä tilkkutyönäyttelyt 
Virinässä ja kirjastossa. Perinne- 
kylän tilkkutaidenäyttelyissä kävi 
kahden viikon aukiolon aikana yli 
2300 kävijää.

Kesän päätapahtuma 
Kanavan varrella
Herraskosken kaunis kanavamiljöö 
toimi Kanavan varrella kesätapah- 
tuman näyttämönä. Ohjelmassa oli 
mm. Pirkka-Hämeen Jätkäperinne 
ry:n tukkilaisnäytöksiä, Alavuden 
puhallinorkesterin esittämää kesäis
tä musiikkia ja Merenkulkulaitok
sen tervehdys. Kanavatapahtumalla 
juhlistettiin lähes satavuotiaan 
kanavan kunnostustöiden valmis
tumista. Tapahtumaan liittyen oli 
Perinnekylässä myös kädentaitajien 
toripäivä. Paikalliset käsityöntekijät, 
kyläyhdistykset ja muut yhteisöt 
esittelivät ja myivät tuotteitaan. Tar
jolla oli mm. pahkatöitä, puukkoja 
ja muita kädentaitotuotteita sekä 
leivonnaisia.

Kanavasillalla pääsi pyörähtele- 
mään hanurimusiikin säestyksellä 
tukkilaistanssien merkeissä. Alu
eella oli myös kahvinmyyntipis- 
teitä. Rajalahden talomuseoon oli 
vapaa pääsy, ja siellä vieraili noin 
400 kävijää. Tapahtumaan ei perit
ty pääsymaksua ja päivän aikana 
Perinnekylässä vieraili noin tuhat 
kävijää. Virroilla on tarvetta tämän
tyyppiselle kesätapahtumalle, jossa 
voivat vierailla paikkakuntalaisten 
ja kesävirtolaisten lisäksi myös 
matkailijat. Tapahtuma sopi kaiken 
ikäisille ja tunnelma oli leppoisa ja 
kiireetön eivätkä muutamat sade
pisaratkaan säikäyttäneet onneksi 
yleisöä sen enempää. Perinnekylä 
on sijainniltaan ja puitteiltaan mitä 
mainioin tapahtumien pitopaikka. 
Tulevaa kesätapahtumaa koskevat 
ideat ovat jo kehitteillä, ja vinkkejä 
otetaan vastaan.
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Perinne elää Marttisensaaressa

Kanava on ollut tärkeä kulkuyhteys 
viime vuosisadan alussa vesiliikenteen 
ollessa voimissaan. Nykyään se palvelee 
lähinnä virkistysveneilijöitä Toisveden 
ja alapuolisen vesistön välillä. Kanava 
lähitienoineen on arvokas kulttuuri
ympäristö.
Kuva: Timo Määttä

Nuorikeskus Marttisen uudessa vas- 
taanttorakennuksessa on tiloja monille 
toiminnoille. Rakennuksen on suun
nitellut Suunnittelutalo S. Anttilan 
arkkitehti Päivi Ihamäki.
Kuva: Marja Kujala
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Nuorisokeskuksen päärakennus, enti
nen Marttisen kirkkoherranpappila, ra
kennettiin saaren korkeimmalle paikalle 
1892. Vaasantie jouduttiin linjaamaan 
uudelleen, sillä pappila tehtiin tien pääl
le. Uusi vastaanottokeskus rakennettiin 
Vaasantien suuntaisesti.
Kuva: Timo Määttä



Talvisia luontokuvia Virroilta

Terttu Kalliomäki-Tallilla

Mervi Härkönen

Terttu Kalliomäki-Tallilla
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Marja Kujala

Riikosen Ella rakasti
ihmisiä ja maataan KOTISEUTUNI VIRRAT

Kotiseutuni Virrat sun kunniakses 
tänä päivänä lauluni liitän.
Minä mielin nöyrin ja onnellisin 
näistä menneistä vuosista kiitän.
Olin outo ja vieras tullessain, 
täältä arkana uutta kotia hain.
Pois orpous vuosien mukana kulki, 
kun seutu tää turvaten suojaansa sulki.

*****

Kotiseutuni virrat sun kunniakses 
tänä päivänä lauluni liitän.
Minä mielin näyrin ja onnellisin 
tätä seutua kaunista kiitän.
Kun annoit suojasi heimolle tälle, 
kun annoit peltoa kyntäjälle.
Me tahdomme työmme ja voimamme antaa, 
täällä osana olla, osan vastuuta kantaa.
Tätä seutua tahdomme rakastaa, 
vaik' aina kalpaamme Karjalla.

Toimittaja Ella Riikonen, os. Musto
nen, kuoli Virroilla 16.4.2004. Hän 
oli syntynyt Kannaksen Pyhäjärvellä 
4.12.1921. Hän toimi Keskisuomalai
sen Virtain aluetoimittajana v.1961- 
1981 ja jo aikaisemmin avustajana 
1940-luvun lopulta saakka. Hän 
työskenteli samanaikaisesti myös 
paikallislehden Suomeselän Sano
mien toimittajana noin 30 vuotta.

Ella Riikonen oli aktiivivuosi
naan varmasti yksi tunnetuimmista 
virtalaisista, sillä hänellä riitti tar
moa toimia monella elämänalueella. 
Hän työskenteli Virtain Osuuspan
kin hallinnossa yhteensä 28 vuotta, 
josta ajasta kahdeksan vuotta hal
lintoneuvoston puheenjohtajana. 
Tässä tehtävässä hän oli ensimmäi
nen nainen Suomessa. SOK-laisen 
osuuskaupan työssä hän puuhasi 
vuosikymmeniä mukana mm. nais- 
toimikunnassa.

Sotaveteraanien ja sotainvalidien 
arvostuksen ja elinolosuhteiden 
parantamisen Ella koki erittäin tär
keäksi. Hän toimi 50 vuotta mukana 
sotainvalidien naisjaostossa huolto
työssä ja hoiti samalla tiedottamista. 
Virtain Urheilijoiden ja Virtain Nais
voimistelijoiden toimintaan hän on 
osallistunut pitkään. Urheilijoissa 
hän sai kunniapuheenjohtajuuden 
ja naivoimistelijoissa kunniajäse- 
nyyden.

Ella oli saanut synnyinlahjak- 
seen sanan hallinnan. Kirjoittamista 
hän kehitti niin toimittajana kuin 
runoilijanakin. Hän teki juhlarunoja, 
kronikoita, lippulauluja ja runoja 
muutoin vain, luomisen riemusta. 
Vuonna 1990 julkaistiin hänen ru
nokokoelmansa Kotiseutuni Virrat. 
Toisen runokirjan hän teki läheisten
sä iloksi lähinnä lapsenlapsilleen. 
Ella oli erittäin suosittu lausuja ja 
myös puhuja eri tilaisuuksissa.

Ella perusti sodan aikana per
heen Erkki Riikosen (1914-1999) 
kanssa. Puoliso valittiin poliisiksi 
Virroille. Perhe kasvoi kolmella 
tyttärellä, joista jokaisen perheessä 
on kaksi nyt jo aikuista lasta. Ella 
vaali perheensä hyvinvointia kaiken 
muun puuhansa vastapainona.

Ella Riikonen oli perusnuoriso- 
seuralainen, jonka määritelmä on 
hyvä ihminen ja kunnon kansalai
nen. Hän tunsi lämmintä ymmär
tämystä ja myötätuntoa kanssaih
misiään kohtaan ja osoitti sen myös 
monin tavoin. Hän oli myös erittäin 
huumorintajuinen. Tämän lahjansa 
hän säilytti loppuun saakka, mikä 
kevensi läheisten surua Ellan noin 
vuoden jatkuneen vakavan sairau
den aikana.
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Eira Siltanen

Tiedoksi ja noudatettavaksi lähetän tämän...
Yhteydenpitoa kanavankaitsijain ja Tie- ja vesirakennusten Länsi-Hämeen piirin välillä 
Herraskosken kanavan ensimmäisiltä vuosilta.

Herraskosken kanava Virroilla 
valmistui joulukuussa 1907, mutta 
liikenteen aloittaminen siirtyi seu- 
raavan purjehduskauden alkuun. 
Neljä vuotta kestäneiden raken
nustöiden päätyttyä alkoi myös 
kanavan varustaminen toimivaksi 
valtion laitokseksi.

Herraskosken kanavamiljöön 
kaunistamiseen kiinnitettiin taval
lista enemmän huomiota. Ympä
ristön puistomaisuutta painotettiin 
useaan otteeseen Länsi-Hämeen 
piiristä kanavalle tulleissa kirjeissä. 
Kanavankaitsijalle pystytettiin jo ra
kennustöiden aikana asuinrakennus 
Gustaf Nyströmin piirustusten mu
kaan. Vuonna 1909 aloitettiin pihta- 
kuusien istutus kanavan reunoille. 
Myöhemmin oikeanpuoleiselle ran
nalle kanavatalosta Toisvedelle päin 
istutettiin rivi sembramäntyjä.

Asunnon pihapiiriin sijoitettiin 
pihtakuusien ja sembramäntyjen 
lisäksi muutama tammi, metsä- 
lehmus, hopeakuusi, lehtikuusi, 
vaahtera ja jalava. Piha-aluetta ym
päröi vuosikymmenien ajan taaja 
kuusiaita, joka sulki sisäänsä useita 
sireenimajoja ja hiekkakäytäviä. 
Pihamaalla kasvoi myös pihlajia, 
orapihlajia, ruusuja sekä seljapen
saita ja kuusamia.

Liekö ympäristön kaunistami
sessa ollut mukana myös hiven 
lukkarin rakkautta, sillä kanavan 
alkuvuosina Länsi-Hämeen piirin 
piiri-insinöörinä toimi Emil Gra- 
effe. Sama herra kun oli toiminut 
työpäällikkönä kanavan rakennus
työmaalla.

Määräyksiä oli noudatettava
Keisarilliselta Senaatilta, Tie- ja 
vesirakennusten Ylihallitukselta 
ja Länsi-Hämeen piiristä tulleet 
määräykset olivat tiukkoja, ja niitä

Viime kesänä Herraskosken kanavalla tehtiin mittava kunnostus. Vanhojen pihta- 
kuusien rivistöissä kasvaa nyt uusia puita. Kuva: Tapio Ruohomäki.

vaadittiin toteutettavaksi pikkutar
kasti. Kanavankaitsijat olivat myös 
arvonsa tuntevia herroja ja tärkeitä 
virkamiehiä.

Vuonna 1908 piiri-insinööri Emil 
Graeffe osoitti viralliset kirjeensä 
Herra Kanavankaitsija Kapteeni 
Frithiof Salvenille. Ylihallituksen 
kirjeen mukaan Salvenin ensimmäi
nen palkka oli 116 markkaa 66 pen
niä. Seuraavalta kuulta ja edespäin 
palkka oli 125,00 Smk. Kesärengille 
maksettiin 75.00 Smk.

Vuonna 1909 päivätyssä tie
doksi ja noudatettavaksi tulleessa 
Keisarillisen Senaatin Kulkulaitos- 
toimikunnan vahvistetussa jäljen
nöksessä määrättiin välityslukujen 
ottamisesta käyttöön kanavamak- 
sujen kannossa erinäisiä vilja-, 
jauho-ja ryynilajeja y.m. sisältäväin 
lähetysten painoa muunnettaessa 
hehtolitroiksi. Senaatin määräyksen 
mukaan esimerkiksi 50 kg kauroja, 
70 kg ohria, 80 kg maissia, 70 kg 
vehnää, 70 kg ruisjauhoja, 70 kg 
ohrajauhoja, 70 kg perunajauhoja, 
80 kg ruismaltaita, 70 kg tattaria ja 
80 kg herneitä vastasivat kukin yhtä 
hehtolitraa.

Samana vuonna Keisarillisen Se
naatin päätöksellä Toiminimi Aktie
bolaget W.Rosenlew & Co sai luvan 
lautata tukkeja n.s. nippulautoissa 
piirissä toimivien kanavien kautta. 
Höyrylaiva Tarjanne sai väliaikaisen 
luvan kulkea Herraskosken kana
vasta öiseen aikaan. Kanavankaitsija 
määrättiin tilien lisäksi pitämään eri 
luetteloa kuljetetuista tukkipuista 
ja niistä kertyneistä maksuista, 
aluksien lukumääristä ja kanava- 
maksuista.

Hankaluuksia viran hoidossa
Kapteeni Fr. Salven lienee kirjan
pidosta selviytynyt, mutta hänen 
seuraajansa Kanavankaitsija Herra 
O. Strängberg sai nuhteita siitä, että 
piiriin ei ollut saapunut määrättyä 
luetteloa kertaakaan. Myös vuoden 
lopulla palautettavia vesihavainto- 
jen kantaosia ei ollut näkynyt.

Herra O.Strängbergillä oli muu
tenkin vastatuulta virkansa hoi
dossa, sillä Ylihallitus katsoi polii- 
situtkinnossa käyneen selville, että 
kanavan ulkorakennuksen palo oli 
kanavankaitsijan syytä. Tulen irti-
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pääseminen katsottiin aiheutuneen 
makasiinissä olleessa puulaatikossa 
säilytetystä tuhkasta. Kanavankait- 
sija Strängbergin kruunulle törkeäs
tä huolimattomuudesta aiheuttama 
vahinko nousi 4.465 markkaan 52 
penniin.

Strängbergillä lienee ollut myös 
hankaluuksia ainakin Pohjola-laivan 
kapteenin J.W.Pettersonin kanssa. 
Hän oli tehnyt valituksen siitä, että 
kanava ei olisi ollut valaistu Pohjo
lan kulkemista varten. "Suorastaan 
valhe", totesi kanavankaitsija kir
jeessään Graffelle. Hänen mukaansa 
ainoastaan autolamppu oli tuulen 
heiluttamisesta sammunut, ja liek- 
kiverkko eli sukka rikkoutunut. 
Pohjolan kapteeni oli aiemmin pur
kanut luvattomasti muuttotavaraa 
kanavalle vastoin kanavankaitsijan 
jyrkkää kieltoa. Strängberg arvelikin 
kapteenin yrittäneen kostaa, koska 
hän oli tälle huomauttanut kanavan 
sääntöjen noudattamisesta.

