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Aattoilta talkoissa

Minulla oli mahdollisuus vuosina 
1976-1981 olla mukana Ylihärmän 
seurakuntanuorten joulupukkipal- 
velussa. Me joulupukit kiersimme 
kylällä puhelintilausten perusteella 
ja keräsimme rahaa lähetystyölle. 
Seurakunnan johdolla oli periaate, 
että sen verran kuin nuoret tempai
sevat lähetystyölle, sen verran he 
saavat talousarvioon toimintamää
rärahoja.

Vaikka monen mielestä jouluaat
to meni tällä tavoin piloille, katson, 
että siinä oli ainakin neljä erittäin 
hyvää perustetta.

Ensimmäinen myönteinen näkö
kanta on se, että sain melko kattavan 
kuvan suomalaisen perheen jou
lusta, joululahjoista ja tunnelmasta. 
Jo silloin tuntui siltä, että joulu on 
yltäkylläinen. Rahalahjan lisäksi me 
pukit saimme usein jonkin pienen 
pussin täynnä suklaata, karkkeja, 
pipareita ja omenoita.

Toinen hyvä puoli murrosikäi
selle nuorelle oli se, että pääsi lu
van perästä jouluaattona kaverien 
kanssa ulos ja että sai pitää taukoa 
jouluhössötyksestä. Meitä oli aina 
pari pukkia autossa eikä juttu lop
punut kesken. Oli mukavaa vaihtaa 
kokemuksia toisten pukkiparien 
kanssa.

Kolmas positiivinen kokemus 
oli illemmalla kotiin tullessa sauna 
hikisen urakan jälkeen.

Neljäs merkityksellinen asia oli 
se, että oppi edes hiukkasen puhu
maan niitä ja näitä. Usein juttu pyöri 
joulupukin matkustustavan ympä
rillä ja muussa kevyessä. Joskus tun
tui siltä, että oli mahdollisuus jutella 
joulun sanomasta. Pelkkä kysymys: 
"Kuka on mielestäsi joulun päähen
kilö?" sai aikaan mielenkiintoisia 
vastauksia ja näkökulmia vastaajan 
iästä riippuen. Muutaman kerran 
kävi niin, että tuli puhetta kirja
hyllyn valokuvasta. Kävi ilmi, että 
sillä hetkellä perheessä vietettiin 
ensimmäistä joulua ilman kuvassa 
olevaa henkilöä.

Toki joulupukin rooliin kuului 
myös omaa raskautta. Jos listalla 
oli yli viisi kotia, alkoi urakka hiu
kan painaa ja jutut alkoivat toistaa 
itseään. Myös aikataulut pettivät 
joskus. Toisinaan oli vaikeata löytää 
oikeaan paikkaan.

Kaiken kaikkiaan tuo aika jou
lupukkina oli antoisa. Aikansa 
kutakin. Ainakin sain oppia sen, 
että tällaisissa talkoissa oli muka
va olla. Aina ei ole tärkeää saada

joulutunnelmaa mahdollisimman 
paljon itselleen. Voi olla jakamassa 
sitä toisille. Samalla toteutuu jotain 
Raamatun ihanteesta: "Autuaampi 
antaa kuin ottaa."

Vaikka ihmisen rakkaus on va
javainen ja omaa etua ajatteleva, 
on hyvä kiittää jouluna Taivaallista 
Isää kaikista lahjoista. Suurin lahja 
ihmiskunnalle on se, että Jumala 
lähetti ainoan poikansa palvele
maan meitä ja antamaan lopulta 
henkensä meidän puolestamme. 
Jeesuksen syntymäpäivä on alku 
elämälle, joka kului palvelussa 
meidän parhaaksemme. "Ei Ihmisen 
Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan 
palvelemaan ja antamaan henkensä 
lunnaiksi kaikkien puolesta (Matt. 
20:28)."

Virtain seurakunnan puolesta 
toivotan kaikille Virtain Joulun lu
kijoille rauhallista Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa.

Hannu Haukkala
Kirkkoherra
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Tienviittoja tulevaisuuteen

Virroilla on syksyn aikana hiottu 
kaupungin strategiaa. Se on pitkän 
tähtäyksen kehittämissuunnitelma, 
joka kattaa kaikki asukkaiden eri 
elämänvaiheissa tarvitsemat kun
nalliset palvelut. Siinä selvitellään, 
millä tavoin esimerkiksi päivähoito, 
koulutus, terveydenhoito ja van
hustenhoito järjestetään paikka
kunnalla.

Näkökulmia ja tarkastelijoita 
on paljon. Tarkoituksena on löytää 
yhteinen näkemys ja linjaus toimin
tatavoista, joita sitten sitoudutaan 
noudattamaan sekä kaupungin hal
linnossa että käytännön toimissa.

Vaikeutena on se, että vain har
voilla ihmisillä on kyky nähdä en
nalta tulevaisuuteen. Meillä on tai
pumus pitäytyä vanhoissa tavoissa 
ja vastustaa muutosta. Suunnittelua 
hämmentää myös se, että valtakun
nan tasolla eri tahoilta tulee monen
laisia ehdotuksia kuntien palvelui
den hoitamiseksi. Nähtäväksi jää, 
onko näistä malleista apua Virtain 
palveluiden tuottamisessa.

Yksittäisen ihmisen edun koh
dalla pätee vanha kansanviisaus 
siitä, että jokainen on oman onnensa 
seppä. Myös kunnan kohdalla on
nen avaimet ovat meillä virtalaisilla. 
Itse tunnemme parhaiten omat olo- 
suhteemme, omat tarpeemme, omat 
resurssimme ja omat rajoitteemme. 
Kuka huolehtisi asioistamme, ell
emme tee sitä itse? Kaukana kes
kuksista elävinä olemme oppineet 
itsenäisiksi ja omatoimisiksi ja 
haluammekin olla sitä.

Kehittämistyö on jatkuvaa ja 
pitkäjänteistä toimintaa. Työn tu
loksia arvioidaan säännöllisesti 
selvittelemällä onnistumisia ja ke
hittämiskohteita. Arvioinnissa ovat 
apuna myös tavalliset kuntalaiset. 
Viimeisin laaja tutkimus valmistui 
kesällä. Tulokset olivat pääosin 
myönteisiä, ja näyttäisi siltä, ettei 
Virtain palveluihin ole tulossa mul
listavia muutoksia asukaspalautteen 
perusteella.

Haasteita palveluiden tuottami
seen asettaa väestön väheneminen 
ja ikääntyminen sekä verotulojen 
supistuminen. Tiukentuvassa tilan
teessa täytyy ennakkoluulottomasti 
miettiä erilaisia toimintamalleja.

Meillä on kuitenkin paljon hyviä 
käytäntöjä, joita ei tule hylätä uu
distamisen innossa.

Tavoitteena on, että Virrat on 
hyvä paikka asua ja elää. Yksin 
kaupungin toimin sitä ei saavuteta. 
Yhteistyötä tarvitaan paitsi naapuri
kuntien ja muiden julkisen sektorin 
toimijoiden kanssa, myös yritysten, 
yhdistysten ja eri yhteisöjen kanssa.

Hyvää joulua ja menestystä vuo
delle 2006!

Johanna Saarinen
Kaupunginhallituksen jäsen
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Miksi Jeesus tuli?

Raamattu vastaa: "Jeesus Kristus 
on tullut maailmaan syntisiä pelas
tamaan" (l.Tim.l:15)

Tällä sanomalla on suuri merki
tys. Maamme on saanut kuulla Jou
lun sanomaa satojen vuosien ajan. 
Joulu Rauha on julistettu Suomen 
Turusta melkeinpä kaupungin his
torian ajan. Nykyiseltä paikaltakin

julistus on kajahtanut yli 100 vuoden 
ajan. Tiedetään, että vain neljästi 
Joulu Rauha on jäänyt julistamatta. 
Vuosina 1721 Isonvihan aikaan, 
1809 Suomen sodan aikaan, 1917 ja 
talvisotaj ouluna 1939. On meidän 
Herramme ja Vapahtajamme armo- 
rikas syntymäjuhla. Evankeliumi 
on parasta mitä meillä kristityillä 
on maailman ihmisille tarjota. Sen 
tähden järjestämme ympäri vuoden 
erilaisia tilaisuuksia, käytämme ai
kaamme, varojamme, voimiamme, 
että mahdollisimman moni voisi 
kuulla ja ottaa vastaan pelastussa
noman Jeesuksesta.

Arvokkaasta maksetaan suuri 
hinta. Jumalan Pojan sovintoveri on 
hinta joka meistä on maksettu. Siksi 
Jeesus tuli. Kun maailma luotiin, 
tarvittiin vain sana Jumalalta, mutta 
syntisen ihmisen pelastamiseksi 
Hän antoi Poikansa. Tämän korke
ampaa hintaa ei voi maksaa. Tämä 
on hinta jolla jokaisen ihmisen arvo 
voidaan perustella.

Evankeliumi luettuna tai julis
tettuna (vaatii ratkaisua) odottaa 
vastaanottamista.

Martti Lutherin joulusaarnassa 
sanotaan " vaikka Jeesus syntyisi 
sata kertaa Beetlehemissä, mutta 
hän ei saa syntyä sinun sydämessä
si, mitä joulu sinua hyödyttäisi"

Joulu on suuri kiitosjuhla siitä, 
mitä kerran on tapahtunut. Jeesus 
tuli meitä varten, tuoden meille 
tosi elämän. Uskoessamme Häneen 
emme saa valmiita vastauksia kysy- 
myksiimme, vaan Jeesuksen, joka on 
tie vastauksiin.

Suomessa olemme kaiken aineel
lisen hyvinvoinnin ympäröiminä 
saaneet huomata, tämä ei kuiten
kaan ole se mikä tuo sisällön ja 
todellisen tarkoituksen elämään. 
Rohkaiskoon Joulun sanoma meitä 
uskomaan ja ymmärtämään, että 
Joulun Herra on löydettävissä.