Virkalakki päähän kanavilla
Seuraavaksi kanavaherraksi saapui 
aikaisemmin muun muassa Kuopi
on poliisimestarina ja Haapavirran 
kanavan sulkuvartijana toiminut 
aatelisherra Hovineuvos Carl Johan 
Agaton von Numers.

kaitsija

Hänen aikanaan Ylihallitus päät
ti, että kanavain kaitsijain, kasöö- 
rien, sulkumestarien, sulku- ja 
siltavahtien ynnä sulkurenkien tulee 
kanavilla ja liikkuvilla silloilla ulko
salla virkatoimessa ollessaan käyttää 
vahvistetun mallin mukaista virka- 
lakkia, jotka hankittaisiin kruunun 
kustannuksella. Kanavakaitsijain ja 
kasöörien tilaukset tuli kuitenkin 
pitää kokonaan yksityislaatuisina.

Kruununnimismies J. Gyllen- 
bögel oli saanut luvan purkaa 
puutavaroita Herraskosken sul- 
kukammion yläpuolella, mutta 
lupa koski ainoastaan vuoden 1913 
purjehduskautta. Tästä syystä Herra 
Kanavankaitsijaa kehoitettiin tar
koin valvomaan, ettei purkamista 
toimitettu seuraavana vuonna, 
ennen kuin Gyllenbögel oli siihen 
hankkinut luvan. Hän oli myös 
velvollinen poistamaan kaikki lastut 
ja muut jätteet, jotka mahdollisesti 
olivat jätetyt kanava-alueelle.

Vuonna 1915 piiri-insinööri oli 
pakoitettu huomauttamaan Herroja 
Kanavankaitsijoita siitä, ettei kana
vain palveluskuntaa saa käyttää 
yksityisten askareiden suorittami
seen. Jos niin tapahtuisi eri palkki
ota vastaan, niin ei palveluskuntaa 
kuitenkaan saanut niihin käyttää 
aikana, jona se oli vakinaisessa 
toimessa.

Kirjeen mukaan Sattuneesta 
syystä Ylihallitus puuttui myös kau

pankäyntiin kanavilla. Kaitsijoita 
pyydettiin huolehtimaan, että paik
kakuntalaiset saattoivat maksutta 
laivojen vieressä tarjota kaupaksi 
kotimaisia marjoja, hedelmiä ja 
kotiteollisuustuotteita. Sitä vastoin 
kaikenlaisen pikkutavaran, kuten 
juomien, savukkeiden, karamellien 
y.m. irtain myynti sulkutasolla oli 
kiellettävä.

Kanavilla, joilla oli viljelykseen 
sopivaa aluetta tai nurmea ja niit
tyä, etusijassa kanavankaitsijalle 
jätettiin sen verran viljelysmaata ja 
heinänteko-oikeutta, kuin tarvittiin 
yhden lehmän elättämiseksi yli tal
ven, sekä sen jälkeen saman verran 
vuosirengille.

Herra Hovineuvos C. von Nu
mers tosin kyseli nöyrimmästi Herra 
Piiri-insinööriltä neuvoa, miten Her
raskosken kanavalla on meneteltävä 
piha-alueen heinän kanssa, kun 
enempää hän kuin vuosirenkikään 
ei paikallisista syistä voinut pitää 
lehmää.

Lähteet:
Tuukka Myllykylä:
Suomen kanavien historia
Hämeen maakunta-arkisto

Kanavankaitsijan koppalakin kokardi 
ankkuriappeineen.
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Johanna Junno

Virtain seurakunnan kirkollisen 
esineistön luettelointi 
- arvokasta kulttuurihistoriaa

Seurakuntien kirkollisen esineistön 
luettelointi on käynnistynyt tai 
ainakin käynnistymässä useassa 
seurakunnassa. Virtain seurakunta 
on ollut inventoinnin suhteen en
simmäisten joukossa. Kulttuurihis
toriallisesti arvokkaiden esineiden 
luettelointi Virtain kirkon osalta 
saatiin valmiiksi vuoden 2004 alus
sa. Inventoinnin vaatima aika oli 
yhteensä noin 2,5 kk.

Kirkon keskushallinto, kirkko
hallitus, on antanut seurakunnille 
tehtäväksi kirkollisen ja kulttuuri
historiallisesti arvokkaan esineistön 
luetteloinnin. Tämä työ liittyy mm. 
kirkollisen museotoimen työn ke
hittämiseen.

Kirkko on olennainen osa suo
malaista yhteiskuntaa ja kirkko
rakennukset jo sinänsä toimivat 
paikkakunnan maamerkkeinä ja 
tutustumiskohteina. Kirkkoihin on 
aina kuulunut myös taiteellinen 
kaunistaminen. Kirkkojen seinä
maalaukset, alttarilaitteet, saarnas
tuolit, puuveistokset, kastemaljat, 
kirkkotekstiilit ja ehtoollisvälineet 
ovat keskeinen osa maamme taiteen 
ja taidekäsitvön historiaa.

Virtain nykyinen kirkko ra
kennettiin v.1774 Antti Hakolan 
johdolla. Vuosina 1796-97 Thomas 
Kiempe koristeli sen sisältä seinä- 
ja kattomaalauksin. Näitä Kiempen 
tekemiä kuvalautoja löydettiin kir
kon remontissa v.1993 ja osa niistä 
on konservoitu. Kirkko on kokenut 
useita korjauksia ja näiden korjaus
töiden yhteydessä myös sisätiloja on 
muutettu mm. värityksen suhteen. 
Jokainen aikakausi on jättänyt merk
kejä myös kirkon esineistöön.

Luettelointityön tuloksista
Luetteloinnin piiriin kuuluu paitsi 
vanhempi jo käytöstä poistettu 
kirkollinen esineistö myös nykyisin 
käytössä oleva kirkollinen esineistö. 
Työ eteni vaiheittain: luetteloinnissa 
jokainen esine sai numeron ja siitä 
koottiin seuraavat tiedot lomakkeil
le: esineen nimi, käyttötarkoitus, 
käyttöaika, valmistustapa ja -ma
teriaalit, sijainti sekä siihen liittyviä 
lisätietoja ja historiaa. Esineet mi
tattiin ja valokuvattiin sekä niiden 
kunto arvioitiin.

Esineet täytyi luokitella ohjeis
tuksen mukaisesti seuraaviin pää
luokkiin kuuluviksi:

Avioliittoon vihkiminen, ehtool
lisvälineet, hautausvälineet, huone
kalut, kastevälineet, kellot, kiinteä 
sisustus (kirkon penkit, saarnastuoli, 
kaiteet, alttari jne.), kirkkotekstiilit, 
kirkkokurin välineet, kolehtiväli- 
neet, taideteokset, valaisimet ja kir
jat. Virtain seurakunnan esineluette- 
loinnin tulokseksi tuli yhteensä 219 
päänumeroa. Päänumerot voivat 
sisältää myös alanumeroita mikäli 
esineitä on monta samanlaista esim. 
ehtoollispikareita.

Kooltaan suurimpia esineitä 
edustavat kirkon penkit, alttari- ja 
lehterikaiteet, alttarirakennelmat 
ja saarnastuoli. Pienimpiä esineitä 
ovat esim. ehtoollisvälineet.

Virtain kirkon vanhin esine on 
kirkonkello vuodelta 1657 ja se on 
yhä edelleen käytössä kellotapu
lissa. 1700-luvulta peräisin olevia 
esineitä ovat mm. musta penkki 
eli häpeäpenkki, Thomas Kiempen 
maalaamat kuvalaudat, silkkinen 
messukasukka, vanha kolehtihaavi

Vanhin säilynyt kolehtihaavi vuodelta 
1706. Sisäpuoli nahkaa, ulkopuoli 
samettia, kukka-aiheista hopealanka- 
koristelua.

(1706), mahdollisesti kirkkolaiva 
ja joitain valaisimia. Virroilla on 
säilynyt mm. jalkapuu ja vanhoja 
peltisiä kynttilälampetteja, joita on 
pidetty kirkossa ikkunoiden molem
min puolin ennen kattokruunujen 
hankintaa. Vanhin messinkikruunu 
lienee sakastissa oleva kattokruu
nu, josta mainitaan yhden piipun 
hävinneen sodan aikana v. 1808. 
Vanhin säilynyt kalustoluettelo 
on vuodelta 1826, jota tutkimalla 
saa selville vanhimpien esineiden 
historiaa. Arkistolähteinä juuri ka- 
lustoluettelot ovat todella tärkeitä. 
Vanhimmat niistä ovat ruotsinkieli
siä käsinkirjoitettuja dokumentteja. 
Lisäksi apuna voi käyttää saatavilla 
olevaa kirjallisuutta.

Seurakuntia tulee kannustaa ja 
opastaa säilyttämään ja huoltamaan 
kulttuurihistoriallisesti arvokasta 
esineistöään. Jotta seurakunnat 
tulisivat tietoisiksi mitä kaikkea 
arvokasta heillä on kirkollisessa 
esineistössään, on tärkeää käydä 
esineistö läpi yksityiskohtaisesti 
ja niiden historiaa selvittäen. Lu-
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etteloinnin pohjalta on helpompi 
laatia mm. konservointi-ja näytteille 
asettamissuunnitelmia. Museoalan 
ammattilaisilta saa tietoa esineistön 
puhdistukseen, hoitoon ja säilytyk
seen liittyvistä asioista. Joillakin 
seurakunnilla on kirkon yhteydessä 
pieni museohuone. Lisäksi kotiseu
tumuseoissa voi olla erillinen kirk
ko-osastonsa, jossa on esillä käytöstä 
poistettuja kirkollisia esineitä.

Keväällä 2004 inventoinnin tu
loksista järjestettiin luento, joka oli 
tarkoitettu lähinnä kirkon oppaina 
toimiville. Olisi ilahduttavaa, jos 
mahdollisimman moni seurakun- 
talainenkin pääsisi näkemään koti
kirkkonsa arvoesineistöä. Käytöstä 
poistetut vanhat esineet mm. valai
simet, kirkkotekstiilit ja maalaukset 
kertovat mielenkiintoista historiaa 
entisajan elämästä.

Virtain seurakunnan 
vanhin messukasukka 
1700-luvulta. Kaunis 
metallitangoilla kirjottu 
silkkikasukka. Musta sa
mettinen messukasukka 
vuodelta 1817 kuuluu ns. 
kilpikasukoihin. Hopealla 
koristeltu. Inventoinnin 
suorittaja Johanna Jun- 
no, FM, museolehtori.

Anna-Liisa Saarijärvi

Sairaalaa lämmittämässä
\

Olin saanut rippikouluni päätök
seen keväällä v.1935. Silloin oli 
aika etsiä työtä. Virtain sairaalassa 
oli avoinna työpaikka seuraavan 
vuoden alusta alkaen. Lähdin sitä 
hakemaan ja tätini oli mukanani. 
Alussa epäröivät, että olin liian 
nuori. Hyväksyivät minut sitten 
kuitenkin. Tehtävänäni oli potilas- 
huoneiden lämmittäminen.

Työtoverinani oli virtolaisten 
tuntema runoilija Hannu Häme. 
Hän pilkkoi kaikki puut sairaalan 
tarpeisiin. Yhdssä ladoimme puut 
koppiin, joissa ne työnnettiin kelkal
la rappusjen eteen. Siitä kannoimme 
puut käytä ville puulaatikoihin, jois
ta ne vietiin aamulla huoneisiin.

Hannu oli melkein kuuro, mutta 
hän ajatteli varmasti paljon ja runoja 
syntyi. Yhteistoimin toimitimme 
lämpöä potilaille. Saatuani huo
neissa pellit kiinni jäin ruokailun 
jälkeen keittiöön tiskaamaan. Siellä 
oli työtoverinani apuemäntä Ellen 
Mäkinen, myöhemmin Nieminen. 
"Mamma", Hilma Lehtimäki oli 
sairaalan emäntä. Osaston siivoo
jana oli Vieno Moisio, myöhemmin 
Korpinen. Pyykit pesi Miina Mäki
nen, Hannun äiti. Hänellä oli joku 
apulainenkin.

Kyllä työt olivat raskaita siihen 
aikaan, kun ei ollut koneita. Minun 
tulee muisteltua erityisesti tätä en
simmäistä työpaikkaani. Sairaala 
on pysynyt tuttuna, niin paljon olen 
siellä saanut olla, ei työssä, vaan

potilaana. Niin myös tässä uudessa 
terveyskeskuksessa, jota ei enää 
puilla lämmitetä.

Lämmin joulutervehdys tämän 
Hannu Hämeen runon myötä:

"Hyvä tähtönen johtaa tiesi 
Hänen luokseen seimen luo, 
kuin ihana kotoinen liesi, 
sisimpääsi se lämmön suo.
Yö pehmeä, samettinen, 
sinun yllesi lankeaa.
Käsi hyvä ja turvallinen 
pimeässä johdattaa."
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Sirpa Mettänen

Sirpa Mettäsen Toriseva tyynenä ja 
sateisena päivänä.

Aika on kylvää, aika on niittää.

Sipilän puuhevonen ja Tea Savolaisen 
työ Mutta kuka opettaisi rakastamaan

Tilkku Virrat 2004
Virtain kolmas tilkkufestivaali

Virtain kansalaisopistossa on nyt 
yhdeksänä kesänä järjestetty moder
nin tilkkutyön kurssit, ja opettajana 
on koko ajan ollut Vuokko Isaksson 
Oulusta. Kesällä 2001 järjestet
tiin näyttely kaikkien menneitten 
kurssien töistä, ja näyttely sai niin 
suuren suosion, että päätettiin tehdä 
näyttelystä pysyvä tapahtuma ja 
laajentaa ohjelmaa yleisöluennoilla 
niin, että tapahtumaa voitiin jo kut
sua festivaaliksi.

Näyttelyn pitäjäksi kutsuttiin 
kesällä 2002 Uiva Ugerup Ruotsista. 
Hän on maailmalla mainetta saanut 
ja oman tyylinsä löytänyt taiteilija. 
Muistamme hänet kirjotuista nais
kuvista, leopardeista ja paljosta 
kirjotusta tekstistä. Kurssilaiset 
lahjoittivat hänelle läksiäislahjaksi 
kukin palan kangastaan, ja vitsinä 
sanoin, että näissä leninkikankais- 
sa haluaisimme tulla ikuistetuiksi 
hänen työssään.

Seuraavana kesänä saimmekin 
festivaalille Uivan tekemän työn 
kaikista kurssilaisista, jokaisen 
omassa kankaassaan ja aivan itsensä 
näköisenä. Se on nyt Tilkku Virroille 
lahjoitettuna Perinnekylässä Ree
tan tuvan seinällä. Festivaali levisi 
silloin Perinnekylän makasiiniin, 
jossa oli kolmen pitkään kursseilla 
olleen tekijän Sirpa Mettäsen, Kirsti 
Nivan ja Liisa Toukomaan näyttelyt 
sekä yläkerrassa edellisen kesän 
kurssilaisten näyttely. Lisäksi kir
jastossa oli eurooppalainen kiertävä 
näyttely ja Virinässä saamelaisen 
taiteilijan ja porotilan emännän 
Tuula-Maija Magga-Hettan näyttely, 
jossa materiaalina oli lähinnä poron 
nahka.

Kesällä 2004 tapahtumaa jat
kettiin niin, että kaupungin näytte
lytilassa Virinässä oli alan ammat
tilaisen, oululaisen Satu Itäpään 
näyttely ja kirjastossa oli Suomen 
Tilkkuyhdistyksen kilpailutöiden 
näyttely.

Perinnekylän makasiinissa oli 
edelleen kolmen pitkään kursseil
la olleen merikarvialaisen Aira 
Lehtisen, kirkkonummelaisen Tea 
Savolan ja porilaisen Maija Väliky
län näyttelyt sekä edellisen kesän 
kurssilaisten näyttely.

Kurssilla saatetaan opettaa som
mittelua tai tekniikkaa, mutta jokai
nen tekijä valitsee itse aiheen, joka 
on merkityksellinen hänelle. Tekijä 
kätkee aina työhönsä hyvin monia 
tunteita ja ajatuksia, vaikka ne eivät 
katsojalle välittyisikään.

Edellisen kesän kurssin aiheena 
oli modernin kuvataiteen ismit ja 
sain verkoista idean työhöni Virtain 
city-kartta. Siihen on kohtalaisen tar
kasti kopioitu keskustan katuverkko 
ja sinne johtavien teiden nimet on 
kirjoitettu. Työtä on tarkoitus pitää 
kurssipaikalla opaskarttana, jotta 
osataan suunnistaa ruokapaikkoi
hin tai tärkeisiin kauppoihin.

Jokaisen Virroilla taiteilevan on 
varmasti kuvattava Torisevaa. Sain 
idean työhön uidessani Karhu-uin
nissa lähellä kallioseinää sateisena ja 
tyynenä päivänä, kun kallio heijas
tui vedestä. Se oli hämmästyttävän 
värikäs ja muistutti tilkkutyötä. Tä
män muistikuvan perusteella aloin 
parin päivän kuluttua toteuttaa 
tilkkutyötäni, kun kurssin aiheena 
oli impressionismi.

Festivaalin järjestämiseen pe
rustettiin kesällä 2003 yhdistys 
Tilkku Virrat. Kansalaisopisto ja 
kaupunki ovat tukeneet tapahtu
maa. kurssien osalta. Kaupunki 
on antanut käyttöön näyttelytilat 
ja valvojat Virinässä, kirjastossa ja 
Perinnekylässä. Yhdistys suunnitte- 
lee edelleen samanlaista festivaalia 
kuin ennenkin. Perinnekylässä 
laajennetaan Marttisen uuteen vas- 
taanottorakennukseen. Festivaalilla 
on jo vankka maine alan harrastajien 
piirissä. Muita pysyviä tapahtuma- 
paikkakuntia ei Suomessa ole, vaik
ka kesänäyttelyitä järjestetäänkin eri 
puolilla maata.
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Kaari Pelkola

Kolmesta Hauhuun Raskin tyttärestä tuli 
emäntiä Vaskiveden taloihin

Kolme saman perheen tytärtä oli 
emäntinä Vaskiveden Tyrkönkylän 
taloissa 1800-luvun jälkipuoliskol
la. Eihän siinä ole ihmettelemistä, 
mutta kun heidän kotikylästään 
Hauhuulta kertyi Vaskivedelle mat
kaa 50-60 kilometriä. Kulkupeleinä 
olivat hevoset ja omat jalat. Posti 
toki kulki. Vesiteitsekin matka oli 
melko pitkä Hauhuunselän, Tar- 
janneveden ja Visuveden kautta 
Vaskivedelle.

Nyt sopii ihmetellä ja arvuutella, 
miten nuoret tuohon aikaan yleensä 
tutustuivat ja seurustelivat. Eihän 
ollut vielä työväen eikä nuorisoseu
raliikettä edesauttamassa nuorten 
yhdessäoloa. Aina on keinot kek
sitty. Ja tuohon aikaan vanhempien 
järjestämät naimakaupat olivat 
melko tavallisia.

Moisio-Tyrkön emäntä Maria
Aleksandra Maria (1844-1931) tuli 
emännäksi Moisio-Tyrkköön vain 
16-vuotiaana v.1860. Puoliso Juha 
Antipoika oli 20-vuotias. Juha oli 
menevä mies ja hoiti luottamusteh
täviä, joten Marialla oli paljon vas
tuuta talon hoidossa. Moisio-Tyrkön 
talo on rakennettu nykyiseen mal
liinsa Marian ja Juhan aikana.

Pariskunnan kolme poikaa meni
vät Amerikkaan, mutta vain Aleksis 
jäi sinne asumaan pysyvästi. Janne 
ja Onni palasivat. Ainut tytär Elelga 
meni naimisiin Aleksi Törmä-Tyr- 
kön kanssa. Aleksi otti ajan tavan 
mukaan talon nimen sukunimek
seen. Amerikasta palanneet veljek
set saivat perinnökseen hevosen ja 
lehmän.

Juha-isäntä kuoli v.1894. Nuorin 
lapsista oli 8-vuotias Onni. Maria 
avioitui seppä Sakari Salmin kanssa 
ja perhe muutti Ruovedelle Pekka
lan kartanoon. Maria kuoli 85-vuoti- 
aana. Hän oli minun isoäitini äiti.

Raskin tyttäristä keskimmäinen, Hilma (vas.) ja hänen poikansa Anshelm ja 
miniänsä Ruusa Poukka sekä lapset Svante, Einari, Ansse ja Mari valokuvassa 
vuonna 1906. (Kuvan omistaa Kaari Pelkola)

Hilma Poukalle emännäksi
Nuorempien sisarusten tulo kylään 
oli sukuloimisen vuoksi ymmär
rettävää. Hilma Amalia (1847- 
1921) meni naimisiin Poukan pojan 
Aleksin kanssa v.1847. Emännyyttä 
tuossa isossa talossa kesti 30 vuot
ta. Hilma muistetaan rauhallisena 
ja myönteisenä ihmisenä, joka ei 
anopiksi tultuaan sotkeutunut neu
vomaan miniäänsä. Aleksi kutsui 
vielä vaarinakin vaimoaan "Sinä 
Hilma, minun pieni ihanaiseni".

Pariskunnalle syntyi seitsemän 
lasta. Viisi poikaa sijoittui isänniksi 
Ruoveden Kaitajärven ja Koron- 
kylän Viljakkalan välille. Kaarlo 
lähti Amerikkaan ja toimi siellä 
liikemiehenä rakennusalalla. An
shelm jäi asumaan kotitilaa. Ainut 
tytär Iida löysi paikkansa todellisen 
työn sankarin Eemil Uusi-Tyrkön 
tarmokkaana emäntänä. Kylässä 
syntyi sanonta "Loppu, loppu ku 
Poukan vaarin tyttäret, mutta niitä 
olikin vain yksi".

Iidasta Myllylän emäntä
Raskin tyttäristä nuorin, Iida Sofia 
(1850-1909) tuli 20-vuotiaana emän
näksi Juho Tanelinpojan kanssa. 
Hän oli kasvanut Nojoskylässä ja 
tullut rengiksi Moisio-Tyrkköön, jo
ten nuoret tutustuivat Iidan sisaren 
kotona. Nuori perhe asui pitkään 
Moisio-Tyrkössä ja sitten Mylly- 
pakassa. Sukunimeksi otettiinkin 
Myllylä.

Lapsia oli yhdeksän. Vanhin 
poika Kalle hankki maata ja siirtyi 
tilalliseksi Mäntyvaaraan. Hän toimi 
lautamiehenä ja kylän ensimmäise
nä postinkantajana. Johan otti suku
nimekseen Nurminen ja hänestä tuli 
puuseppämestari. Tyttäret Iida ja 
Emma lähtivät nuorina Tampereelle 
ja sieltä pysyvästi Pornaisiin.

Raskin tyttärien jälkeläiset use
ammassa polvessa tapasivat viime 
kesänä Vaskivedellä Haapamäen 
matkailutilalla. Koolla oli 113 "ras- 
kilaista". Kiinnostus sukuun ja siitä 
tietämiseen näyttää virinneen.
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Otto Moisio

Asuttiin ja kuljettiin sitä ennenkin
Asutus alkoi
Vanhan Ruoveden alueen mui
naisista asutusvaiheista tiedetään 
vähän, vaikka kivikautisia löytöjä 
on aina 7500 vuoden takaa. Kiinteää 
asutusta ei tiettävästi ollut ennen 
1400-lukua.

Pääosin lappalaiset vaeltelivat 
alueella metsästäen ja kalastaen.

Kruunu antoi Pohjois-Satakun- 
nan erämaa-alueet pirkkalaisten 
eräalueiksi. Suur-Pirkkalan alueella 
asui maanviljelijöitä, jotka vesistöjä 
pitkin kävivät vuosittain eräretkillä 
aina Ähtärin vesillä saakka. Samalla 
heillä oli lappalaisten verotusoike
us. Aluksi pirkkalalaiset kävivät 
vain kesäisin, mutta ajan myötä 
he perustivat pysyvämpiä asutus
paikkoja, ja osa väestä jäi yli talven 
kotimiehiksi.

Näistä etuisuuksista he maksoi
vat kruunulle pientä korvausta.

Lappalaiset siirtyivät vähitellen 
pohjoisempaan verottajan ulottu
mattomiin. Keskiaikainen eränau- 
tinta näillä seuduilla, kuten muu
allakin maassa päättyi 1500-luvun 
puolivälissä. Kuningas Kustaa 
Vaasa pani koko maassa erämaiden 
uudisasutuksen kruunun tarpeisiin. 
Entiset haltijat menettivät korvauk- 
settaerämaansa, jotka luetteloitiin 
tarkasti. 1500-luvun jälkipuoliskolla 
perustettiin suur Pirkkalan alueelle 
Ruoveden kunta johon kuuluivat 
nykyiset Ruovesi, Kuru, Virrat, 
Ähtäri, Keuruu, Multia, Mänttä ja 
Vilppula.

Virtain asutusalueiden nimistös
sä esiintyy Suur-Pirkkalan alueen 
talojen nimiä, jotka kertovat erä- 
kauden jakaantumisesta. Ohtola- 
nimi juontaa Kangasalan Ohtolan 
kylästä.

Pirkkalan Naistenmatkan Olli
lasta on ilmeisesti tullut talon nimi 
myös Virroille.

Lempäälän pitäjän Seppäsen 
autio sijaitsi Kalettoman pohjassa.

Virtain ensimmäinen kirkko raken
nettiin Seppäsen aution maalle.

Lempäälän Herraset omistivat 
Herrasen talon, jonka vanha puu
merkki on sieltä kotoisin.

Vesilahden Braskin erämaita oli 
Hauhuun Raski. Nämä ovat esi
merkkeinä nimien siirtymisestä.

Vettä myöten
Vesireitin käyttö huipentui, kun lai
valiikenne alkoi Tampereelta Virtain 
Murtaanlahteen. Muroleenkanava 
valmistui v.1854. Kautun vuolle 
perattiin v.1863. Visuveden kaivos- 
kannan kanava valmistui v. 1864.

Puinen höyrylaiva Mänttä aloitti 
liikennöinnin v.1870 kulkua jatkoi 
hl. Tampere.

Laivat joutuivat jäämään Här- 
köskylän Mustaanlahten, koska 
Toltain- ja Hampaisten salmet oli
vat matalia ja Visuveden kanavan 
teko laski vielä veden pintaa 90 sm 
ylävesillä. Toltai ja Hampainen ruo
pattiin moninaisten mutkien kautta 
ja valmistui v.1898.

Edellä mainitut puiset laivat 
liikennöivät säännöllisesti, kunnes 
isommat tulivat tilalle, Pohjola 
v.1905 ja Tarjanne 1908. Pienet laivat 
putosivat kilpailusta, joskin Mänttä 
liikennöi vielä v.1917 Tarjanteen ja 
Pohjolan siirtyessä sotalaivoiksi.

Maantiet
Asutuksen laajentuessa alettiin 
myös käyttämään maayhteyksiä 
kylien ja pitäjien välillä. Kulkupai
kat pyrittiin valitsemaan harjuille ja 
kankaille, koska niillä maapohja oli 
vähemmän kivistä ja kolukkoista. 
Aluksi oli postiteitä, joita käyttivät 
ratsulähetit. Myöhemmin hevosve
toisilla purilailla siirrettiin taakkoja 
ennen kärryaikaa.