Tapani Rautalahti
Virtain Vapaaseurakunta

xqy yp »JS

Joulun suuri sanoma

Ensimmäisen joulun sanoma kaikui 
pimeyden ja epävarmuuden kes
kellä kedon paimenille Vapahtajan 
syntymästä. Luukas 2:10-11 "Mutta 
enkeli sanoi heille: Älkää peljätkö; 
sillä katso, minä ilmoitan teille suu
ren ilon, joka on tuleva kaikelle kan
salle: teille on tänä päivänä syntynyt 
vapahtaja, joka on Kristus, Herra, 
Daavidin kaupungissa."

Jumalan hyvä tahto ilmoitettiin 
hämmentyneille paimenille, jotka 
ottivat ilmoituksen vastaan. He läh
tivät liikkeelle ja löysivät Jeesuksen. 
Iloiten ja kiitollisin mielin he pala
sivat takaisin tehtäviensä keskelle. 
Raamattu sen alusta loppuun puhuu

meille Jeesuksesta Kristuksesta, joka 
tuli ihmiskunnan keskelle. Hän kär
si ja kuoli syntiemme tähden, mutta 
Hän nousi kuolleista ja elää. Hän on 
Kristus, Herra.

Jeesukseen saa heikoinkin ja 
epäonnistuneinkin tarttua. Omis
tamalla hänessä pelastuksen ja 
anteeksiantamuksen vastaanotettu 
joulun sanoma saa aikaan todellista 
rauhaa ja iloa tänäkin aikana. 
Virtain Helluntaiseurakunta toivot
taa Siunausta ja Rauhallista Joulua.

Aarre Ahonen
Helluntaiseurakunnan pastori
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Virtain Seuran kuulumisia 2005

Virtain Seura on toiminut jo 55 
vuotta kotiseutumme kulttuurin, 
perinteen ja historian hyväksi. Tänä 
vuonna tuli kuluneeksi 140 vuotta 
I. K. Inhan syntymästä. Seuramme 
aloitteesta on herätetty ajatus saada 
pysyvä muistomerkki tälle valta
kunnantasollakin kuuluisalle valo
kuvaajalle ja historian tallentajalle.

Yhteistyö kaupungin kulttuu
ritoimen kanssa on ollut tiivistä ja 
hyödyllistä. Seuramme väki osal
listui kotiseuturetkelle 12.6., joka 
tehtiin Inhan maisemiin. Keväällä 
saatiin kyläkorttisarjan jatkeeksi I. 
K. Inhan valokuvista neljä korttia, 
jotka esittävät elämää ja maisemia 
viime vuosisadan alkupuolelta ja 
1890- luvulta asti. Tämän mestariva- 
lokuvaajan muistaminen huipentuu 
12.11. pidettäviin iltamiin, jotka 
pidettiin Jäähdyspohjan kylätalo 
Jukolassa yhteisvoimin kyläyhdis
tyksen kanssa.

Virtain Seura osallistui valtakun
nallisille kotiseutupäiville Lahdessa, 
jossa jaettiin kotiseututyön korkein 
tunnustuksenosoitus, ansiomitali, 
pitkäaikaiselle rahastonhoitajallem
me Armi Vuoristolle.

Tervahaudan polttoa perinnekylässä kesällä 2005.

Virtain Päivien yhteydessä muis
tettiin perinteisesti karhunkaataja 
Martti Kitusta kukittamalla muisto
merkki kirkkomaalla. Virtain Seuran 
puheenjohtaja ja sihteeri kävivät 
Ruoveden kotiseutuyhdistyksen 90- 
vuotisjuhlilla 28.8. kirjalahjan kera 
onnittelemassa naapuriseuraa kun
nioitettavan korkean iän johdosta.

Virtain Seuran merkittävä saa
vutus on tämä jokavuotinen jou
lulehti, jota on tehty yhdessä LC 
Tarjanteen kanssa ja jonka toivom
me tuovan jouluiloa lukijoillemme.

Pekka Jussila
Puheenjohtaja

Juhlaväkeä menossa nuorisoseuran talolta kylälle päin. 
Kuva Sieväsen perikunnan arkistosta.
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Naisenergiaa
Leijonissa
Virroille perustettiin 22.02.1997 nai
sista koostuva Lions klubi. Klubin 
toimintaan kutsuttiin mukaan ener
gisiä, innostuneita eri ammatteihin 
kuuluvia naisia. Klubin nimeksi tuli 
LC Virrat/Tarjanne, Tarj anne-lai
van- ja vesistön mukaan. Klubilla on 
pian takana yhdeksän mielenkiin
toista ja toiminnallista vuotta.

Klubin presidentti vaihtuu joka 
vuosi. Kukin presidentti tekee 
toimintakaudestaan "oman näköi
sensä" sen mukaan, mihin asioihin 
hänen mielenkiintonsa on ammatil
lisesti tai yhteiskunnallisesti suun
tautunut. Palvelujärjestönä klubia 
sitoo kuitenkin monet velvoitteet 
ja säännöt, joten suuriin toiminnan 
muutoksiin ei ajankäytön vuoksi 
presidentillä ole mahdollisuutta.

Kaikkien näiden vuosien presi
dentit ovat jättäneet klubin toimin
taan oman leimansa, omalla aktiivi
sella, innostuneella ja intohimoisella 
toiminnallaan klubin vetäjinä. Näin 
klubin toiminnalle on muodostunut 
oma toimintasuunnitelma, jota py
ritään mahdollisuuksien mukaan 
noudattamaan.

Itse klubina olemme kuin pisara 
meressä osana maailmanlaajuista 
palvelujärjestöä, jota ohjaa tämän 
kauden kansainvälinen president
ti Ashok Mehta Intiasta. Hän on 
ottanut omalle kaudelleen kan
sainväliseksi teemaksi "Taidolla 
tavoitteisiin."

Toiminta omalla paikkakun
nalla on ollut antoisaa eri tahojen 
kanssa. Virtain Seura on jo usean 
vuoden ajan ollut klubimme hyvä 
yhteistyökumppani Virtain Joulu 
-lehden toimitusasioissa. Klubimme 
vastuulla on lehden ilmoitusmyynti 
Virtain Seuran vastatessa lehden 
toimituksellisesta sisällöstä.

Jokavuotiseen toukokuiseen 
Rantapuiston haravointiin liittyi 
tänä vuonna hyvin mieluisa tapah
tuma. Meillä oli suuri ilo ja kunnia 
saada istuttaa Rantapuistoon, puis
ton suunnittelijan, Esa Latomäen, 
muistopuu. Puu istutettiin puiston

Rantapuiston suunnittelijan Esa Latomäen muistopihlajan istutus. 
Kuva Ritva Kämäri.

takaosaan kumpareelle, josta on 
hyvä näköala järvelle ja puiston joka 
kolkkaan. Me virtolaiset olemme 
aina olleet valmiita ylpeinä esitte
lemään vieraillemme Rantapuistoa, 
sen hyvää suunnittelua ja puistosta 
aukeavaa huikaisevaa näköalaa 
järvelle ja ympäristöön. Nyt voim
me käydä myös katsomassa Esa 
Latomäen muistopuuksi istutettua 
pihlajaa, jota on koko kesä saatettu 
kasvunalkuun suurella rakkau
della.

Laulaminen kehitysvammaisten 
kanssa on ollut monille klubin jäse
nille odotettu tilaisuus. Tilaisuuteen 
lähtijöitä ei ole tarvinnut erikseen 
houkutella, vaan jokainen muka
naolija on kertonut tilaisuudesta 
enemmän saaneensa kuin on koke
nut pystyvänsä antamaan.

Avustukset, joita meillä on ol
lut mahdollisuus jakaa, olemme 
suunnanneet oman paikkakun
tamme hyväksi. Toimintaamme on 
kuulunut tärkeänä osana nuorten 
huumeiden vastainen toiminta. 
Kirkkaana toimintamallina ajatuk
sissamme ja toiminnassamme on 
edelleenkin nuorten kaikkinainen 
hyvinvointi. Tänä vuonna alkanut 
kolmas valtakunnallinen "Punainen 
sulka" -keräys toteutetaan yhdessä 
toisten Virtain Lions-klubien kans
sa. Siitä tuleva tuotto tullaan käyttä
mään virtolaisten nuorten hyväksi. 
Quest-toiminta, joka on puolestaan 
suunnattu opettajille koulutuksen 
muodossa, on suunniteltu siten, 
että opettaja saisi "matkaeväitä" 
jokapäiväiseen työhönsä oppilaitten 
parissa.

Kummilapsitoiminta kuuluu 
myös klubimme toimintaan. Klu
billa on kaksi kummilasta Sri Lan
kasta, tyttö ja poika, joita autamme 
paremman elämän alkuun. Tyttö on 
ollut kummilapsenamme jo usean 
vuoden ajan. On ollut mielenkiin
toista seurata lapsen kehitystä ja 
edistymistä näiden vuosien aikana 
ja liikuttavaa lukea hänen vähän 
huonolla englanninkielellä kirjoit
tamiaan kiitoskirjeitä.

Virallisten kokousten lisäksi 
klubi on osallistunut myös erilaisiin 
koulutustapahtumiin. Tänä vuonna 
toimintasuunnitelmaamme sisältyy 
myös yritysvierailu. Ystävä-klubi 
toiminta on saatu alulle ja ensimmäi
nen tapaaminen on takanapäin.

"Äksön Nait" tapahtuma on 
vuotuinen E-piirin klubien yhtei
nen leikkimielinen toiminnallinen 
yhteistapahtuma. Näillä mieliin 
painuvilla iltapäivätapahtumilla 
vahvistetaan ja luodaan yhteisym
märryksen henkeä klubin jäsenten 
ja kaikkien ihmisten kesken.

Haluan tässä kiittää kaikkia niitä 
ihmisiä joiden elämässä klubimme 
on saanut olla tavalla tai toisella 
mukana, arjessa ja ajatuksissa. Kiitän 
myös monia yhteistyökumppaneita 
miellyttävästä yhteistyöstä ja toi
votan klubimme puolesta kaikille 
Virtain Joulu -lehden lukijoille Hy
vää Joulua.