Kuningas Kustaa Vaasan ai
kana valtakunnan teitä ja niiden

kulkijoita alettiin valvoa. Hämeen 
suurin tienrakennus 1600-luvulla oli 
Hämeenlinnan- Vaasan ja Uuden- 
kaarlepyyn välisen maantien teko. 
Lapualaisten tehtäväksi oli määrätty 
Lapuan ja Maaselän eteläpuolen, 
eli Ruoveden väli. Tästä tienteko 
kuului ruovetisille aina Orivedelle 
saakka. Määräys annettiin v. 1620. 
Saamaansa määräystä lapualaiset 
eivät noudattaneet, koska he kulki
vat pääosin veneillä Lapuanjokea 
pitkin

Kesätiet pysyivät käytössävielä 
vuosikymmeniä ja vielä v.1650 tie oli 
osin vuotta käyttökelvoton, kuten 
kreivikunnan hopmanni Peter Wer
ner valitti, ettei päässyt hevosilla 
etelän suuntaan.

Ruoveden suunnasta oli 1680- 
luvulla tie raivattu Pohjanmaan 
rajalle. Lapuan siltavouti totesi, että 
toisen läänin asukkaille ei kaupun- 
kitietä kannata rakentaa. Vuonna 
1688 lapualaiset velvoitettiin Kuor
taneen suunnasta tekemään maantie 
Ruovedelle ja tie oli valmis 1695. Se 
oli ruotsinvallan ajan ainoa Ruove
den kautta kulkeva yleinen tie. Tie 
kulki Ruoveden- Visuveden- Virtain 
kautta Alavudelle ja edelleen poh
janmaalle.

Virtain kohdalla tie kulki Jääh- 
dyspohjasta Lakarin kautta, yli 
Purulan sillan Virtain kylään. Pu- 
rulan silta mainitaan jo aikalaisissa 
kartoissa. Tästä tie jatkui nykyisen 
taksikopin luota asematienhaaraan 
ja siitä edelleen Herraskylään. Tien 
paikka on nähtävissä maastossa 
joissakin kohdissa. Toinen van
ha paikallistie oli ns. Uotilan tie, 
joka lähti kirkon luota nykyistä 
Puutteentietä Vesikorven kautta 
Torisevalle ja Uotilan taloon. Uotila 
oli aikanaan Vallesmannien ja luk
karien virkatalo.

Lakarin tien käyttäjät, hauhuu- 
laiset etunenässä, moittivat Lakarin- 
mäen jyrkkyyttä ja vaativat sen kier
tämistä. Oli esillä kokonaan uuden
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tien teko pitkin Torisevan rantoja 
Uotilan tielle tai Lakarinmäen kier
täminen. Päädyttiin monen riitelyn 
ja valituksen jälkeen uuden tien 
tekoon, tie valmistui 1840-luvulla. 
Lakarinmäen kiertäminen toteutui 
toista sataa vuotta myöhemmin 
esityksestä.

1850-Luvulla rakennettiin Vii
namäestä tie Kurjenkylään ja edel
leen Peräseinäjoelle. Tie lyhensi 
huomattavasti matkaa Kristiinan
kaupunkiin, jossa virtalaiset olivat 
tottuneet käymään markkinoilla. 
Uutena tienä 1860 -luvulla syntyi 
valtion toimesta ns. Mustanlanden 
tie uudelta Peräseinäjoen tieltä.

Tieverkosto täydentyi, kun tietä 
Ähtäriin ryhdyttiin rakentamaan 
v.1868 hätäaputöinä. Tie lähti Umpi- 
pohjan venesataman tieltä, nykyisen 
Pajakujan paikalta. Tie sai kansa 
suussa nimen Tokerotie, kun palkka 
maksettiin jauhoina ja rakentajat 
sekoittivat jauhot veteen ja söivät 
puuromaisen tökerön nälkäänsä.

Samanlainen Tokerotie tehtiin 
Peräseinäjoen ja Kauhajoen välille 
samoihin aikoihin. Ähtärin tie val
mistui lokakuussa 1874. Vaskiveden 
ja Patalanmajan asukkaat esittivät, 
että heidän olisi saatava tie Mus
tanlahden tieltä. Pitkän väännön 
jälkeen tie valmistui 1904. Virtain 
ja Pihlajaveden tie valmistui 1907 
ja sitä käytettiin ahkerasti esim. 
postitienä Pihlajaveden asemalta 
vuoteen 1931.

Rautatie
Rautatiestä haaveiltiin Virroilla 
1860-luvulta alkaen taukoamatta, 
aina siihen saakka kun se toteutui 
lähes kahdeksan vuosikymmentä 
myöhemmin. Radasta kirjoitettiin 
ja sen tarpeellisuutta tuotiin esille 
lehdistössä jo v.1876. Tampereen ja 
Vaasan ratayhteys valmistui 1883, 
mutta se kiersi Virtain kaukaa. 
Lähimmät asemat olivat Ähtärissä 
ja Pihlajavedellä, mutta niitä käy
tettiin.

1890-luvulla alettiin suunnitte
lemaan poikittaisrataa Jyväskylästä 
Poriin. Ratahanke edistyi hitaasti, 
eikä vielä 1910-luvulla oltu päästy 
yksimielisyyteen edes sijainnista. 
Virtain suunnan kilpailijana oli 
edelleenkin Syvinkisalmen sal
men suunta Ruovedellä. Vaikka 
suunnitelmissa edistyttiinkin, niin 
kansalaissodan melske siirsi toteut
tamista.

Vuonna 1918 Virtain kunnan
valtuusto päätti luovuttaa valtiolle 
rautatien maa-alueet. Rakentamista 
koskeva päätös tehtiin eduskun
nassa tammikuussa v. 1925. Pula- 
aika alkoi todenteolla v.1929, joka 
nopeutti rakentamista. Työt alkoivat 
Porista ja Haapamäeltä yhtä aikaa.

Rautatie avattiin liikenteelle 
1.11.1937 ja vihkiäiset olivat vuot
ta myöhemmin. Henkilöliikenne 
loppui 31.5.1981 tavaraliikenne 
vuoden 1984 lopussa. Silloin myös 
rautatieasema suljettiin.

Haapalahden tyttärien jälkeläisiä Rajaniemessä

Haapalahden talon tyttärien Lempi Justiinan, avioiduttuaan Mäkinen (1882-1960) ja Emilia Julianan (1886-1914) lapsen
lapsia ja seuraavien polvien edustajia kokoontui heinäkuussa Rajaniemessä. Koolla oli yhteensä 40 henkilöä, joista osa tapasi 
toisensa ensimmäistä kertaa. Kuva: Matti Mäkinen, Jyväskylä.
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Otto Moisio

Purula, Marttisen virkatalon torppa

Marttilan talo oli kruununtalo ja 
vahvistettiin pappilaksi maakirjo
jen mukaan v. 1696 ja kappalainen 
Tuomas Laxenius muutti Rantapap- 
pilasta Marttisen kappalaispuus- 
telliin.

Rantapappilasta tuli Marttisen 
torppa ja virkataloon muodostettiin 
vuosien kuluessa useita torppia, 
joiden perustamisvuosia ei ole voitu 
määritellä. Yksi torpista oli Purula.

Purulan ensimmäinen tunnettu 
torpparioli Juho Andersson, s. 1838. 
Hänet valittiin hauturiksi ja hän 
muutti Purulaan v. 1874. Hän käytti 
Juho Purulan nimeä. Juholle tuli v. 
1879 torpanhoitajaksi Kurjenkylän 
Maatiasta Herman Riikanpoika 
perheineen, johon kuului vaimo ja 
poika. Herman kuoli jo seuraavana 
vuonna "polttoihinpa Kaapo ni
minen poika "kuoli veteen" v.1882 
24-vuotiaana. Leskiäiti muutti Kur
jenkylän Ahoon.

Jo samana vuonna Purulaan 
muutti Aleksanteri Lehto, s.1855, 
perheineen Uurastenkylän Soinin- 
mäestä. Santeri oli Lehdon talon 
poika Toisveden kylästä ja hänen 
isänsä oli Emmanuel Kankaanpää. 
Santeri lähti Amerikkaan v. 1889 
ja palasi, kun hänen vaimonsa Iita 
Erika os. Hallinen kuoli v. 1994. Tälle 
41-vuotiaana leskelle jäi viisi lasta.

Seuraavana vuonna Santerista 
tuli välikirjalla Purulan torppari ja 
hän meni toiseen avioliittoon puu
seppä Suojasen tyttären Iina Marian 
kanssa. Tästä avioliitosta syntyi viisi 
lasta. Hauturi Juho Purula muutti 
ns. Kirkonmaalle nykyisen torin 
läheisyyteen ja otti nimekseen Hag
man myöhemmin Hakamaa.

Purulan torppari Santeri Lehto 
kuoli v.1903 48-vuotiaana ja Iina 
Maria kuoli samana vuonna 36-vuo- 
tiaana, molemmat keuhkotautiin.

Purulan talo 1950-luvun alussa. Pihassa Einoja Hanna Salinin lapset.

Santeri koki vaimoineen saman 
kohtalon kuin hänen vanhempansa, 
jotka kuolivat 41- ja 43- vuotiaina 
v.1868.

Santerin kaksi poikaa jäivät 
hoitamaan taloa ja nuorempia 
sisaruksiaan. Vuonna 1909 pojat 
lähtivät Amerikkaan ja nuoremmat 
sisarukset jäivät Purulaan vielä 
vuosiksi seuraavalle torpparille 
velvoitteeksi.

Vuokravälikirjalla torppariksi 
siirtyi maaliskuussa 1909 Onni 
Salin.

Onni oli syntynyt Hietalan Mäy- 
rälän torpassa v.1875 torpparin 
poikana. Onnin isä oli torppari 
Karl Johan Salin, s.1841 Ähtärissä. 
Karl Johanin isä oli muuttanut per
heineen Mäyrälään v.1851 Ähtärin 
Mustoniemestä. Hän tuli rättäriksi 
nimismies Karl Mauritz Ulnerille, 
joka asui Hietalassa. Rättäri toimi 
nimismiehen apulaisena ja vankien 
kuljettajana.

Onni avioitui Mäyrälässä v. 
1903. Mäyrälän torppa on nykyään

Kalliolinna. Onni lähti Amerikkaan 
v. 1905. Matka maksoi Hangosta 
New Yorkiin 192 Smk. Matka jäi 
noin kahteen vuoteen. Onni muutti 
Purulaan perheineen ja mukana 
seurasi vanhemmat ja veli Kaapriel. 
Onnin talonpito päättyi traagisesti 
kansalaissodan melskeissä, hän ka
tosi pidätyksen jälkeen huhtikuussa 
v.1918. Vaimo Milgalle jäi vastuulli
nen talonhoito viiden lapsen kanssa, 
joista vanhin oli 10-vuotias ja nuorin 
syntyi pidätyksen aikoihin.

Onni Salinin vuokravälikirja siir
rettiin Milgalle joulukuussa v. 1918. 
Marttisen virkatalon vuokramiesten 
vaatimuksia heidän hallussaan 
olevien vuokra-alueiden lunastami
seksi käsiteltiin lokakuussa v. 1921 ja 
lunastamisia ei vastustettu. Purulan 
lunastushinnaksi määrättiin 10.433 
mk 47 p vasta v. 1928. Milga myi Pu
rulan pojilleen Emolle ja Paulille v. 
1936. Veljekset jakoivat tilan v. 1945 
ja Pauli rakensi itselleen oman talon. 
Purulan tila on edelleen olemassa, 
rakennukset vain ovat vaihtuneet 
vuosien saatossa.
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Päivi Ihamäki

Kansainvälinen Ursa-leiri
Virrat ja ympäristö tulivat tutuiksi nuorille

Virtain Lions Clubit järjestivät Mart
tisessa elokuun alussa 10 päivän 
mittaisen kansainvälisen nuoriso- 
leirin. Vetovastuu järjestelyistä oli 
LC Virrat Tarjanteella ja käytännön 
toteutuksen ja leiriohjelman hoiti 
Nuorisosokeskus Marttinen.

Leirillä oli yhteensä 30 nuorta 16 
maasta isäntämaa mukaan luettuna. 
Leiriläisiä oli Ruotsista, Tanskas
ta, Saksasta, Puolasta, Itävällasta 
Italiasta, Ranskasta, Belgiasta, 
Alankomaista, Portugalista, USA: 
sta, Uudesta-Seelannista, Turkista 
ja Japanista. Suomalaisia järjestäjiä 
oli kymmeniä virtolaisten leijonien 
lisäksi. Nuoret olivat viettäneet 
ennen leiriä pari viikkoa eri isäntä
perheissä, joista valtaosa oli Pirkan
maalta. Leirinjohtajana toimi Aulis 
Humalajoki Virroilta.

Leiriläiset oli jaettu kansalli
suuksia sekoitellen kuuteen. Kan
sainvälisen leirin ohjelma toteutti 
hyvin leijonien tavoitetta luoda ja 
ylläpitää yhteisymmärrystä maa
ilman kaikkien kansojen kesken. 
Leirin tiedottajana ja ryhmän
vetäjien johtajana oli opiskelija 
Liisa Joutsenjärvi Virroilta. Leirillä 
puuhasi yhteensä seitsemän suo
malaisnuorta.

Leirin ohjelmassa oli mm. retket 
Mäntään Serlachiuksen taidemuse
oon, Seitsemisen kansallispuistoon, 
Helvetinkolulle, Haapamäen maa
tilamatkailu tilalle, Kituskoskelle ja 
purjehdus Tarjanteella Visuvedeltä 
Virroille. Oli ratsastusta, golfia ja 
Myllyniemessä käytiin lavatans
seissa. Rantasaunaa lämmitettiin 
lähes joka ilta.

Nuoret 16 maasta tulivat hyvin tutuiksi keskenään URSA 2004-leirillä Marttisessa. 
Samoin Virrat tuli heille tutuksi ja hyvät muistot voivat luoda lisää yhteisyyttä 
kansojen välille. Kuva: Ritva Kämäri

Liisa Joutsenjärvi kertoo leiri
läisten olleen todella tyytyväisiä 
kaikkeen kokemaansa. Heille jäi 
varmasti hyvät muistot Virroilta. 
Yhteistyö oli hauskaa ja kiinteätä, 
joten lähtötunnelmat olivat haikeat. 
Marttisen tarjoamiin leirin puittei
siin ja monipuoliseen ohjelmaan 
oltiin aivan ihastuneita.

Makupaloja maailmalta
Yksi leirin kohokohdista oli kan
sainvälinen ilta Marttisessa. Juhla 
aloitettiin päivällisellä, jolle osallis
tui Leijonien piirikuvernööri Heidi 
Rantala nuorisovaihtotoimikunnan 
pj. Mikko-Matti Rinta-Harri sekä 
joukko nuorten isäntäperheiden 
edustajia sekä paikallisia leijonia.

Leiriläiset esittelivät kotimaitaan 
tarinoin ja sketsein pilke silmäkul
massaan. Nähtiin potkupallokisaa 
Ruotsin ja Tanskan kesken, pol- 
kypyöräilymatkailua Keski-Eu- 
roopassa ja pitsantekoa Italiassa. 
Japanilaiset ervuuttelivat omia 
sanamerkkejään. Yleisö osallistui 
kilapiluihin ja lauluihin.

URSA 2004-leirin onnistuminen 
antoi klubillemme kipinän läh
teä kehittämään ja toteuttamaan 
omaa leirivaihtotoimintaamme. 
Ensimmäinen kansainvälinen leiri 
pidettiin Ruotsissa v.1974. Osana 
tätä 30-vuotista ketjua toiveemme 
on jatkossa lähettää myös virtolaisia 
nuoria näille leireille.
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Päivi Ihamäki LC Virrat / Tarjanne

Turvallinen tulevaisuus

'Turvallinen tulevaisuus' on eräs tä
män kauden Lions- teemoistamme. 
Viime syksyisessä Ratsastajaliiton 
jäsenlehdessä 6/2004 SPR:n hyväk
symä ensiapuopettaja Arja Parikka 
käsitteli turvallisuusteemaa hieman 
eri näkökulmasta kuin yleensä. 
Juttu oli otsikoitu 'Turvallisuus on 
asenne: Sosiaalinen turvallisuus 
on tärkeää.' Ohessa otteita hänen 
artikkelistaan:

'Yleensä turvallisuudesta pu
huttaessa tulee mieleen onnetto
muuksien ehkäisy tai oikea toiminta 
onnettomuustilanteessa, mutta tär
keintä on tiedostaa, että turvallisuus 
on asenne. Kun ensiapua tarvitaan, 
on kyse aina virheen korjaamisesta, 
onnettomuus on jo tapahtunut', 
sanoo Parikka. Hän jakaa turvalli

suuden neljään alakohtaan; fyysi
nen, psyykkinen, sosiaalinen sekä 
hengellinen turvallisuus. 'Sosiaali
nen turvallisuus tarkoittaa sitä, että 
säännöt ovat kaikille samat ja niitä 
sovelletaan samalla tavoin kaikkien 
kohdalla. Sosiaalinen turvallisuus 
kasvaa, mikäli yksilö voi luottaa 
järjestelmään, jonka alaisuudessa 
toimii, tietäen että eri oikeuksia ei 
ole.' Hän puhuu ratsastusurheilusta, 
mutta asia pätee yleisemminkin. 
'Tämä asettaa suuret vaatimukset 
sekä sääntöjen laatijoille että niiden 
noudattamista valvoville.'

'Tunnemaailma on kaikessa 
mukana. Oman elinpiirin sosiaa
liset paineet ja näyttämisen tarve 
aiheuttavat vahinkoja ja onnetto
muuksia. Tunnemaailma puolestaan

vaikuttaa asenteisiin ja päinvastoin. 
Emme kuitenkaan pysty luomaan 
tapaturmatonta maailmaa. Jokainen 
voi kuitenkin omien asenteidensa 
ja tunnemaailmansa kautta mini
moida omat tapaturmansa. Kun 
on hyvä fiilis, syntyy rennompi ote 
tekemiseen ja vähemmän onnetto
muuksia', jatkaa Parikka. 'Jokainen 
tekee ratkaisunsa itse, mutta koko 
ympäristö on läsnä. Millaista tukea 
ja turvaa taustaryhmä tarjoaa - tästä 
on kyse sosiaalisessa turvallisuu
dessa ja sen kehittämisessä. Olitpa 
sitten hevosen selässä, vaunuissa 
tai jalkaisin', ensiavun ja turvalli
suuden asiantuntija Arja Parikka 
päättää syyskuisessa Hippoksessa.

Niko Saarinen, 12 v.
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Eira Siltanen

Ruoveden kotiseutuväkeä 
Virtain Seuralla pyhäkylässä
Virtain Seuran toimintavuosi on pai
nottunut matkailuun. Toki asiapi
toisia kokouksiakin on pidetty ja 
monenlaista kotiseutua koskevaa 
asiaa pohdittu. Kuluvana vuonna 
seuran puheenjohtajana on toimi
nut Pekka Jussila ja sihteerinä Eira 
Siltanen.

Virtain Joulu -lehteä tehdään 
edelleen yhdessä "naisleijonien" 
eli LC Virrat/Tarjanteen kanssa. 
Valtakunnallisilla Kotiseutupäivil
lä Lestijokiseudulla Virtain Seuraa 
edusti Armi Vuoristo. Martti Kitu
sen hautamuistomerkille laskettiin 
4. heinäkuuta perinteinen luonnon- 
kukista tehty kimppu.

Heinäkuun puolivälissä jär
jestettiin johtokunnan kokous lai
vaseminaarina. Johtokunta teki 
rengasmatkan Ruovedelle Kalelaan. 
Gallen-Kallelan taiteeseen ja elä
mään tutustumisen jälkeen noustiin 
Tarjanne-laivaan, jossa ruokailun jäl
keen pidettiin kokous. Loppumatka 
ihasteltiin Runoilijan tien maisemia. 
Erikoista on, että sinä päivänä ei 
satanut paria pikku kuuroa lukuun 
ottamatta.

Virtain Seuran järjestämä koti- 
seuturetki tehtiin heinäkuun lopulla 
Vaskiveden maisemiin. Aamupäivä- 
kahvit juotiin kahvila Lempissä ja 
Eetussa, minkä jälkeen matka jatkui 
Havangankylän kautta Vaskiveden 
keskustaan. Alkumatkasta oppaana 
oli Pekka Jussila, Vaskiveden päässä 
kotiseututietoutta jakoi Aila Sipilä. 
Retki ajoittui samaan viikonlop
puun Vaskiveden kylätapahtu
man kanssa, joten ohjelmalliselta 
maalaistorilta tarttui mukaan niin 
saunavihtoja kuin väinönputken 
taimiakin.

Matka jatkui Hintalantietä Pou- 
runperälle. Pukkilan lomakeskuk
sessa nautitun ruuan jälkeen reitti 
vei Nuuttikylään Nuutti-galleriaan. 
Usea retkeläinen vieraili paikassa 
ensimmäistä kertaa. Monipuolisen

Ruoveden Kotiseutuyhdistyksen ja Virtain Seuran retkeläisiä Marttisen vanhan 
päärakennuksen rappusilla 19.9.2004: Otto Moisio, Kauno Kujala, Erkki Maura- 
nen, Pekka Jussila, Aimo Rantala, Liisa Saikkonen, Mauno Takala, Johanna Junno, 
Antti Niemelä, Arja Maaranen, Raili Niemelä, Seppo Matero, Maija-Liisa Matero 
ja Armi Vuoristo. Kuva: Marja Kujala

taidenautinnon lomassa galleriassa 
juotiin matkan viralliseksi lopuksi 
kahvit.

Vuoroin vieraissa -periaatteen 
mukaan Virtain Seuran johtokunta 
kutsui Ruoveden Kotiseutuyhdis
tyksen jäseniä kylään syyskuisena 
sunnuntaina. Vierailun teki harvi
naisen juhlavaksi osanotto jumalan
palvelukseen ja talvisodan lopussa 
kaatuneen Eino Kummun sanka
rihautajaisiin. Vierailussa isäntänä 
toimi Jorma Korhonen.

Päivän yhteistä viettämistä jat
kettiin Perinnekylässä, missä op
paana toimi museolehtori Johanna 
Junno. Rajalahden tuvassa vietettiin 
rauhallinen sunnuntaituokio. Kana- 
vamuseo oli monelle uusi kohde. 
Kävimme Halin metsäkämppämu- 
seossa, Reetantuvassa ja Veteraani- 
museossa, joita kaikkia kyllä kelpaa 
naapureillekin näyttää.

Kierros päätettiin Marttisen 
vanhaan pappilaan ja Nuorisokes
kus Marttisen uuteen ja upeaan 
pytinkiin. Vieraat totesivat vaati
mattomina, ettei heillä ole näytettä
vänä aivan vastaavanlaisia kohteita, 
mutta lupasivat joka tapauksessa 
vuorostaan kutsua Virtain Seuran 
väkeä kylään.

Aapo Asunmaa, 6 v.
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Salme Poukka

Jouluaatto Viktoriaj arven rannalla

Istuin verannalla. Kynttilän liekki 
alkoi lepattaa. Voimistuva tuulen
vire osui helposti aamiaispöytääni. 
Ohut metallilankaverkko piti vain 
moskiitot loitolla. Taivas vaaleni. 
Alhaalta Viktoriajärven rannasta 
kuului loisketta ja töräyksiä. Vir
tahevot olivat palaamassa veteen 
yöllisten retkiensä jälkeen.

Keittiöstä tuli kaasuliedellä kie
huvan rusinasopan tuoksu. Oli 
jouluaattoaamu. Olin suunnitellut 
pitää koko päivän omanani pieniä 
pakollisia velvollisuuksia lukuun 
ottamatta. Lasten kodilla tarkistaisin 
vain vauvojen voinnin. Joulujuhlia 
lasten ja hoitajien kanssa oli vietetty 
etukäteen. Josef, avulias talonmies, 
oli luvannut tuoda minulle jou- 
lusypressin. Koristeet olin kaivanut 
esille. Pullantuoksua piti saada 
taloon. Illalla keittäisin vielä muhe
van riisipuuron. Onneksi minulla 
oli suomalaista joulumusiikkiakin. 
Yksi kasetti oli erityisen jännittävä. 
Se oli tullut Lahdesta Anjalta. Olin 
joskus lomallani vieraillut hänen 
vetämässään tyttöjen lähetysker- 
hossa. Nauhan alussa oli varotus, 
ettei sitä saanut kuunnella ennen 
kuin jouluaattoiltana kaiken muun 
touhun loputtua.

Laaksossa papyruskaislikoitten 
yllä viipyi vielä hento usva, kun 
nouseva aurinko jo kultasi Soklo 
Kikipenjin jyrkkärantaisen saaren 
keskellä selkää. Saaren nimi merkitsi 
'Soklo, josta ei saa kysyä'. Paikalli
sen uskomuksen mukaan uteliaat 
kysymykset herättävät Soklon pahat 
henget, ja kyselijän käy huonosti. 
Soklo oli nostattanut monet myrskyt 
ja "syönyt" kalastajat ryteikköihin
sä. Itse olin syyllistynyt kyselyihin. 
En uskonut, että pahoilla hengillä oli 
tuollaista valtaa kristityn elämässä. 
Mutta jostain syystä siitä jouluaatos
tani tuli myrskyisä.

Salme Poukka ja Mooses-vauva Kenian lastenkodilla 1980 -luvulla.

Kävin lastenkodilla. Atieno-vau- 
valla oli malaria. Annoin lääkettä. 
Hänen tilaansa oli tarkkailtava 
huolellisesti. Hoitajilta sain edel
lisenä iltana tuodun kirjelappusen. 
Viesti oli minulle: "Tule huomenna 
hakemaan ne kukat, ja pavut, jotka 
lupasimme kasvattaa sinulle jou
luksi omalla shamballasi. Olemme 
kaikki kotona. Odotamme sinua. 
Jumala varjelkoon sinua matkalla. 
Samuel Makori ja sisarukset."

Minun oli pakko lähteä 60 kilo
metrin päähän Kisiin kaupunkiin. 
Olin tutustunut Samueliin nuori
soleirillä. Hän, juoppo poika parka, 
oli hiljakkoin tullut uskoon ja huolsi 
nyt nuorempia sisaruksiaan. Van
hemmat olivat hyljänneet heidät. 
Minä autoin koulumaksuissa. Siitä 
kiitollisina lapset olivat erottaneet 
peltopalstastaan minulle oman 
kulman, ja se kuulemma kasvoi 
hyvin. Tiesin, että sanonta "odo
tamme sinua" merkitsi juhlia. En 
voinut aiheuttaa heille pettymystä. 
Valmistelin lähtöä.

Silloin nousi Josef mäkeä ylös 
taloani kohti. Ripeistä askeleista jo 
päättelin, että hänellä oli muutakin 
mielessään, kuin joulusypressin 
haku. Hänen oma poikansa, 12-vuo- 
tias Otieno, oli hyvin sairas. Hänet 
oli vietävä Horna Bayhin valtion 
sairaalaan. Sairaalalla päättelin 
itsekseni, että pojalla on aivokalvon
tulehdus. Epidemiaa oli liikkeellä. 
Yritin vihjata lääkärille, että hän olisi 
tehnyt sen suuntaisia tutkimuksia. 
Kyselinpä, millaisia antibiootteja 
sairaalan varastossa oli. Sitten läh
din kuitenkin Kisiiseen.

Makorin majan edusta oli puh
taaksi lakaistu. Sisällä oli kaksi 
tuolia ja niiden sarjoilla valkeat, 
virkatut liinat ojennuksessa. Kun 
olin istuutunut, huoneeseen kan
nettiin myös pöytä. Pöydälle tuotiin 
muhkuraisella alumiinitarjottimella 
makeita pikkubanaaneja. Alku- 
tarjoilun aikana sain nähdä lasten 
koulutodistuksia ja kuulla lauluja 
ja puheita. Lämpimäksi ruuaksi 
tarjoiltiin suuria keittobanaaneja ja
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papumuhennosta. Loppurukouksen 
pito lankesi minun, kunniavieraan 
osalle.