LC Virrat/Tarj anne
Raija Ahokas, Presidentti
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Erja Niemelä

Uuno Ala-Kurki lukee kirjan viikossa

Lempikirjoja on joka lähtöön 
elämäkerroista salapoliisiro- 
maaneihin

- Minulla pitää aina olla kirjoja luet
tavana. Luen kaikenlaista: tietokir
joja, salapoliisiromaaneja, historian
kirjoja ja elämäkertoja. Käyn usein 
kirjastoautolla ja kerran tai kaksi 
kuukaudessa myös pääkirjastossa 
Virroilla, kertoo Uuno Ala-Kurki 
(82) KurjenkyIästä.

- Hän katselee televisiotakin 
kirja kädessä. Jos ohjelma onkin 
huono, alkaa lukemaan, hymyilee 
vaimo Anja Ala-Kurki.

Ala-Kurjet ovat asuneet Kurjen- 
kylässä ikänsä. He ovat viljelleet 
omistamaansa Harjun tilaa. Emäntä 
Anja vastasi karjanhoidosta ja isäntä 
Uuno kävi työssä eri paikoissa ja 
hoiti vielä kesällä peltotyöt lisäksi.

- Olen ollut metsätöissä, TVL:llä, 
maanmittauslaitoksella, kauppiaa
na, myllärinä ja vakuutusasiamie- 
henäkin. Monenlaista on matkan 
varrelle mahtunut, Uuno Ala-Kurki 
kertoo.

- Nyt emme ole viljelleet maata 
enää vuosiin. Pellot ovat vuokralla 
Joutsenjärven Ollilla. Karja pantiin 
pois 20 vuotta sitten, Uuno kertoi
lee.

Maaseudun monet muutokset
Uunon lapsuusvuosina maanviljely 
oli pääelinkeino ja elettiin luontais
taloudessa.

- Voit tehtiin kotona, sitä myytiin 
kauppaankin. Sadot olivat pieniä ja 
talkoita tehtiin. 30-luku oli voimak
kaan viljelyn aikaa. Pieniltä tiloilta 
käytiin sivutöinä metsätöissä ja Kur- 
jenjärvelläkin uitettiin tukkilauttoja 
alas vesistöä, Ala-Kurki muistelee.

Kurjenjärven pintaa laskettiin 
tuolloin 80 senttimetriä.

Uuno Ala-Kurki on innokas lukija. Kesällä kiinnostavaa lukemista oli Osmo 
Apusen Linjamiehet. - Olen lukenut aina paljon, mutta jos kirja ei ole hyvä, luen 
vain alun ja lopun, Ala-Kurki toteaa. Kuva: Erja Niemelä

Uuno Ala-Kurki meni sotavä
keen 1941 ja oli rintamalla vuoteen 
-44 eli kolme ja puoli vuotta palvel
len Karjalan kannaksella JR 57:ssä ja 
naapurirykmentti 15:ssä.

Sotien jälkeen odottivat siviilin 
työt maanviljelyssä ja metsissä.

- Perustin perheen, sitten ei enää 
voinut niin vapaasti liikkua. Meille 
syntyi kuusi lasta, myöhemmin 
kahdeksan lastenlasta ja lasten- 
lastenlapsiakin on viisi, Ala-Kurki 
puhelee.

- Kalastus oli ennen joka talolle 
tärkeää ja kaikkea kalaa syötiin
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särjistä haukiin, nykyään Kurjenjär- 
vellä näkee enää pilkkimiehiä talvi
sin. Olen itsekin ennen kalastellut, 
paljonkin, nyt pojan poika jatkaa 
harrastusta, Ala-Kurki vertailee.

Ala-Kurjet kuuluvat Hellstömin 
sukuun ja kylässä asuukin paljon lä- 
heisempiä ja etäisempiä sukulaisia.

- Kylämme sijaitsee tässä maa
kuntien rajalla, täältä on aina pidetty 
yhteyttä Pohjanmaalle. Olemme 
pohj alaisempia, kuin muiden kylien 
asukkaat Virroilla, Uuno Ala-Kurki 
toteaa.



Esko Heikkilä kokosi 1997 historiikin 
rukoushuoneyhdistyksestä

Kurjenkylä Rukoushuoneen 
alkutaival

Kurjenkylän kyläkunnalla elettiin 
erikoista Pyhän Hengen ilmapiiriä 
rukoushuonehankkeen alkuaikoina 
ja vielä myöhemminkin.

Kurjenkylän rukoushuonehanke 
sai alkunsa lähetysjuhlilla Jokisen 
talossa heinäkuun 27. päivänä 1922. 
Juhlilla olivat puhujina vapaakir
kolliset saamamiehet. Yleisö oli ko
koontunut ulos pihamaalle sanan- 
kuuloon. Yllättäen kesken juhlan 
tullut kova sade pakotti juhlaväen 
sulloutumaan pieneen kärryliiteriin 
sateensuojaan.

Silloin tuli juhlaväen joukosta 
yllättäen puheenvuoro. Jeremias 
Heikkilä ehdotti oman rukoushuo
neen perustamista kylään. Hetki oli 
sopiva ja muu juhlayleisö kannatti 
yksimielisesti ehdotusta.

Heti seuraavana päivänä pi
dettiin kokous Ylä-Kurjella, jossa 
päätettiin yksimielisesti perustaa 
rukoushuone. Paikanhankinta jätet
tiin Erkki Harjun huoleksi.

Rukoushuone päätettiin perus
taa vapaalle pohjalle avonaiseksi 
kaikille Jumalan valtakunnan työn
tekijöille. Rukoushuoneen tontti
maan lahjoitti Jeremias Heikkilä.

Ensimmäiset juhlat Rukoushuo
neen hyväksi pidettiin Kaivoksen 
talossa 27. syyskuuta 1922, josta 
tulot olivat 100 markkaa.

Marraskuun 26. päivänä valittiin 
virkailijat hoitamaan rukoushuone- 
asioita. Puheenjohtajaksi valittiin 
Erkki Harju, varalle Eino Ylä-Kurki, 
kirjuriksi Laimi Kurki, varalle Vih
tori Leppänen ja rahastonhoitajaksi 
Eino Ylä-Kurki. Yhteensä jäseniä 
liittyi 12.

Kurjenkylän rukoushuone on palvelut kylän väkeä jo 78 vuotta. Vuosiin on mahtu
nut paljon talkootyötä tilojen ylläpidon hyväksi, mutta myös elävää sananjulistusta. 
Kristilliset seurakunnat ovat toimineet talossa rinta rinnan.

Myöhemmin rakennustoimi
kuntaan tulivat Elias Jokinen, Eino 
Ylä-Kurki, Herman Hultti ja Vihtori 
Leppänen. Syksyllä 1922 rukous
huonetta varten oli tehty kivipyl- 
väät perustukseksi. Puutavara oli 
saatu lahjoituksina hirsiseiniä ja 
niskoja varten. Urakkasopimus 
allekirjoitettiin E. Kujalan ja raken
nustoimikunnan kesken 29. huhti
kuuta 1923.

Työstä maksettiin marraskuuhun 
mennessä yhteensä 3600 markkaa, 
joka edellytti 24 hirsikerran tekoa. 
Tonttimaan kaupasta päätettiin 
toukokuussa 1923. Jeremias ja Senja 
Heikkilä myivät tontin Kurjenkylän 
rukoushuoneyhdistykselle. Yhdis
tysrekisteriin rukoushuoneyhdistys 
ilmoitettiin vuonna 1925.

Työ rukoushuoneyhdistyksen 
hyväksi jatkui vilkkaana kyläkun
nalla. Erityisesti ompeluseuratoi- 
minta oli vireää. Esimerkiksi lah- 
joitusvilloista kehruutettiin lankoja
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kudontatöitä varten. Oli sää mikä 
hyvänsä, käsityötaitoiset kokoon
tuivat eri koteihin valmistamaan 
käsitöitä, jotka sitten kerran vuo
dessa myytiin myyjäisissä rukous
huoneyhdistyksen hyväksi.

Rukoushuoneyhdistyksen re
kisteröinnin myötä loppui myös 
osittain kriittinen lehtikirjoittelukin, 
jota isäni joskus muisteli.

Vuosien saatossa rukoushuo
netta on kunnostettu ja monet ovat 
antaneet lahjansa yhteiseen käyt
töön. Rukoushuoneyhdistyksen 
jäsenmäärä on vaihdellut 13:stal27: 
ään.

Puheenjohtajana ovat olleet 
Wihtori Leppänen, Erkki Harju, Seth 
Ala-Heikkilä, Jeremias Heikkilä ja 
Esko Heikkilä.

Rukoushuonetta ovat kirkollis
ten lisäksi käyttäneet alkuaikoina 
vapaakirkolliset. Lisäksi täällä oli 
useita kertoja pelastusarmeijalai-



nen sanaa jakamassa. Vuosina 1942 
-1982 rukoushuonetta käytti paljon 
helluntaiseurakunta. Noina alkuai
koina rukoushuoneella järjestettiin 
herätyskokouksia, jolloin huone 
oli usein tupaten täynnä yleisöä. 
Lukuisat henkilöt ovat saaneet 
uudestisyntyä tässä huoneessa. Kur- 
jenkylän Rukoushuone on tila, jossa

voidaan julistaa Jumalan valtakun
taa Raamatun ohjeen mukaisesti.

Jos Herra ei taloa rakenna, tur
haan näkevät rakentajat vaivaa (PS 
127:1).

Esko Heikkilä
Kurjenkylän Rukoushuone- 
yhdistyksen puheenjohtaja

Teksti on lyhennelmä historiikista, jonka 
Esko Heikkilä piti Kurjenkylän Rukous- 
huoneyhdistys ry.n 70-vuotispäivillä 
helluntaina 18. toukokuuta 1997.

Erja Niemelä

Pitkäaikainen puheenjohtaja Esko Heikkilä- 
Rukoushuoneyhdistys toi mieluista vastuuta

Esko Heikkilä Kurjenkylästä teki 
pitkän päivätyön Kurjenkylän 
rukoushuoneyhdistyksen puheen
johtajana. Hän hoiti tehtävää vuo
desta 1966 vuoteen 1997. Nyt viime 
vuodet tehtävää on hoitanut Erkki 
Keskinen.