Saattueena kuljimme lopuksi 
banaanitiheikön läpi autoni luo. Sen 
vierellä odottivat valmiina oman 
shambani tuotteet, kukat ja pavut. 
Mutta autoa vasten pystyssä seisoi 
myös suuri, vihreä keittobanaa- 
niterttu. Se oli yllätys. Sen oli itse 
Jumala valmistanut. "Kastelimme 
puuta ja rukoilimme", kertoivat 
lapset kilpaa, "mutta emme oikein 
uskoneet, että terttu valmistuu 
vielä jouluksi." Nuorin lapsista, 
Raheli, tarttui käteeni ja heilutti sitä 
vauhdilla edes takaisin sanoessaan: 
"Jumala rakastaa sinua. Sinulta ei 
puutu nyt mitään jouluna."

Kotiin palatessani laskeva au
rinko kultasi puoli taivasta ja järven 
selän. Onneksi pääsin perille ennen 
pimeää. Purin tavarat autosta ve
rannalle. Kukat sulloin vesisankoon 
asetellakseni ne myöhemmin kau
niisti ympäri taloa. Sypressi seisoi 
jo paikallaan olohuoneessa. Silloin

sain viestin, että Josephin pojan 
tila oli huononemassa. Lähtiessäni 
sairaalalle tiesin, että matkasta voi 
tulla pitkä. Niin kävikin. Otin lapsen 
ja isän autoon ja vein heidät amerik
kalaiseen lähetyssairaalaan Kendu 
Bayhin. Sisään mennessämme ju
listin selvin sanoin, että täältä tulee 
aivokalvontulehduspotilas.

Odottelin tutkimustuloksia sai
raalan edustalla lämpimässä jou
luyössä. Sirkat pensaissa soittivat 
niin, että korvia viilsi. Katselin ylös 
tähtiin ja rukoilin koko sydämestäni 
Taivaan Isää parantamaan Otienon. 
Säikähdin. Sairaalan takaa alkoi 
kuulua rummutus, itku ja huuto. 
Joku oli kuollut ja heimotapojen 
mukainen meteli pahojen henkien 
karkottamiseksi oli alkanut. Järkeni 
sanoi, että rituaali ei ollut Otienolle. 
Vaikka hän olisi juuri kuollut, itki
jät eivät olisi voineet niin pian olla 
paikalla.

Palasin kuitenkin kiireesti osas
tolle. Tapasin amerikkalaisen lääkä
rin. Aivokalvontulehdus oli varmis

tettu ja potilas oli saanut ensimmäi
sen suuren antibioottiannoksensa. 
Isä Josef jäi vuoteen vierelle.

Kotimäelle tultuani kävin las
tenkodilla antamassa lisää lääkettä 
Atieno-vauvalle. Myös Adhiambol- 
la oli kuumetta. Malariakin esiintyi 
usein ikään kuin epidemioina.

Kello oli pitkästi yli puolenyön, 
kun tulin omaan kotiini. Kukat jäi
vät sankoon ja sypressi ilman koris
teita. Pulla oli paistamatta ja puuro 
keittämättä. Söin rusinasoppaa. 
Nuhruiset vaatteet yllä heittäydyin 
sängyn päälle. Painoin Anjan kase
tin soimaan. Kuulin selvästi alku- 
varotukset. Tajusin, että kyllä, nyt 
oli lupa kuunnella jouluohjelmaa. 
"No niin, hyvää joulua, Salme!" 
kuului Anjan ääni jotenkin oudon 
kaakattavana. Sitten en enää kuullut 
mitään. Vaivuin uneen.

Pian heräsin alhaalta mäen
rinteestä kuuluvaan riemulliseen 
lauluun. Kansa oli kokoontumassa 
jouluaamun varhaiseen jumalan
palvelukseen. Minulla oli saarna- 
vuoro.

Aleksi Hokkanen, 9 v.
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Seppo Ylä-Mononen

Monoskyläläiset, kolmen kirkon kansaa

Virtain kirkko on rakennettu Antti Hakolan johdolla ja se valmistui vuonna 1774. Kuvat: Seppo Ylä-Mononen.

Elokuun 1. päivänä vuonna 2004 
Ruoveden kirkossa on alkamassa 
jumalanpalvelus. Sakaristossa ro
vasti Samppa Asunta valmistautuu 
omaan osuuteensa. Urkurin penkil
le on asettunut Jenni Viitasalo. Oma 
tehtäväni on toimia esilaulajana. 
Ruoveden Monoskylässä synty
neenä on elämys olla jälleen täällä. 
Virrenveisuu "Ajasta aikaan varjel
lut Herra on kirkkoamme" täyttää 
vuosina 1777 - 1778 rakennetun, 
Matti Äkerblomin suunnitteleman 
puukirkon viimeisenkin sopukan.

Vielä 30-luvullakin Ruoveden 
pohjois- ja koillisosien kylät olivat 
osin eristyksissä. Kirkonkylästä 
katsoen ne olivat Tarjanteen "vää
rällä puolella". Tämä oli myös Mo- 
noskylän osa. Kuitenkin Ruoveteen 
kuulumisella oli erityinen arvo. 
Mielellään korostettiin ruovesiläi- 
syyttä. "Kirkolla" käynnit olivat 
niissä oloissa aikaa vieviä ja joinakin 
vuodenaikoina erityisen hankalia.

Sulan veden aikana kirkkomat
kat Ruovedelle tehtiin veneillä. 
Monoskyläläisilläkin oli omansa, 
muun muassa 15-hankainen Piu- 
hari. Sen saapuminen Ruoveden 
kirkkorantaan herätti aina ihailevaa 
huomiota. Sitä se teki erityisesti 
eräänä jouluyönä. Syksy oli ollut 
leuto ja se mahdollisti vielä kirkko- 
matkan omalla veneellä Ruovedel
le. Kuitenkin jouluaamun varhaisina 
tunteina taivas kirkastui, joka enteili 
sään kääntyvän pakkasen puolelle. 
Se merkitsi Tarjanteen jäätymistä. 
Sitä ennen olisi ennätettävä soutaa 
yli kahden peninkulman matka 
kotiin. Vastuullinen isäntämies ei 
uskaltanut odottaa edes joulusaar
nan loppumista, vaan julisti oman 
tärkeän sanansa: " Noh, Monoset, 
nyt matkaan"! Venekuntaan kuu
luneet tiesivät, mistä oli kysymys. 
Järven jäätyminen peilijääksi olisi 
merkinnyt jäämistä Ruovedelle tai 
pahimmassa tapauksessa juuttumis
ta jäihin keskelle ulappaa.

Pohjaslahdelle
Ruoveden järventakaisista osista 
perustettiin 30-luvulla Pohjaslahden 
kunta, johon Monoskyläkin sitten 
kuului. Pohjaslahden seurakunta 
perustettiin vuonna 1938. Arkki
tehti Kauno Kallion suunnittelema, 
tanskalaistyylinen kirkko oli valmis
tunut jo vuonna 1932.

Näin monoskvläläisten kirkon
kylässä käynnit ja kirkkomatkat 
lyhenivät tuntuvasti, mutta julki
sen liikenteen ja omien autojen 
puuttuessa ne tuskin helpottuivat. 
Sota-aikana ja pitkään sen jälkeen
kin monoskyläläisten Pohjaslahden 
"kirkolla" asiointi vaati todella oma
toimisuutta. Kirkkovenekulttuurin 
päätyttyä loppui kirkkomatkoista 
arvokas osa kyläläisten yhteisyy
destä.

Kaikessa uuteen siirtymisessä 
on henkisiä muuttokustannuk
sia. Ruoveteen kuulumisen etuoi-
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keudesta monoskyläläistenkin oli 
vaikea luopua. Yhä edelleenkin 
käytettiin Ruoveden ja Visuveden 
kauppapalveluja. Joskus vierailtiin 
entisessä kotipitäjässä vain yllä
pitämässä juurtunutta ruovesiläi- 
syyttä. Tätä suuntausta avitti myös 
liikenneolot. Kun oli omatoimisesti 
tehty alkumatka Visuvedelle, pääsi 
laivalla tai linja-autolla Ruovedelle 
ja edelleen Tampereelle.

Monoskyläläisistä tuli kau
punkilaisia
Kuntapalvelujen kehittyessä monet 
hallinnollisesti liian pienet kunnat 
ovat tulleet liitetyiksi naapurikun
tiin. Tämä oli muuttotappiokunta 
Pohjaslahdenkin kohtalo vuonna 
1973. Monoskyläläiset halusivat alu
eensa liitettäväksi Virtain kuntaan. 
Muut osat Pohjaslahdesta sai Vilp
pula. Näin Monoskylästä tuli Virtain 
kylä. Samalla monoskyläläisistä tuli 
Virtain seurakunnan jäseniä ja kun
talaisia. Virtain tultua kaupungiksi 
vuonna 1977, entisestä Ruoveden 
syrjäkylästä, Monoskylästä tuli Vir
tain kaupunginosa. Seudun lyhyen 
kirkkohistorian aikana monosky-

Pohjaslaliden kirkko on rakennettu tiilestä laastiten vuosina 1930-1931.

läläisten kirkkomatkojen suunta 
vaihtui jo kolmannen kerran. Nyt 
kyläläiset totuttautuivat käymään 
kirkonrakentaja Antti Hakolan joh
dolla rakennetussa, vuonna 1774 
valmistuneessa Virtain kirkossa.

Näin monoskyläläiset ovat 
viimeisimpien vuosikymmenien 
aikana tutustuneet kolmen seu

rakunnan toimintaan ja tottuneet 
käymään siinä kirkossa, joka kul
loinkin on heidän kotikirkkonsa. 
He ovat sopeutuneet siihen hyvin, 
vaikka kirkkoon liittyvät kertyneet 
muistot ja tunnesiteet ovat tulleet 
luotaviksi joka kerta uudestaan. 
On ainutkertainen arvo tuntea tar
kemmin Pohjois-Hämeestä kolme 
kaunista kirkkoa.

Matti Äkerblomin suunnittelema, vuosina 1777-1778 rakennettu Ruoveden kirkko.

-53-



Virtolaisten taiteilijoiden joulukortteja

Kirsti Koro on tehnyt kortteja 20 vuotta. Amaryllis on vuodelta 1997 ja Punatulkut vuodelta 2000.

Oila Salomaan Talvimaisema ja Tulpaanit ovat vuodelta 1998.
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Seuraavat yritykset ja yhteisöt toivottavat 

Virtain Joulun lukijoille

Vluaää Oulua

Öuuaa tlludelle Vuodelle 3.005

Lehden toimituskunta kiittää kaikkia ilmoittajia.

Joulunajan tapahtumia Virtain Seurakunnassa 2004:

Pe 24.12. JOULUAATTO
klo 15 Jouluaaton sanajumalanpalvelus Virtain kirkossa 
klo 15.30 Sanajumalan palvelus Killinkosken kirkossa
klo 17 Sanajumalanpalvelus Liedenpohjan kirkossa
klo 17 Jouluhartaus uuden hautausmaan kappelissa

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

Su 26.12. TAPANINPÄIVÄ
klo 10 Sanajumalanpalvelus Virtain Kirkossa
klo 13 Sanajumalanpalvelus Kurjenkylän rukoushuoneella

Pe 31.12. UUDENVUODEN AATTO
klo 23 hartaus Virtain kirkossa

MUSIIKKITILAISUUDET

To 2.12. klo 18 
Pe 10.12. klo 19 
Su 12.12. klo 19 
Ti 14.12. klo 19 
To 16.12. klo 19 
Su 19.12. klo 19

Lasten kauneimmat joululaulut ekä lapsityön joulujuhla Virtain Kirkossa
Kauneimmat joululaulut Vaskiveden ns:11a
Kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
Kauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossa
Kauneimmat joululaulut Liedenpohjan kirkossa
Kuorojen kauneimmat joululaulut Virtain Kirkossa

RAUHALLISTA JOULUNAIKAA JA VARJELUSTA VUODELLE 2005 
VIRTAIN SEURAKUNTAwww.evl.fi/srk/virrat
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Virtain Urheilijat ry
KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA 

KULUNEESTA VUODESTA JA
TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA!

25 34800 Virrat
1285 (toimisto)(03) 485 1284 (rehtori) (03) 485 

fax (03) 485 1287 
e-mail: musiikkiopisto@virrat.fi 

www.virrat.fi/musiikkiopisto

' /////ti/.;/'/ jjAu/fo Ty/s,'//»/

VIRTAIN KUKKA JA kellosepänliike 
HAUTAUSTOIMISTO UMiT.

MEMORIäI Puh- (°3)475 3570 ® puh. (°3>475 5949 
Keskustie 8 - 34800 VIRRAT

KARI HARJUPATANA OV
VIRRAT Puh.(03) 475 4101

NYKYAIKAINEN LIIKENNEASEMA (.S/

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

•HUOLLOT «KORJAUKSET
•VARAOSAPALVELU »KAHVIO

• PALVELUA VUODESTA 1984

Parturi-Kampaamo 
Hius-Koto

< v J Minna Koskela 
42870 KOTALA 
Puh. 040 540 9044

Myös vyöhyketerapiakäsittelyjä.

Finnhostel 
' matkailutila

AAPAMAKI
34710 VASKIVESI, VIRRAT

www.virrat.fi/matkailuwww.matkailumaatilahaapamaki.com

Timo ia Tuula Haapamäki
p. (03) 475 $45, 0400-627 854, fax (03) 475 8811 

E-mail: timo@matkailumaatilahaapamaki.com

RUOKA- JA JUHLAPALVELUT 
YÖ- JA AAMUPALA* SAVUSAUNATILAISUUDET 

LEIRIKOULUT • MÖKKEJÄ MUKAVUUKSIN

PARTURI - KAMPAAMO

P. Järvinen
Virtaintie 34 
34800 Virrat

(03)475 5508
Ma - Pe 9 -17 

La suljettu

Tilinuotta Oy 
Puh. (03) 475 3862 
Gsm 040 568 6286

Tilitoimisto- 
palveluja

Hyvää Joutua!