- Rukoushuoneella on ollut 
vuosien saatossa kurjenkyläläisil- 
le ihan perustava merkitys. Talo 
on koonnut kattonsa alle kylän 
hengellisen toiminnan, meillä on 
ollut tilat missä kokoontua. Jo alun 
perin talon toiminta haluttiin alli- 
anssipohjalle, kaikkien kristillisten 
yhteisöjen käyttöön. Talohanketta 
ajoi isäni Jeremias Heikkilä. Hän 
tottui Amerikassa periaatteeseen, 
ettei toinen uskonnollinen yhteisö 
voi lukita ovia toiseen yhteisöön 
kuuluvien kristittyjen edestä, ku
vailee Heikkilä.

Usko ja sen harjoittaminen ei ole 
Kurjenkylässä koskaan noudattanut 
kireintä linjaa, vaan eri yhteisöt 
ovat voineet elää rinnan ja tehdä 
yhteistyötä.

- Alkuaikoina rukoushuoneella 
oli paljon vapaakirkollisia ja pelas- 
tusarmeijalaisia. Heidän pienet hai
tarinsa jäivät lapsuudesta mieleeni, 
Heikkilä muistaa.

Omaa puheenjohtajuuttaan ja 
muita luottamustehtäviä hän ha
lusi hoitaa niin hyvin kuin osasi,

Sisäremontti rukoushuoneella tehtiin hiljattain ja lopputulos on kaunis ja harmo
ninen. Oman kylän rukoushuoneelle voi poiketa vaikkapa joulun aikaan tapanin
päivänä jumalanpalvelukseen.

sillä vaikeuksistakin huolimatta 
rukoushuoneyhdistyksen puheen
johtajuus oli mieluinen vastuu 
TVL:n suunnittelijana tehdyn lei
pätyön ohessa. Pääasia rukoushuo
neen toiminnassa oli pitää jäsen
kunta mukana. Talkoolaiset lähtivät 
mukaan hankkeisiin mielellään.

- Nykyään rukoushuoneella on 
Virtain seurakunnan jumalanpal

velus kerran kuukaudessa. Lasten 
kerhot toimivat kylätalolla ja hel
luntaiseurakunta kokoontuu omissa 
dioissaan. Vaikka toiminnan puoles
ta on hiljaisempaa, talo on hyvässä 
kunnossa, sisältäkin remontoitu ja 
kutsuu ihmisiä hiljentymään vaik
kapa joulun aikaan tapaninpäivän 
jumalanpalvelukseen, Heikkilä 
sanoo.
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Kirsi-Marja Larjo-Väärälä

VVanhat Wehkeet -tapahtuma 
oli meirän pihalla

Wanhat wehkeet menossa kohti kilparataa.

Idea tästä tapahtumasta on itänyt 
isännän, Jouko Väärälän mielessä 
jo yhdeksäntoistasataakahdeksan- 
kymmentä -luvulta lähtien, jolloin 
vaimo erehryksessä antoi luvan 
auttaa nuorta moottoripyöräilijää 
härässä ja antoi ostoluvan halvalle 
pienelle moottoripyörälle. Asuim
me silloin Helsingissä - kerrosta
lossa...

Samana vuonna muutimme 
Kangasalle rivitaloon. Moottori
pyörä oli "pakko" vaihtaa vähän 
uudempaan. Uudempi moottori
pyörä muutti talveksi meidän olo
huoneeseen ja isäntä nukkumaan 
sen viereen.

Seuraavana muutto Aitoniemeen 
omakotitaloon "kaupunki-maalle". 
Sitten seurasi oikea järkytys. "Aivan 
uudenveroinen upea ruosteläjä" 
muutti meidän pienelle pihalle ja 
isäntä sen viereen asumaan.

Oli syksy ja me uusia alueella, jo
ten kylähullun maine oli sillä selvä!

Jouko löi vetoa uusien naapureiden 
kanssa, että seuraavana kesänä hän 
ajaa unelma-Zetorilla Siilinkarille 
kahville. Hän voitti vedon ja oli sen 
jälkeen Kukkaisviikkojen odotettu 
näky.

Tästä lähti unelma, että vielä 
joskus hän järjestää Vanhojen trak
torien kokoontumisajon. Muutto 
Kurjenkylän Isoniemeen loi puitteet 
tälle tapahtumalle.

Vuoden 2004 keväällä kyläyh
distyksen väkeä oli koolla ja mie
het innostuivat asiasta niin, että 
kuukaudessa saatiin organisoitua 
tapahtuma, joka veti 350-400 vie
railijaa Kurjenkylään aina Oulusta 
ja Haapsalusta asti. Monet pitivät 
Joukon heittoja kuudestasadasta 
vierailijasta seuraavalle vuodelle 
ihan hulluina höpötyksinä. Mutta 
kuinka ollakaan, väkeä oli lähes 
800!

Ideana oli, että kaikki wanhat 
wehkeet olivat tervetulleita. Jokai

sella on oma aarteensa, jota on ilo 
esitellä kaikille.

Traktoreiden kiihdytysajossa oli 
formuloiden tunnelma; merkit ja 
mallit kisasivat sekä yhdessä että 
tyyppikohtaisesti. Varikkona oli 
koko kylä ja mekaanikot vaihtoivat 
auliisti tietojaan wehkeestä riippu
matta ympäri vuorokauden.

Emännän mielenkiinnon koh
de otettiin tänä vuonna mukaan 
ja niinpä entisessä navetassa oli 
nuorten taiteilijoiden töiden myyn- 
tinäyttely.

Pärehöylällä itse kukin sai kokeil
la päreen tekoa ja tehdä oman vara- 
päreen. Suomen sodan tykkimies 
kertoi palan historiaa ja monenlaiset 
muut kilpailut sekä ohjelmat saivat 
väen viihtymään vauvasta vaariin. 
Tapahtuman onnistumisesta saam
me kiittää kaikkia wehkeitten esit
telijöitä, talkoolaisia ja innostunutta 
osallistuvaa yleisöä.
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Tuija Veija

Toinen Kurjenkyläpäivä heinäkuussa 
keräsi tuttavat yhteen
"Oi kun kiva nähdä pitkästä aikaa!"
"Oletkos sinä Anneli?" "Muistatkos 
kun koulumatkalla siinä ison kiven 
vieressä oli se hyvä mustikkapaik- 
ka?"

Tällaisia lausahduksia kuului 
joka puolelta, kun järjestyksessään 
toinen Kurjenkyläpäivä järjestettiin 
Kurjenkylän kylätalolla heinäkuun 
ensimmäisenä viikonloppuna. Vä
keä oli taas sankoin joukoin vaikka 
ensimmäisen tapahtuman 400 hen
kilöstä jälkeen jäätiinkin.

Ohjelmassa nautittiin viulun
soitosta Heta Linjamaan ja Virpi 
Vuorenmaan taituroidessa. Pianon
soittoa nelikätisesti ei ihan joka päi
vä kuulla. Nyt kuultiin ja kauniisti 
Aino ja Jouko Palomäki soittivat.
Kevyempää menoa oli tarjolla 1920- 
luvun kuplettien muodossa. Niitä 
esittivät Eila ja Esko Haapamäki.

Leppäsen Keijo toimi ohjelman 
juontajana. Juhlapuheen piti eme
ritus yliopistonlehtori Pertti Kalin 
ja Virtain kaupungin tervehdyksen 
juhlaan toi kansanedustaja, kaupun
ginvaltuuston puheenjohtaja Jaana 
Ylä-Mononen.

Ohjelman jälkeen oli vuorossa 
ruokailu ja kahvit. Juttua riitti 
pitkälle iltapäivään ja monta tans
sia varattiin illan tansseihin. Duo 
Airi Hautamäki tahditti tanssia 
myöhään yöhön. Päällimmäiseksi 
päivästä jäivät mieleen monet hy
myilevät kasvot ja iloiset äänet. Oli 
niin kiva nähdä taas!

Jutturinkejä muodostui pitkin pihaa. Tässä muistelevat Tarja ja Kaarlo Salmenaho, 
Matti Linjamaa, Erkki ja Hilkka Pajumäki sekä Helena ja Mauno Kallio.

Kurjenkylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Väärälä, juontaja Keijo Lep
pänen, yleishäärääjä Tuija Veija ja hankevetäjä Ari Rajamäki. Keittiöpuolesta 
vastannut Maisa Joutsenjärvi ei kuvaan ehtinyt.

En päivää tätä vaihtais pois, se useamminkin olla vois.
Pitkästä aikaa tavataan, hymyillään ja halataan.
Muistatkos kun salaisuudet, pienet ja ne suuren suuret 
keskenämme jaettiin, pimeää myös pelättiin.
Välitunnit leikittiin, kokeita jännitettiin.
Kun kutsun saat taas parin vuoden päästä, ei ilo ole kiinni säästä. 
Kurjenkylän lapset yhteen saattaa, tätä päivää kannattaa odottaa.
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Rauha Ylä-Ilomäki

Näillä käsilläni

Katselen käsiäni, vanhan naisen käsiä.
Kauniit ne eivät ole.
Kynnet lohkeilleet, nivelet kyhmyiset, ja rypistetyn silkkipaperin 
kaltaisen ihon alla risteilevät siniset suonet kuin ikimännyn juuriryhmät.

Ei, ne eivät todellakaan ole "salonkikelpoiset",
mutta erittäin käyttökelpoiset.

Niillä voi mitata: on hyppysellisiä, kourallisia ja kahmalollisia.
On sormenleveyttä, tuumaa, vaaksaa, kyynärää.
On monenlaista pihtiä näpistä nyrkkiin.
Niistä löytyy vipu, nuija, lapio ja harava, vai kampako lie.
Onpa pieni laskukonekin, yhdestä kymmeneen.

Miten monessa ovatkaan olleet mukana nämä käteni.
Näillä käsilläni lapsena käpylehmäni hoidin ja nukkeni vaatetin. 
Näillä käsilläni rakastettuni hyväilin ja pienokaiseni hellin.
Näillä käsilläni tein ahkerasti työtä saadakseni leivän perheelleni. 
Näillä käsilläni painoin vanhempani silmät umpeen, kun he pääsivät 
Taivaan Kotiin.