METSÄTYÖ HAVANKA AY
METSÄKON EU RAKOI NTI 

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

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

oUyyää joulua!

MYLLYNIEMEN TANSSILAVA
VASKIVESI

e Hyvää Joulua!
Järvi-Suomen Laaturakentajat Oy
HYVÄ f_Q PL 23, Virtaintie 37, 34800 VIRRAT

Puh. 03-475 9229, fax 03-475 9219 
Gsm 0400 338 405
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HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA TKjpn/&-

Jf/ / Keskustie 4, 34800 Virrat
P^. (03) 475 5584 
fax (03) 476 4088 Virtaintie 35, puh. (03) 475 3755

Kiinteistötoimisto lkv

Asuntovirrat Oy

OZa/zpz/a ^Kuunsilta
avoinna sopimuksen mukaan
Vuorenmaa Anja
Niemikyläntie 261
42870 Kotala
puh. 03-4756327, 040-5677621

Virtaintie 34» 34800 VIRRAT
Puh. 03-4755 779

Sähköposti: info@asuntovirrat.fi
Internet: www.asuntoverkko.com/asuntovirrat

^0 LASTUN ASUSTL

VIRRAT ÄPILÄffiF
Ammattitaitoista isännöintiä ja kiinteistönvälitystä 

yli neljännesvuosisadan ajan.

Lastenvaatteiden ja
Virtaintie 32 lelujen erikoisliike
Puh. 475 4044 Virtain keskustassa

HYVÄÄ JOULUA

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

■ SPARIOI
www.finncont.com

Reilu Ruokakauppias
Puh. (03) 475 3253

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

U\LLttä^)i ftis.nrz££.itä vuodesta toivotamme 
jouCun iloa ja onnekasta vuotta 2005-

LIIKENNE

TAUNO MÄKINEN, @ 475 9260 KOTALA, VIRRAT

Kiittäen osoittamastanne luottamuksetta 
ja miellyttävästä yhteistyöstä ioivoiamme 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

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

HYVÄÄ JOULUA
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

$ * * ife

$ $ $
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yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme hyvää ja rauhasista joutua

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.jk.jk. jk. jk. jk. jk. jk. jk. 'P zp zp Zp Zp Zp zp zp zp

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
MEILTÄ^SAAT Avoinna ma - pe 8-21, la 8-18

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

zp zp zp zp zp zp zp

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

jfLk fiMARKET
~ f PIPPURI

CTTT»~CAAT .......

VIRTAIN FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS

Fysioterapeutti AIRA PÄIVÄRINTA 
Hieroja ERKKI PÄIVÄRINTA 

TORISEVANTIE 8A 25, VIRRAT, puh. 475 4395

Hyvää joutua ja Onnellista Uutta Vuotta

LINJA-AUTOLIIKENNE
YKSPETÄJÄOY

Opintie 7, 34800 VIRRAT

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

SUORITAMME TILAUSAJOA

LINJA-AUTOLLA
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

toivottaa

AÄPRINT
Meijeritie 14, 34800 VIRRAT 

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

^Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme ^kuvauksellista joutua

IRTAIN.

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 5106

VIRTAIN
RATSASTUSTALLI

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

T:MI JOUKO KYTOLA
Kangasniementie 306, 42870 KOTALA 
puh./fax 03-475 9288, 040 506 5730 

sähköposti: iouko.kytola@dnainternet.net

sähköasennukset • sähkötarvikkeet

VML O KUVA U^t-IIKE

JOULURAUHAA
M

ONNEA VUODELLE 2004

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

virtain e-mail: virtain.valomainos@phpoint.fi

valomainos oy
Ahjolanportti, Virrat p.03-475 5699 fax 03-475 5688 

gsm 0400-73 2799, 040-707 5262

-VALOMAINOKSET -TARRAKIRJAIMET 
-NOSTOLAVOJEN JA ALU MIINITELIN EIDEN VUOKRAUS

YKSITYISEN LÄHIHOITAJAN PALVELUT

T:mi TUULA JARTTI
Nuuttilanne 372

Puh. (03) 475 8694, 0440 919 893

AV (jaa CLoufaa ia O nnstti.it a Vilittä Aaotta !

IRTAIN
'AUTOKORJAAMOK

Pirkantie 22,34800 VIRRAT, puh. 03-475 4544,0440-621 042

auhaMUsta jouhta

Ky>A
KIRJAKAUPAT

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165
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X±Z >1/ xl/ xl/ xl/ xlz >1/ xlz xl/ xlz x±/ xlz xl/ xlz xl/ xl/ xlz xl/ xl/ xlz xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ »Jy
xlz /|X zyx -yx zyx ^x ^x /yx /yx. /yx /yx /yx /yx zyx /yx z^x /yx /yx /yx /yx zyx /yx zyx /yx /yx zyx /yx zyx

* KAIKISSA SILMAASIOISSA 
*- optikon palvelut*************************

- silmälääkärin palvelut

Meiltä myös:
- Pete rs-An g o ra 

kohdelämmittimet
- OMRON verenpainemittarit

tRaufuildista Joutua ja Onnea Uudette Vuodette

NÄK(/?)VIRRAT
c azze

&fiti7zei LMA- JA PIILOLASIT 
Virtaintie 31, 34800 Virrat, puh. 03-475 4343

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

7£a7fta77tso$taisfta/i/i7/i aä/ti 

todoottaa

ja

Oaaea Z ata/e/Ze 2006 / ■.

xlz xlz xl/ xlz xl/ xl/ xl/ xlz xl/ xlz xlz xlz xlz xlz xlz xlz xlz xlz xlz xlz xlz xl' xlz xlz xlz xlz xlz xlzzlxzyx zyx /yx /yx "/y\‘ z|v zyx' zyx" TyT Tyx" zfx" 3yx" Tyc 4x7 Tyy 'zyx’ yyx” 'zyx' '4X' 'zyx' "7^" 7y7 '7yx' T^x" '/yx' "TyT "Tyx-

■1 KEURUUN 
> * OSUUSPANKKI

KEURUU, VIRRAT, KOTALA, RUOVESI, TERALAHTI

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

Renkaat, autovarusteet, matkapuhelimet 
myynti ja asennus

Nuutti=gaUeria
-S|P} Näyttely on 1.9. -15.5.

avoinna sopimuksesta
HWH HÖH HH H HÄH Soita 044-294 1801
n I vVULUAI www.nuuttigalleria.info

VIRTAIN PENSIONAATTI
Marketta ja Deniz Sadri

puh.4755055, 040 516 9500

MAANRAKENNUS LAHDENPERÄ OY
34800 Virrat 

Puh. 0400 635 432

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta. vuodesta

Jussilan Marjatila
Patalantie 158 

34740 Koro 
Puh. 03-475 9855

HERMORATAHIERONTA 
S. JYSKE

Kiittää coiiatttzattaasi, hulusteeAta vuodelta, 
ja, toivottaa, hoidutte, 
flaittiattitta ontua,!

os. Virtaintie 45
puh. 475 4722, 050 5582477

TASEVIRRAT AY
Martti ja Eero Laitinen 
Siekkisenpolku 16 
34800 Virrat 
Puh. 475 5730 
Kirjanpitopalvelut

-59-

http://www.nuuttigalleria.info


MONIPUOLISTA RAKENNUSPALVELUA!

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

VIRTAIN
KIINTEISTÖPALVELU OY

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

TAMPEREEN 
YLIOPISTON 

VIRTAIN 
KULTTUURINTUTKIMUSASEMA

Virtain kulttuurintutkimusaseman tarkoituksena on luoda edellytyksiä eri tie
teenalojen kenttätutkimukselle. Asemaa käytetään tieteellisten seminaarien, 
kokousten ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen.
Kokoontumistiloja vuokrataan 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)4851 952
Faksi (03) 4851 954 
Sähköposti: antti.koiranen@uta.fi 
Kotisivu: MTvw.uta.fi/laitokset/virrat/

Tule ja tutustu!

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi

Keskustie 6, 34800 VIRRAT, puh. 475 5537

Hyvää Joulua toivottaa

VIRTAIN
KUMIKORJAAMO OY

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

TÄYDEN PALVELUN RAKENNUSLIIKE

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

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

,7/y rä<i y/eu/ua ja Unne/tfbta Olutta luotia

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN | SIE34800 vVrRATE 3 |

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

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA 
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KONTTORITYÖPALVELU
Pasi Nieminen

VIRRAT (03) 475 4557, 040 586 2686

aurallista joulua ja 
jJ-Cyvää ^Uutta ^Vaotta

toivottaen
HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

SiStaMi 1|
VIRTAIN KAUPUNGINKIRJASTO

KEMIALLINEN
PESURUVELU

Kemiallista ja
vesipesua
ma-pe 8.30 -16.00

KESKUSTIE 3, 34800 VIRRAT 
PUH. (03) 475 5889

Kiitämme kuluneesta vuodesta 
toivotamme Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Matkailumaatila Lomajärvinen ____ tg

9!c
LfotitojäMiiteii/

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

Virtain Moottorisaha

Salinintie 2, 34800 VIRRAT 
Puh. (03) 475 8300

Kotakin kyiäkauppiaan 
TIMO KANGASAHON
muistoa kunnioittaen

Virtain Joulun toimituskunta
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

(P 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

990999
Palvelemme 
Ma-To 9-17 
Pe 9-18 
La 9-13 
HUOM! Ruoveden 
liike lauantaina: 
klo 9-14

Tervetuloa!
www.rauda.fi

Neste Kitusen Kievari 
toivottaa 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

asiakkailleen ja 
yhteistyökumppaneilleen

Virtain * 
Lasipalvelu

Myllytie 3, Sampola, 34800 VIRRAT 
Puh. (03) 475 5881,0440-837 783

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

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

Toivotamme asiakkaillemmes asiakkaill 
ää Joulua!Hyvää Joui

PARTURI-KAMPAAMO

HAKAHIT
Leena & f-feli toivöttai/at RauluMiita Jouhia

T^ankallis+a joulua toivottaa

VP Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet

Yrittäjäntie 8 
34800 VIRRAT

Puh. (03) 475 5488 
Fax (03) 475 3127

e uää yf.oaLaa ja
Gn.ns.Unta ULutta Otuotta

PARTURI TERTTU

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

UIRTHIN

Varpustie 1 
34800 VIRRAT

Terttu Rantanen
puh. (03) 475 4830

JPai tui i- ttLanifiaanio

puh. 03-475 3095 
34800 VIRRAT HAKATUT

Hyvää Joulua toivottaen *

VIRTAIN RUOSTEENESTO

tummiin
Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (03) 475 2400

/

KEVÄÄLLÄ TAVATAAN TAAS

Pirkantie 22, Virrat, puh. 475 3007
S±ie

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 Hyvää Uutta Vuotta!
KIINTEISTÖHUOLTO 

PEKKANEN E.
PÄIVYSTYS 24 h

050-302 0811

>i±fc
Arkipäivän henkireikä

MriJ

Kyselyt ja toiveet puh. 4851 264

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
toivottaa

Naisten vaatetusliike
ANNULI

Virtaintie 35, Virrat, puh. 475 3193

AUTOHUOLTO
ISOKIVIJARVI

Kiertotie 1, 34800 Virrat
Puh. 03 4753611, Fax 03 4753606, www.isokivijarvi.com 

PEUGEOT
Varaosat ja merkkihuolto

»ra HYVÄÄ
JOULUA!

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

Ravintola
TOISVESI

34800 VIRRAT PUH. (03) 475 5102

KIRJANPITOTOIMISTO 
KORO OY

MYÖS HTM-TILINTARKASTUKSET

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

(Hyvää Joutua, ja Onnellista Uutta Vuotta
Virtain
Sähkötyö Oy

Pirkantie 22 
34800 VIRRAT

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

cHt^ucUtä iJagjjtytiHä hiOJäen tojo&tomtne. 
Jj-yuoäjoulua ja.

I Qtmea ^tdeuaUe. Vuodelle.

VIRRAT
SK) metsänhoitoyhdistys

virrat

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

AUTOSÄHKÖKORJAAMO

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

Hauhalltsta ja Hyuää Joulua
Ravintola

TEUVON TUPA
ELINTARVIKEKIOSKI 
Liedenpohja, puh. 475 8130

Tllf?lWLC KESKELLÄ LOMASUOMEA 

, VIRROILLA

SS VIIHTYISÄ RAVINTOLA

PUHELIN (03) 475 6560 
Xr VIRTAIN PERINNEKYLÄ

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

SUUNNITTFLUT/4LO
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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Toivotamme asiakkaillemme 
rauhaisaa joulun aikaal 

Nordea Pankki Virrat

Nordea®

Tammikuussa 2005 
alkaa perustutkinto 120 ov 
iltakoulutuksena VIRROILLA

MERKONOMIKSI
liiketalouden pt, asiakaspalvelu ja markkinointi
Merkonomiksi kouluttaudut peruskoulupohjalta 
kolme vuotta. Opetusta on noin kolmena iltana 
viikossa. Sopii myös työssäkäyville. Koulutukseen on 
mahdollisuus hakea opintotukea.
Onnistuneen markkinoinnin takana on kokonaisval
tainen käsitys mm. asiakaspalvelusta, mainonnasta ja 
kustannustietoisuudesta. Markkinointitehtävät ja 
myynnin osaaminen, monipuolinen viestintätaitojesi 
kehittäminen kuuluvat opiskeluun.