Näillä käsilläni olen niin monta surun ja kaipauksen kyyneltä kuivannut. 
- Omiani.
Mutta olenko montaakaan kertaa kuivannut kärsivän lähimmäiseni
poskelta tuskankyyneleitä, näillä käsilläni.
Ja montako kertaa olen kiittänyt näistä käsistäni?

Katselen käsiäni, vanhan naisen ryppyihoisia; ihailen niiden täydellisen 
tarkoituksenmukaisuuden kauneutta. Nöyrästi kumarran pääni Suuren 
Luojani ja Jumalani edessä:
"Isä anna anteeksi, että olen lahjoihisi suhtautunut itsestään selvinä 
asioina antamatta Sinulle kunniaa, joka Sinulle Ainoalle kuuluu.
Nyt kiitän sinua nimenomaan näistä käsistäni, näistä ihmeellisistä 
suunnittelutyösi mestarinäytteistä.
HERRA VALA MINUUN ALTTIUTTA, että Sinua oikein palvelisin 
käskysi mukaan palvelemalla lähimmäisiäni. Näillä käsilläni. Aamen.
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Ari Kaitajärvi

Virtain
postihistoriaa
1.10.1883 avattiin Virtain ensimmäi
nen postitoimisto Herrasen kesti
kievarin lähettyville, josta se siirtyi 
kirkonkylään. Tätä ennen lähimmät 
postitoimistot olivat olleet Ruove
dellä, Keuruulla ja Alavudella, mikä 
aiheutti muun muassa vilkastuvalle 
elinkeinoelämälle kohtuuttomia 
hankaluuksia. Vuoden 1894 alussa 
toimiston alkuperäinen ruotsinkie
linen nimi Wirdois sai väistyä Wirrat 
-nimen tieltä.

Sivukylien postiolojen paranta
miseksi senaatti antoi 1890 luvan 
maalaiskirjeenkanto -järjestelmän 
käyttöönottoon. Maalaiskirjeenkan- 
tajat kuljettivat ja jakoivat tavallisia 
postilähetyksiä ja sanomalehtiä. 
Muita lähetyksiä he saivat välittää 
vain lähettäjän ja vastaanottajan 
vastuulla. Linjalta vastaanotta
mansa lähetykset he leimasivat 
erityisellä numeroleimasimella. 
Virtain ensimmäinen kirjeenkanto- 
linja perustettiin vuonna 1900 välille 
Virrat-Kurjenkylä ja linjat Virroilta 
Vaskivedelle sekä Liedenpohjaan 
1901.

Vähitellen myös sivukylät al
koivat saada omia toimipaikko- 
jaan. Tätä edesauttoi entistä yk-

Kirjeenkantajan numeroleima 4260 
Vaskivesi-Koskenperä.

Siekkiskylän postipysäkkileima.

Kirjattu kirje vuodelta 1896.

sinkertaisempien 
ja huokeampien 
postipysäkkien 
käyttöönotto vuo
desta 1891 alkaen.
Näillä oli valtuudet 
vain tavallisten kir
jeiden ja korttien sekä 
lehtien välittämiseen.
Virtain ensimmäinen 
postipysäkki avattiin Toisvedelle 
1.4.1896, joka toimi pysäkkinä 
1.7.1928 asti, jolloin se korotettiin 
postiasemaksi. Muut ennen vuotta 
1918 perustetut pysäkit olivat: 
Kotala 1.7.1900, postiasemaksi 
1.1.1909.
Liedenpohja 1.8.1903, postiasemaksi 
1.1.1939.
Koro 1.10.1903, postiasemaksi 
1.5.1949.
Saarinen 1.3.1907, nimeksi Ohtola 
1.12.1938, postiasemaksi 1.11.1941. 
Jähdyspohja 1.2.1913, lakkautettu 
1.1.1918.
Siekkiskylä 1.1.1914, lakkautettu 
1.3.1925.
Mantilo 1.12.1914, nimeksi Mantilo 
as. 1.4.1946, postiasemaksi 1.1.1950, 
lakkautettu 1.11.1971.
Ennen vuotta 1918 näiden lisäksi 
perustettiin myös Killinkosken 
postiasema 1.7.1904.

Edellä mainituista pysäkeistä 
Jähdyspohjan leima on harvinainen, 
tiedossani ei ole minkäänlaista käyt- 
töhavaintoa.

Seuraavana kylänä oman postin
sa sai Vaskivesi, jonne perustettiin 
postipysäkki 1.2.1926, postiase
mana 1.6.1946 alkaen. Vaskiveden 
pysäkin perustamisen jälkeen ku
lui yli kymmenen vuotta uusien 
toimipaikkojen avaamiseen, sillä 
vasta Pori-Haapamäki -rautatien 
rakentamisen myötä radan varteen 
avattiin 1.11.1937 useita postiase
mia: Härkönen, joka lakkautettiin 
1.11.1974, Korte, alennettiin posti- 
pysäkiksi 1.10.1957 ja lakkautettiin

1.11.1967,Vaskuu, Virrat as., joka 
lakkautettiin 1.1.1954.

Myös 15.11.1938 Piilin asemalle 
perustettu postiasema palveli Vir
tain puolen asujaimistoa, vaikka 
sijaitsikin Pihlajaveden puolella. 
Tässä yhteydessä on myös huomi
oitava rautatien postipalvelut, sillä 
Pori-Haapamäki -linjan junissa oli 
myös postivaunuja (PV 41 ja 42) 
sekä postiljoonivaunuja P-H.

Vielä muutama toimipaikka 
puuttuu postikartaltamme. Ensim
mäisenä näistä avautui Kurjenkylän 
postiasema 1.1.1943 ja 1.2.1944 oli 
Jäähdyspohjan vuoro, jonka kohdal
la olikin kysymyksessä uusi yritys 
lyhytaikaiseksi jääneen Jähdys
pohjan pysäkin jälkeen. Äijänneva 
sai postipysäkkinsä 1.6.1955, joka 
ylennettiin postiasemaksi 1.3.1962. 
Viimeisenä toimipaikkana perus
tettiin postipysäkki Virrat leirintä 
1.6.1964, joka toimi vuosittain kesä- 
elokuun ajan.

Viime vuosien rakennemuutos 
on vienyt mennessään sivukylien 
postit, ainoastaan muutama yrittä- 
jävetoinen nykyajan postipysäkki, 
asiamiesposti, on toiminnassa. Vir
tain pääposti on siis ainoa Suomen 
Posti Oyj:n omassa hoidossa oleva 
toimipiste.

Lähteet:
Hokkanen Kari: VRHIIL1 Virrat 1860- 
luvulta 1970 luvulle (1979)
Suomen postitoimipaikat 1638-1985 
(1988)
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Raili Ilomäki

Lapsuuden joulumuistoja Liedenpohjasta

Lapsuuden joulu tuo mieleeni 
lämpöisiä ajatuksia ja muistoja. 
Asuimme pienessä punaisessa mö
kissä. Siellä me äitin ja pikkusiskoni 
kanssa touhusimme lämminhenki
sen joulun itsellemme. Tupa pestiin 
puhtaaksi ja lattialle levitettiin 
kesällä kudotut räsymatot. Pöytään 
laitettiin äitin kutoma valkoinen pel
lavaliina, liinalle punainen kynttilä- 
jalka ja siihen valkoiset kynttilät.

Kuusikin tuotiin tupaan. Mik
ki-kissa ei siitä tykännyt vaan se 
hyökkäsi kuusen kimppuun kaata
en sen. Onneksi siinä ei ollut vielä 
koristeita. Siitä se säikähti niin, että 
hyppäsi uuninpankolle. Sieltä se 
mäkätti meidän joulutouhuille. 
Kuusi koristeltiin aidoilla kyntti
löillä, pumpulipalloilla ja kuusenka- 
ramelleillä, joissa oli puunpalanen 
paperin sisällä.

Tunnelma oli mökissämme mitä 
jouluisin. Äiti oli tehnyt rusinasop
paa ja perunalooraa, leiponut rusi- 
napullaa ja meille tytöille nisuäijät.

Joulupukista minulla ei ole eri
koista mielikuvaa, mutta eteiseen oli 
jätetty pussi, jossa oli lahjoja. Äitille 
olin oikein kirkonkylästä ostanut 
puisen kaulimen. Pikkusiskolleni 
Raijalle ostin sormen pituisen nu
ken, joka oli ammeessa. Lahjoista 
muistan kudotun villatakin, sukat 
ja lapaset, vihkon ja värikynät sekä 
kiiltokuvia. Pussissa oli äitin leipo
ma nisuäijä, omena ja karamelliä. 
Joululahjapaperi oli niin kaunista, 
että varovasti avattiin lahjat ja tai
teltiin paperit talteen. Pehmeistäkin 
lahjoista oltiin mielissään.

Joulusaunassa käytiin jo aamu
päivällä, talon saunassa saunottiin. 
Sieltä tullessa puettiin puhtaat uu
det vaatteet päälle. Äiti oli neulonut 
meille jo kuusijuhlaan tummansini
set samettipuvut, joissa oli valkoiset 
kaulukset.

Illalla, kun äiti tuli lypsyltä, hän 
toi kannulla kuohuvaa lämpöistä

maitoa. Sitä herkkua kissi ja me tytöt 
nautittiin. Äiti sanoi, että meidät oli 
kutsuttu iltalypsyn jälkeen taloon 
syömään ja aattoillan viettoon. Niin 
me lähdimme illankamussa tien yli 
taloon. Siellä olikin minulla ihmette
lemistä. Isossa tuvassa paloi valkea 
takassa ja lattialle oli levitetty pie
niä hakosia. Iso joulukuusi ulottui 
laipioon asti. Se oli keskellä lattiaa. 
Kuusenkoristeet ovat jääneet iäksi 
mieleeni, ne olivat mielestäni niin 
hienoja - kulta- ja hopealankoja sekä 
lasipalloja. Seisoin kauan aikaa kuu
sen vieressä ja ihastelin lasipalloja.

Sitten meidät pyydettiin syö
mään vieraskamariin. Huoneessa 
oli iso neliskulmainen pöytä, jossa 
oli paksut sorvatut jalat. Pöytä oli 
katettu hienosti ja jouluruokaa oli
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monenlaista. Hiukan minua jännitti, 
että osaanko olla oikeesti ja syödä 
niin kuin kuuluu. Hyvin se ruokailu 
sujui. Livekala ainoastaan meinasi 
tehdä tenän, mutta onneksi äiti oli 
laittanut niin vähän sitä lautaselleni, 
että sekin meni.

Jouluruoan jälkeen siirryttiin toi
seen huoneeseen. Siellä talon tytär 
Liisa soitti pianolla joululauluja. Me 
laulettiin kaikki osaamamme laulut 
mukana.

Aattoilta oli jo myöhäinen. Me 
kiitimme talon väkeä yhteisestä 
aattoillasta ja lähdimme lumista pol
kua kohti tupaamme. Pakkaslumi 
narskui jalkojemme alla. Yötaivas 
tuikki tuhansia tähtiä. Oli hiljaista ja 
jotenkin juhlallinen olo. On Jouluyö, 
juhlayö.



Keijo Pesu ja Vilho Koskinen

Killinkosken vanhan voimalaitoksen 
lussikoppi ja veden tuloputki

Nimensä mukaisesti koppi oli raken
nettu veden tuloputken sulkulussien 
suojaksi. Lussikopilla yläveden 
avokanava (pituudeltaan n. 130 
m) vaihtui puusta valmistettuun 
putkeen.

Avokanavan yläveden puoleises
sa päässä oli välppärakenne. Välpät 
olivat auran muodossa ja pysäyttivät 
n. 10 cm raolla veden mukana vir- 
taavaa kortetta, irronneita laitureita 
ja muita karanneita tai luonnosta 
peräisin olleita tavaroita. Kerrottiin, 
että viimeisimpien välppien rakenta
misen olisi Kiliin Voiman kirvesmies 
Kangasniemen Manu suorittanut 
yksin tunnetuilla timpurin taidoilla 
ja kekseliäisyydellä. Avokanavan 
varrelle oli istutettu pihtakuusia.

Lussikopissa puuputken edessä 
olivat sihtirakenteet, joilla oli tarkoi
tus rajoittaa turpiineihin menevät 
roskat n. 5 cm kokoluokkaan. Sekä 
välpillä että lussikopin sihdillä käy
tiin säännöllisesti siivouskierroksella 
ja työ tehtiin tarkoitukseen valmis-

Veden tuloputki

Puuputken tehtävänä oli ohjata Äh
tärin reitin vesi Iso-Vuolteesta n. 23 
m alemmas lähelle Metterinjärven 
tasoa, jossa odottivat voimalaitos- 
turbiinit.

Puuputkella oli pituutta n. 350 m 
ja sisähalkaisijaa n. 2,5 m. Putki oli 
koottu n. 5 m pitkistä lankkuelemen- 
teistä. Lankkujen kartioiksi höylätyt 
sivut synnyttivät tynnyrimuodon. 
Ulkopuoliset teräsvanteet kiiloilla 
kiristettyinä jäykistivät rakenteen. 
Tynnyreiden jatkopaikat tahtoivat 
vanhemmiten vuotaa. Turbiineiden 
edessä oli viimeiset n. 30 m teräsput
kea (kuvassa oikealla).

Viimeisimmän, sodan jälkeen 
uusitun, putken elinkaari oli kun
nioitettavat liki 30 vuotta ja se edel
lytti viime aikoina lähes vuosittaista

Lussikoppi kuului Killinkosken katukuvaan päätien varrella keskellä kylää. Kopin 
ulkoseinä oli suosittu ilmoitusten kiinnitysalusta, joka näkyy kuvassa.

tetuilla haravoilla. Remonttien tai 
muiden syiden vaatiessa rajattiin 
veden tulo lussikopille. Otettaessa 
putkea takaisin käyttöön vettä 
lähdettiin juoksuttamaan putkeen

kunnossapitoa. Kun vedentulo oli 
saatu estettyä yläpäässä olevalle 
lussikopille, kömmittiin putkeen 
sisälle. Putkeen päästiin lussikopilta 
tai alapään teräsputkessa olleesta 
miesluukusta, joka muistutti lä
hinnä panssarivaunun vastaavaa. 
Työvalo saatiin otsalampusta ja 
liukuesteenä oli saappaan pohjaan 
kiinnitetty kapine, jollaista tapaa 
potkukelkkailijoilla. Ulkoa päin 
viestitettiin koputtelemalla tietoa 
havaituista vuotokohdista ja säkissä 
mukana kuljetettua tilkettä kiilattiin 
sisältä päin vuotosaumoihin. Puu- 
putki purettiin v.1972 jälkeen, kun 
vanha voimala jäi pois käytöstä. 
Oli tullut uuden voimalaitoksen ja 
kalliotunnelin aika.

aluksi varovasti. Oli opittu välttä
mään voimakasta putkesta tulevaa 
ilmavirtausta putken täyttyessä 
vedellä.

Kuvassa ovat Sulo Mäntynen ja Vilho 
Koskinen puuputken huoltotyössä. 
Kuvat: Pentti Kiiski
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Helga Koivula

Joulumuisto

Vihdoinkin äiti kopistelee navetasta 
tupaan. Päästään naisväki joulusau
naan. Isä ja velipojat ovat jo sauno
neet. Puhtoisina hiljennymme jou
luaterialle. Kuinka hyviltä ne äidin 
tekemät peruna- ja porkkanalaatikot 
maistuvatkaan. (Perunalaatikkoa 
on täytynyt vähän uunista päin jo 
maistaa, ihan pikkusen vaan).

Kuusen kynttilöihin raapais
taan valkea ja alamme kuunnella 
radiosta jouluaaton hartautta. Istun 
kuusen juurella ja mutustelen siskon 
leipomaa leivosta, jossa on päällä 
mansikkahilloa ja sokerivesikuor- 
rutusta.

Kynttilöiden liekki lepattaa, jou
luaatossa on sitä jotakin!

Jännitys alkaa kaihertaa, koska
han isä nousee ja lähtee jakamaan 
eläimille joulukaurat. Yhteensat
tumaa tai mitä lienee, mutta joka 
jouluaatto on käynyt niin, että kun 
isä on ollut navetassa, on joulupukki 
ajanut ohi, antanut vain isälle lah- 
japussin.

Ainahan siellä pussissa on jo
kaiselle paketti ollut. Minulle vih
ko, värikynät ja kumi, nehän ne 
tärkeimmät. Löytyi sieltä pussin 
pohjalta jokaiselle iso sinipaperinen

suklaalevykin. Äiti minua varoitteli, 
että älä kaikkea kerralla syö, mutta 
hyvää kun oli niin enpä malttanut 
säästää. Jouluyöhän siinä pilalle 
meni, eikä suklaata hetkeen tehnyt 
mieli edes ajatella.

No lähtihän se isä vihdoin vii
mein niitä joulukauroja jakamaan, 
viipyi aikansa ja tuli TYHJIN KÄ
SIN! Sanoi ettei joulupukkia nä
kynyt, ei edes jälkiä vaikka kuinka 
tarkkaan oli katsellut.

Pettynythän sitä oli, kun ei uutta 
vihkoa ja kynää saanut, mutta joten
kin sitä aattoillan viettoa jatkettiin.

Kunnes yhtäkkiä eteisestä alkoi 
kuulua kolinaa, äitikin hätääntyi, 
että kuka sieltä nyt jouluaattona 
tulee. Oveen koputettiin ja tupaan 
astui itse JOULUPUKKI! Minähän 
pelästyin ja livahdin pöydän alle 
piiloon.

Tällä kertaa pukilla olikin use
ampi säkki mukana. Minullekin oli 
monta pakettia ja yksi oikein iso,

Loru vuoden kuukausista

A
Lorun on tallentanut Armas Yläjärvi. Hänen äitinsä Helmi Yläjärvi, 
os. Pirttilahti, on opettanut tämän 1940-luvun lopulla koulunkäyn
tinsä aloittaneelle tyttärensä lapselle.

jonka sitten viimeisenä availin enkä 
osannut edes arvailla, mitä se voisi 
sisältää. Kun lopulta sain sen auki, 
paljastui sieltä ihana pehmeä kar
vainen harmaa turkki ja turkislakki. 
Kun puin ne päälleni, olin kuin 
pieni karhunpentu. Kun siitä lah- 
jahumusta havahduin, olivat toiset 
siirtyneet vieraskamarin puolelle ja 
äiti oli viemässä sinne kahvipannua. 
Minä arvelin että siellä nyt varmaan 
joulupukkia kahvitetaan kun sisälle 
kerkisi poikkeamaan. Mutta eihän 
siellä ollut kuin vanhemman siskon 
sulhanen ja naapurin poika kahvilla. 
Kyllä minä sen sulhaspojan meillä 
olon ymmärsin, mutta sitä ihmette
lin, että mitenkä se naapurin poika 
vieraaseen taloon jouluaattona 
kahville änkesi. Onhan se vuosien 
varrella selvinnyt, että kai sillä naa
purin pojalla ja joulupukilla jotakin 
yhteyttä toisiinsa oli.

Virtain Karhu 2005

Tammi-, helmi-maaliskuussa 
meillä kylmä talvi on, 
huhti-toukokuussa 
voittaa valta auringon, 
kesä-, heinä-elokuusssa 
meillä lämmin kesä on, 
syys-lokakuussa 
ruska kauneimmillaan on, 
marras-joulukuussa 
meillä kaamosaika on.
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Raili Ilomäki

Muistikuvia Tulij oen puhelinkeskuksesta
Tulijoen pikkumökissä oli kylän 
puhelinkeskus. Äiti oli sen hoitaja, 
mutta me tytötkin jouduttiin siihen 
vastaamaan aamuin ja illoin, kun 
äiti kävi Ylä-Tulijoessa lypsyllä. 
"Ketkut, toitan." Näin vastaili 
pikkusiskoni keskuksen soidessa. 
Hän ei osannut sanoa vielä ässää, 
mutta keskukseen hän oli innokas 
vastaamaan.