Syksyn 2004 yhteishaku
Hakukoodi 114 (pk) 
Oppilaitoskoodi Virrat 1023

Pohjois-Pirkanmaan

,/r

KOULUTUSINSTITUUTTI
Koulutamme:
Virroilla
Aikuiskoulutus
Ruovedellä
Orivedellä

puh. 03-486 4400 
puh. 03-486 4405 
puh. 03-486 4440 
puh. 03-358 9200

pirko@pirko.fi
www.pirko.fi

toivoa

%Cittive4uH4a &

KIRSTIN GALLERIAN VÄKI

toivottaa jjoukuikoaja 
Onnea vuolette 2005

Galleria avoinna talviaikana sopimuksen mukaan. 
Ittemäentie 56, 34800 VIRRAT 

Puh. (03) 475 5608 
E-mail: galleri2@saunalahti.fi 

www. saunalahti. fi/galleri2

® Katsastus
Virtain katsastusasema

Puhelin 075 323 2950

www.a-katsastus.fi

VIRTAIN KAUPUNKI 
KARHUN ASKEL

TEKSTIILIOSASTO, Ahjolantie 5
Työnsuunnittelija Riitta Perämäki puh. (03) 485 1332
- tekstiili- ja vaatetusteollisuuden alihanldntäBCyöt;

PUUOSASTO, Kiertotie 14
Työnsuunnittelija Samuli Savolainen puh. 044 715 1452
- puualan tuotesuunnittelu
- tilaustyöt yrityksille, yhteisöille ja yksityisille

MUOVIOSASTO, Kiertotie 14
Työnsuunnittelija Hannu Viitapohja puh. 044 715
- muovialan kokoonpano- ja viimeistelytyöt 

seka pakkaus yrityksille

MIKRO-OSASTO,
Työnsuunn ttelija Keijo Koskinen puh. 044 715 1450 
- ATK-laiteiden korjauksia, päivityksiä*  ̂
intemet-yhteyksien ja ohjelmien asennuksia
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Hyvää Joulua ia 
ViOnnellista Uutta Vuotta

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

ylitämme asiakkaitamme 
tutuneesta vuodesta ja 

toivotamme Hyvää joutua

i/titäx/s
PUTKITYÖ KY

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

LEPPOISAA JOULUNAIKAA 
JA ONNEKASTA UUTTA VUOTTA

Hammaslääkäri 
Irmeli Ihamäki

Virtaintie 32 B 4 
03 - 4755 066

linafa
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

VASKUU • VIRRAT 
03-475 8966

Yhteistyöstä kiittäen 

toivotamme
Hyvää ja Rauhallista Joulua 

Anne ja Juhani Viita

[sjymppis
Virrat puhelin 475 3360

tlaultaiAaa flotdma, ja
eVlyuää ttutta Umotta.!

AILA LAHTI SEIJA MASKONEN
ERJA KOIVULA

Parturi /Q i virtaintie 25 
Kampaamo UciYltci 34800 virrat

TERVETULOA! 
AJANVARAUKSET 

475 5885

SAHAUS-, HÖYLÄÄMÖ
JÄ PUUTAVARAPALVELUT

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

VIRTAIN KÄSITYÖKESKUS
Mäkitie 24 
34800 VIRRAT

► ► ► puh. (03)475 5817 
k kesäaikana

►► ►' KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS
MYYMÄLÄ VIRTAIN PERINNEKYLÄ 
puh. 050 5273 120

B Virtain
Taksiasema 

Puh. 0100-2020
-64-
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VIRTAIN ..

SILMAAS
Keskustie 6, 34800 Virrat 

puh. (03) 475 401 I

cd\hon jogurtti
Lea ja Tapani Rautanen, Karttilantie 38, 34730 Vaskuu 

Puh. 03-475 6052,0500-631 736 
www.ahonjogurtti.com

Jogurttia ja fetajuustoa

UJyvää ja l^aulia/ftista joulua bailu

virtain
VESIlÄMP©

Aho & Härkönen
PL 69, 34801 Virrat, Pirkantie 11 
Puh. 03 - 475 4869

tHyvää. Joulua ja
Onnelista Uutta Vuotta

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

^Cu£lVIXMtA<UL

Purran Kukka
03-475 5568

Hautauspalvelu
Tapani Purra

03-475 5564
Meijeritie 14, 34800 Virrat

* Tmi Sirkka Veija

Virtain Matkahuoltoasiamies
p. (03) 475 5542

kiittää asiakkaita kuluneesta vuodesta 
ja toivottaa kaikille hyvää joulua

ttyvää Joutua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Naisten asujen erikoisliike

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

LOMAKESKUS
- kun on juhlan tai loman aika

Rajaniementie 35, 34800 Virrat. Puh. 475 5648

Tilataksi 1 + 8
1)40 762 031;

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

VVANHA TEHDAS
Killinkoski

TEHDASMYYMÄLÄSTÄ
Maan laajin nauha-ja 
nauhatuote valikoima
- Remmejä
- Kuormansidontalaitteita
- Nostovöitä
- Olkaimia
- Retkiremmejä
- Talutushihnoja
- Suosittuja remmi- ja nauhapusseja
- Kankaita, ompelutarvikkeita
- Erilaisia solkia ym.

RUNSAASTI POISTOERIÄ

Killinkosken tehdasmyymälä ja kahvila 
puh. 040 528 6592 
Inkantie 60
34980 Killinkoski Avoinna:
e-mail: killinkoski @ killinkoski.fi ma - pe 10-17,
www.killinkoski.fi ia 10-14, su 12-17

w!lill

M S-IB' ? ? "is K. fcK
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GRILLI 66
toivottaa asiakkailleen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
EDULLISET LAATUVARAOSAT

Virtain
VARAOSA1
Linjatie 2, 34800 Virrat

Puh. 03 475 5264, Fax 03 475 5255

VASKIVEDEN VESIOSUUSKUNTA
toivottaa jäsenilleen ja 

yhteistyökumppaneilleen

Z

LUOTETTAVAA SIIVOUSPALVELUA 
YRITYKSILLE JA YKSITYISILLE

VIRTAIN SIIVOUSPALVELU
34800 Virrat puh. (03) 475 4429

auto 0500-468 266

Toivotamme Hyvää Joulua

Tamminiemi
VIRRAT, puh. (03) 475 5388

r—n--------
VIRHYDRO OY

r ■ PIRKANTIE 22 VIRRAT
k-.____- Puh. (03) 475 4111, Fax 475 4112

Virrat (03) 475 5530, 475 5290

Hyvää Jouhta ja Onnellista Uutta Vuotta !

EXT RA
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 toivottaen

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

Toivottaa asiakkailleen HYVÄÄ JOULUA

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

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Virtaintie 36, 34800 VIRRAT puh. 475 3100

Vjv'a 4J2
PL 47, 34801 VIRRAT 
Ahjolan teollisuusalue

Puh. (03) 475 6100

Huvää Jouhta ja Onnelista Uutta Vuotta !
................. .................. ■

X- r, v ■ r» T o l

(a a t t tn fc gr h a)
Virrat Puhelin (03) 475 5129

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

Hyvää joulua ja 

Onnellista LAutta Vuolta

Virtain Lukem-Hoilu Oy
puh. 475 5359
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Valoisaa
Lämmintä
Joulua

koillis- sfiTAKunniin saakoot
VIRRAT $ ÄHTÄRI

HINAUKSET
MAALAUKSET
TUULILASIT

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

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta 

sekä toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Menestystä 

Uudelle Vuodelle

e POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY
ClklklCT *

Jouhin Ihoa!
C VIRTAIN FYSIOTERAPIA"?)

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

'KORT-r '
SRehband0
- selkä-, polvi-, nilkka- ym. tuet

FKespecta
- kävelykepit - turvahousut ym. pienapuvälineet

^J\u/un(joJci vuodelta Liitlcioi 

toluotamme

l^auka^lsta ^oukici ja

^Juuuakksta 'Idutta ^duotta

Ä LÄHIVAKUUTUS
PIRKANMAAN LÄHIVAKUUTUSYHDISTYS

puh. 020 522 5640

SUOMENSELÄN.

PUOLUEETON PAIKALLISLEHTI

Virtaintie 40, 34800 Virrat 
ss.sanomat @ phpoint.fi 

Puh. (03) 475 5522

Hyvää Joulua toivottaen

HAMMASLÄÄKÄRI
TUIJA KÄHKÖNEN

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

(myös iltavastaanotto)
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Kotiseutu.......................................................................................
Jumalalle mahdollista...................................................................
Virroilla on hyvä asua..................................................................
Voipa Sulkava, Liedenpohjan kulttuurintekijä............................
Liedenpohja, karmis maalaiskylä..................................................
Tulijoen tytöt ja Liedenpohjan likat..............................................
Reino Lehväslaiho on Virtain karhu
Virrat -päivänä oli ohjelmaa kaikenikäisille virtalaisille..............
Hemmotellut kakarat....................................................................
Aselepo ja välirauhansopimus 60 vuotta sitten............................
Herastuomari Juho Ilomäki - kasvot saanut esi-isäni...................
Virroilla pidettiin joukkomuonituskurssi.....................................
Puun tie menneinä aikoina...........................................................
Kenttäpostia Syvärin rantamilta..................................................
Joulumuistoja................................................................................
Fanny Palmroth oli ystävä jokaiselle............................................
Ammatinvalintani ja Virtain luonto..............................................
Muistoja nuoruuteni ajoilta...........................................................
Virtain yhteiskoulun 50-vuotisluokkakokous...............................
Kesämuisto Virtain Kotalasta.......................................................
Lahdenkylän Työväentalolla oli innokasta toimintaa...................
Anni Ruuhela toimi 36 vuotta opettajana Ikkalan koululla..........
Sankarihautajaiset lähes 60 vuoden tauon jälkeen.......................
Joulun viettoa ulkomailla..............................................................
Kotiseutua muistellessa................................................................
Luontonäkymiä Virroilta..............................................................
Perinnekylässä oli vilkas kesäkausi..............................................
Perinne elää Marttisensaaressa.....................................................
Talvisia luontokuvia Virroilta.......................................................

Riikosen Ella rakasti ihmisiä ja maataan.......................................
Tiedoksi ja noudatettavaksi lähetän tämän..................................
Virtain seurakunnan kirkollisen esineistön luettelointi................
Sairaalaa lämmittämässä...............................................................
Virtain kolmas tilkkufestivaali.....................................................
Kolmesta Hauhuun Raskin tyttärestä tuli emäntiä......................
Asuttiin ja kuljettiin sitä ennenkin................................................
Haapalahden tyttärien jälkeläisiä Rajaniemessä..........................
Purula, Marttisen virkatalon torppa.............................................
Kansainvälinen Ursa-leiri.............................................................
Turvallinen tulevaisuus...............................................................
Ruoveden kotiseutuväkeä Virtain Seuralla pyhäkylässä..............
Jouluaatto Viktoriajärven rannalla................................................
Monoskyläläiset, kolmen kirkon kansaa......................................
Virtalaisten taiteilijoiden joulukortteja.........................................
Kirjaston paikkalliskokoelmaan hankittuja teoksia vuonna 2004, 
Virtain Jouluja saatavana

Säv. Matti Maijala, san. H. Häme
Hannu Haukkala
Veli-Pekka Virtanen
Seppo Sulkava
Liisa Saikkonen
Sirkka Kuittinen (o.s. Hietanen)

Marja Kujala
Antti Miettinen
Pentti Jouttijärvi
Markku Kalliolinna
Pentti Jouttijärvi
Pekka Jussila
Juho Henrik Mäkitalo 
Orvokki Toppari 
Maija Asunmaa 
Jussi Viitala 
Bertta Virtanen 
.Pentti Jouttijärvi 
Eeva Haverinen 
.Juhani Reinikka 
.Maija Asunmaa 
Pentti Jouttijärvi 
Heimo Mäntynen 
Helena Kauraniemi 
.Tapio Ruohomäki 
Johanna Junno 
.Timo Määttä 
Terttu Kalliomäki-Tallila,
Mervi Härkönen 
.Marja Kujala 
Eira Siltanen 
.Johanna Junno 
.Anna-Liisa Saarijärvi 
Sirpa Mettänen 
.Kaari Pelkola 
.Otto Moisio 
Matti Mäkinen 
.Otto Moisio 
Päivi Ihamäki 
Päivi Ihamäki 
Eira Siltanen 
Salme Poukka 
Seppo Ylä-Mononen 
Kirsti Koro, Oila Salomaa
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Rauhallista 
Joulua ja 
Valoisaa

UuttaVuotta!

©
VIRTAIN

OSUUSPANKKI

opkk.fi
OP-KIINTEISTÖKESKUS
Pohjois-Hämeen OP-kiinteistökeskus Oy LKV

Kirjaston paikalliskokoelmaan hankittuja teoksia v. 2004

Aumasto, Marjaana: Zaida
Hirsilä, Mauno: Metsien miesten kertomaa
Lavi, Piritta: Virtain palvelut loma-asukkaiden silmin (AMK-opinnäytetyö)
Lehväslaiho, Reino: Soturit
Leppänen, Keijo: Naisten miehiä
Pirkanmaan vuosikirja 2004
Sipilä, Aila & Kortesluoma, Sirpa: Aitoneva - työtä, turvetta ja elämää.
Tyrvään vanhimmat rippikirjat 1693-1722. Toim. Matti J. Kankaanpää.
Viitala, Jussi: Inhimillinen eläin, eläimellinen ihminen: sosiaalisen käyttäytymisen avaimet.
Yleisön puolesta: puheenvuoroja mediakeskusteluun. Toim. Liisa Mirjam Helimäki, Petteri Pavas & 
Pentti Riuttu.
Reino Lehväslaiho, Illan päätieksi. Sarjassa "Isänmaan puolustajat". VIDEO.

Vanhoja Virtain Jouluja saatavana

Irtonumerot 2 € kappale. Kaikki saatavana olevat vuosikerrat yhteensä 15 €. 
Seuraavat vuosikerrat ovat loppuneet: 1958-65,1972,1975 ja 1988.

Tiedustelut Pentti Jouttijärvi, puh. 475 4016.

opkk.fi


Virtain kaupunki toivottaa