Puhelinkeskuksessa oli vähän 
yli 20 tilaajaa. Muistissani on vielä 
joitakin numeroita: 1 oli Virtain 
keskus, 3 Jokinen, 4 Ylä-Tulijoki, 5 
Ala-Tulijoki, 13 Tomperi, 15 Hie
tanen. Puhelinpöydässä oli läpät, 
joissa numerot. Kun läppä aukeni 
ja soi, tuli puhelu. Sitten oli töpse- 
lijohdot, jotka laitettiin määrättyyn 
numeroreikään. Jos esim. Hietaselta 
numerosta 15 pyydettiin soittamaan 
Ylä-Tulijokeen numeroon 4, laitet
tiin toinen töpselijohto 4:seen ja 
pyöräytettiin kammesta. Näin pu
helu oli valmis. Joskus oli töpseleitä 
ristissä, kun oli paljon puheluita. 
Silloin piti kysyä: "Puhutaanko, 
puhutaanko?"

Tämä meidän keskuksen hoita
minen ei aina ollut niin mukavaa. 
Olisimme menneet leikkimään tois
ten tyttöjen kanssa. Kerran pyysin 
Niemen Annelia meille leikkimään. 
Jouduin silloinkin hoitamaan kes
kusta. Jonkin ajan kuluttua Anneli 
halusi lähteä jo kotiin. Minä laitoin 
oven hakaan. Samassa keskus 
pärähti soimaan. Anneli syök
syi ovelle ja minä perässä harjan 
kanssa. Kumautin Annelia päähän 
niin, että harjan varsi katkesi. Siitä 
seurasi sitten äitin vittan sivellyksiä 
kintuille.

Minä kävin jo alakoulua, aamui
sin myöhästyin usein ensimmäiseltä 
tunnilta. Opettaja Natalia Hotti ei 
tykännyt tästä touhusta ja sain 2. 
luokalla tuolin kuvan laskennosta 
eli jäin luokalle. Huolellisuus ja 
tarkkaavaisuuskin oli vain 7.

Keskuksessa oli joskus myös 
apulaisia. Muistan ainakin Kosken

Ullan, Mäkelän Liisan, Jokelan 
Aulan ja Seurantalolla Hakomäen 
Annin. Puhelinkeskus siirrettiin 
Seurantalon yläkertaan ja meidän 
perhe sen mukana. Sieltäkin on 
muutama muisto jäänyt mieleeni.

Eräänä aamuna, kun äiti lähti 
lypsylle, me tytöt jäimme vielä 
sänkyyn ja nukuttiinkin sikeästi. Ei 
herätty, vaikka keskus soi. Heräsim
me sen sijaan siihen, kun Tomperin 
Matti tulla puuskutti ylös rappusia. 
Herätteli meitä ja sanoi, että täällä 
vaan nukutaan eikä vastata keskuk
seen ja hänellä on tärkeä liikepuhelu 
soitettavana. Soitti sen sitten paikan 
päältä.

Keskuksessa kävi myös ihmisiä 
soittamassa. Eräs sellainen soittaja 
oli Mannerin Iida. Hän oli omalaa
tuinen persoona kylällä. Usein hän 
tuli silloin, kun äiti ei ollut paikalla. 
Hän soitti tyttärelleen Lahjalle. 
"Onko Lala, täällä Mami", hän aloit
ti puhelun. Puhuikin aika kauan ja 
linjoille ei päässyt ennen kuin hän 
lopetti. Hän ei aina maksanutkaan 
niin kuin olisi pitänyt eikä me keh
dattu sanoa mitään. Kerran äiti oli 
paistanut meille lättyjä. Iida-rouva 
huomasi ne. "Ai kun on hyviä 
lättyjä", ja sinne meni parempiin 
suihin.

Koronkylim puhelinkeskuksessa Pauli Kammonen.
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Usein puhuttiin Sentraali Sant- 
roista, kuinka ne kuuntelevat pu
heluita ja kertovat sitten juttuja 
kylällä, mitä ovat kuulleet. Van
hoissa suomalaisissa elokuvissakin 
niitä on nähty. Yhden tapauksen 
muistan meidän tyttöjen puhelun 
kuuntelusta. Eräs paikallinen mies 
soitteli eräälle leskirouvalle. Meidän 
mielestä niitä puheluita oli mukava 
kuunnella. Kerran tämä mies huusi: 
"Menkää tytöt pois sieltä välistä!" 
Meidän naurun tirskuminen oli 
kuulunut.

Ukkosen ilmalla oli keskuksessa 
pärinää, kun kaikki läpät aukeni
vat. Pitkällä harjalla niitä suljettiin. 
Saatiinpa joskus iskujakin. Kovalla 
myrskyllä puhelinlangat menivät 
sekaisin. Äiti kulki pitkän riu'un 
kanssa niitä selvittelemässä pitkän
kin matkan.

V. 1953-54 äiti sai koululta keittä
jä-vahtimestarin paikan ja pääsim
me muuttamaan uudelle koululle. 
Siihen loppui meidän Sentraali 
Santrana oleminen. Keskukseen tuli 
Valkosen perhe Konginkankaalta. 
Usein poikkesimme Seurantalon 
yläkerrassa tervehtimässä Taunoa, 
Hilmaa, Penttiä ja Pirjoa sekä pu
helinkeskusta.



Marja Kujala

Ylä-Monosten suku kokoontui Virroilla

Ylä-Monosten "hättäiseksi" mainittu 
suku kokoontui Virtain Marttisessa 
30.7.2005. Yhdessäoloa jatkettiin vie
lä sunnuntaina Ruoveden kirkossa, 
suvun haudoilla ja vielä Monosky- 
län metsästysmajalla. Marttisessa oli 
koolla yli 300 suvun jäsentä ympäri 
Suomea ja ulkomailta saakka. Mu
kana oli paljon nuoria ja lapsia.

Koolla oli Manu (1843 - 1912) 
Ylä-Monosen ja vaimonsa Wilhel- 
miinan (1852 - 1929), os. Tuuralan, 
jälkeläisiä aina neljänteen ja viiden
teen polveen saakka. Pariskunnalla 
oli yhdeksän poikaa ja jokaisella 
yksi sisko, lapsia oli siis 10.

Ylä-Monosen suku on asunut 
Monoskylässä jo 1500-luvun loppu
puolelta saakka. Monoskylä, kuten 
koko Pohjaslahti, oli vuoteen 1934 
saakka Ruovettä. Siitä alkaen vuo
teen 1973 Pohjaslahti oli itsenäinen 
kunta. Kunta liitettiin Vilppulaan 
lukuun ottamatta Monoskylää, 
joka liitettiin Virtain nykyiseen 
kaupunkiin.

Muistitietoa ja arkistotietoja 
Monoskylästä ja Ylä-Monosista on 
talletettuna kahteen kyläkirjaan 
Hankapuriesta ja vänkä tuulta ilmes
tyi v.1991 ja Monoskylän kyläkirja II 
vuonna 1999. Yksi aktiivisimmista 
kirjojen tekijöistä on Tuomas Ylä- 
Mononen. Monosen suvun asioita 
ovat runsaasti tallentaneet kuvin ja 
tekstein Pirkko ja Kalle Vuorinen.

Suvun voimin
Kaikki ohjelmansuorittajat olivat 
suvun jäseniä. Juhlaa valmistellee
seen toimikuntaan kuuluivat Leena 
Kervinen ja Marja Kujala Ruovedel
tä, Jaana Ylä-Mononen Virroilta ja 
Seppo Ylä-Mononen Lahdesta. Juh- 
laorkesterikin oli omasta takaa. Ylä- 
Sävelissä soittivat Tuomas, Jaana ja 
Leena Ylä-Mononen, Heikki Moisio 
ja Urho Ristiniemi. Erityisen huomi

Ylä-Monosten sukujuhlassa esiintyi suvun Yläsävelet-orkesteri, jossa viulua soitti 
Tuomas Ylä-Mononen, harmonikkaa Heikki Moisio ja Urho Ristiniemi, harmoonia 
Jaana Ylä-Mononen ja bassoa Leena Ylä-Mononen. Kuva: Marja Kujala

onosoituksen ansaitsi Tuomas, joka 
soitti itse tekemäänsä viulua.

Juhlaohjelman juonsi Seppo 
Ylä-Mononen. Hän myös suoritti 
haarojen noston, eli vuorollaan eri 
sukuhaarojen edustajat nousivat 
muun suvun tarkasteltaviksi. Juhlan 
vanhin osanottaja Ellen Peltomaa 
(93) kukitettiin. Kiitospuheessaan 
hän toivotti kaikille mukana olleille 
siunausta ja hyvää elämää. Kukat 
ojensi suvun nuorimpaan polveen 
kuuluvat Greta Ylä-Mononen ikä- 
tovereidensa kanssa.

Kansanedustaja Jaana Ylä-Mono- 
nen piti juhlapuheen. Hän painotti 
sukuperinteen tallentamisen tärke
yttä. Vanhat ja myös nykypäivää 
tallentavat valokuvat ovat tärkeitä. 
Kuviin pitää aina merkitä ketä, mis
sä ja milloin.

Suvun tarinoita kertoi Leena Var
tiainen. Pertti Yläjärvi soitti kitaraa 
ja lauloi. Hän omisti esityksensä 
keväällä kuolleelle isälleen Pekka

Yläjärvelle, joka oli juhlatoimikun
nan jäsen. Heljä-Maaria Rantala (9) 
soitti pianoa. Multivideoesityksenä 
nähtiin Ilomantsissa mm. 120 eri 
karhua kuvanneen Topi Ylä-Mono- 
sen luontokuvia.

Sukuhaudoilla Ruovedellä
Osa sukua kokoontui sunnuntaina 
31.7. Ruoveden kirkkoon. Juma
lanpalveluksen jälkeen niin ikään 
suvun jäsen Jenni Viitasalo esitteli 
kirkon ja johdatteli suvun haudoille. 
Juhlan jälkeen toimikunta päätti, 
että kantavanhempien hautakivi 
kunnostetaan.

Nostalgisissa tunnelmissa jatket
tiin yhdessäoloa Monoskylän met
sästysmajalla Kömmähdyksessä. 
Maja on rakennettu Ylä-Monosen 
vanhan pirtin hirsistä. Monilla oli 
hupaisiakin sukumuisteluksia ker
rottavanaan.
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Jouko Korhonen

Virtain Korhosten sukuseura 20 vuotta

Korhosen sukuseura koolla Marttisessa.

Virtain Korhosten sukuseura ry 
juhlisti 20-vuotista toimintaansa hei
näkuussa. Kesäisen lauantaipäivän 
ohjelma alkoi kirkossa pidetyllä har- 
taushetkellä, jonka jälkeen vuorossa 
oli kunniakäynti sankarihaudalla. 
Kirkonmäeltä siirryttiin Marttiseen, 
jossa oli vuorossa ruokailu, kunni
anosoitusten jako, suvun jäsenten 
esittämää ohjelmaa ja viiden vuoden 
välein pidettävä sääntömääräinen 
sukukokous, jossa seuralle valittiin 
uusi hallitus. Paikalle oli saapunut 
n. 130 sukuseuralaista.

Tilaisuudessa julkaistiin su
kuseuran yhteinen ponnistus ja 
pitkäaikainen haave, Martti Lum- 
mukan toimittama kirja "Virtain

Korhosten suku". Aiemmin seura 
on harjoittanut julkaisutoimintaa 
mm. julkaisemalla näköispainok
sen Heikki Korhosen kirjoittamasta 
Martti Kitunen -kirjasta. Samaan 
yhteyteen oli myös saatu valmiiksi 
puumerkillä varustetut pöytä viiri ja 
isännänviiri. Pöytäviiriä sukuseura 
jakaa seuran toiminnassa ansioi
tuneille jäsenilleen ja isännänviiri 
on kaikkien lunastettavissa oman 
pihansa lipputankoon.

Sukuseura perustettiin O.J. Kor
hosen aloitteesta vuonna 1985. 
Silloin seuran kanta-isäksi otettiin 
v.1834 syntynyt Herman Korhonen 
ja vaimonsa Vilhelmiina os. Yrjölä. 
Viisi vuotta sitten seuran pohjaa

kuitenkin laajennettiin ottamalla 
kanta-isäksi Hermanin isä Juho, 
joka oli naimisissa Martti Kitusen 
pojantyttären Loviisan kanssa. Näin 
sukuseuran piiriin kuuluu nykyisin 
jo yli tuhat henkeä.

Sukuseuran hallussa on vuonna 
1642 julkaistu ensimmäinen suo
menkielinen Raamattu. Kirja on 
ostettu taloon markkinamatkalta 
Turusta 1700-luvun lopulla, tark
kaa vuotta ei tiedetä. Aamupäivän 
hartaushetkessä Raamatusta luettiin 
psalmi 145 ja myöhemmin päivällä 
kirja oli esillä sukukokouksessa ja 
herätti siellä ansaitsemaansa mie
lenkiintoa. Tilaisuuden päätteeksi 
kokoontui väki yhteiskuvaan.
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Kauno Vuorenpää

Virtolaisen miehen erikoiset 
elämänvaiheet
Monena mies eläissään, on vanha 
toteamus. Se pitää paikkansa hänen 
kohdallansa josta sain aiheenkir- 
joittaa Virtain Jouluun, kotiseutu- 
julkaisuun. Kyseinen henkilö on 
syntyisin Virtain Vaskiveden kylän 
Ylä-Havangasta. Kirjoituksellani en 
halua ketään loukata. Se perustuu 
julkisiin asiakirjoihin ja julkaisuihin 
joita olen viime vuosina tarkoin 
tutkinut.

Marraskuun 26 päivä 1886 syntyi 
Iita Kaapon- (Garbrielin)tytär Yli- 
Havangalle poikavauva. Kasteessa 
kahden päivän ikäisenä sai poika 
nimen Viljo Johannes. Kummeina 
olivat talokas Matti Yli-Havanka 
ja hänen vaimonsa Maria. Kasteen 
suoritti kappalainen K. Törnqvist. 
Iita mainitaan itsellisenä. Iitan van
hemmat olivat talokas Gabriel Ma- 
tinpoika Yli-Havanka s. 20.3.1829 
ja Liisa Matintytär, s. 21.9.1830. Iita 
vihittiin 27.12.1876 avioliittoon Ka
taisten renki Aleksanteri Matinpojan 
kanssa. Hän oli syntynyt 22.2.1852. 
He asuivat Yli-Nojosen Ilosessa ja 
myöhemmin Koivulammin Haa
pajärven torpassa jossa Aleksanteri 
kuoli 15.5.1882. Todennäköisesti Ii
tan lukutaito oli hyvä, koska hän on 
saanut seurakunnalta 1883 lahjaksi 
Raamatun. Siihen aikaan Raamattu 
oli kallis ja harvinainen kirja torp- 
pariperheessä. Vain harvoille sen 
seurakunta lahjaksi antoi.

Kesäkuun 7 päivänä 1891 Iita 
vihittiin toiseen avioliittoon leski, 
talokas Heikki Gabrielinpoika 
Syväjärven kanssa Uurasen kylän 
Mantilosta.

Heillä molemmilla oli lapsia jo 
ennen avioliiton solmimista, koska 
molemmat olivat olleet jo aikaisem
min naimisissa, ja syntyi myös yh
teisiä lapsia. Iitan ja hänen lastensa 
sukunimi muuttui Syväjärveksi. 
Myöhemmin Viljo asiakirjoissa 
esiintyykin kahdella eri sukunimel
lä. Kuten Raamatun saaminenkin

osoittaa, oli Iita valistunut nainen ja 
samaa voi sanoa myös Heikki Syvä- 
järvestä, sillä Viljo kävi kansakoulun 
ja lisäksi oli hän opiskelemassa 
Tuusulan kansanopistossa vuosina 
1908-1909.

Ensimmäisen maailmansodan 
aikana elettiin maassamme Venäjän 
tsaarin Nikolai II venäläistämisai- 
kaa. Samaan aikaan pyrittiin Suomi 
saamaan itsenäiseksi maaksi. Erikoi
sesti köyhälistöllä oli voimakkaita 
itsenäisyysajatuksia, koska he ha
lusivat vapautua tsaarin vallasta ja 
samalla myös saada paremmat olo
suhteet toimeentulolleen kartanon
herrojen, sekä teollisuuspatruunien 
"orjuudesta". Maassamme syntyi 
useita toisistaan erillisiä itsenäisty
misliikkeitä. Lähinnä asialla olivat 
nuoret opiskelijat. Lopulta syntyi 
itsenäisyysliikkeen johtoelin, joka 
koostuikin jo opiskelunsa päättä
neistä akateemista miehistä, mutta 
myös opiskelijoista. Vanhemmat 
valtiolliset vaikuttajat suhtautuivat 
itsenäistymishankkeeseen varovasti 
ja kokivat sen moraalisesti arvelut
tavaksi. Myönteisimpiä hankkeen 
kannattajia olivat maalaisliittolainen 
tohtori V.O. Siven ja sosialidemo
kraattien johtoon kuuluva Oskari 
Tokoi. Oletettiin, että itsenäistymi
nen ei tapahdu ilman sotatoimia ja 
haluttiin saada kansanarmeija joka 
tarvitsi toimiakseen sotilaallista 
koulutusta ja aseita kaiken varalle.

Kotimaassa sotilaskoulutukseen 
ei ollut mahdollisuuksia, ja asiasta 
päätettiin neuvotella Ruotsin, Tans
kan tai Saksan edustajien kanssa. 
Ruotsi ei ehdotukseen suostu
nut ja lopulta päädyttiin Saksaan. 
26.1.1915 Saksan ulkoministeriön ja 
sotilasjohdon edustajien kanssa so
vittiin 200:n suomalaisen koulutta
misesta. Suomalaisten vapaaehtois
ten koulutuspaikaksi hyväksyttiin 
Holsteinissa Lockstedtin leirialue 
jonne ensimmäiset suomalaiset, 25

miestä, saapuivat 25.2.1915. Koulu
tettavien määrä vähitellen lisääntyi, 
vaikka osa miehistä palasi pian ta
kaisin Suomeen. Kouluttajat olivat 
aluksi kaikki saksalaisia upseereja. 
Suomalaisia ei heti haluttu mainita 
Saksan armeijan sotilaiksi, vaan 
he saivat saksalaisten partiolaisten 
vaatetuksen, ja heidän mainittiin 
olevan Saksassa vieraina olevia si- 
viilihenkilöitä. Myöhemmin heille 
annettiin Saksan armeijan jalkaväen 
sotilaiden vaatetus. Samalla heitä 
nimitettiin musketööreiksi.

Värväystoiminta ulotettiin koko 
Suomen alueelle ja lisää vapaaehtoi
sia lähti ensin luvallisesti, mutta kun 
ulkomaanpassien saanti 1916 lähes 
kokonaan loppui, värvätyt menivät 
luvattomasti lähinnä Ruotsin kaut
ta Saksaan. Kun tutkii jääkärien 
ammattitietoja, niin eniten heitä 
kuului työväestöön ja torpparei- 
hin. Myös papisto jälkeläisineen oli 
hyvin edustettuna. Viljo Syväjärvi 
muutti Virroilta 1912 Viipuriin. 
Hän oli ammatiltaan sähköasentaja. 
Syväjärvi lähti lähes ensimmäisten- 
vapaaehtoisten mukana Saksaan, 
jossa 13.11.1915 liittyi jo aikaisem
min menneiden joukkoon jääkäriksi 
ja kuului Pioneerikomppaniaan. 
Todennäköisesti hän on palvellut 
jääkärinä hyvin, koska 30.5.1917 
hänet on ylennetty Hilfsgruppen- 
fyheriksi, eli vararyhmänjohtajaksi. 
Upseereita lukuunottamatta suurin 
osa jääkäreistä pettyi Saksan oloihin. 
Koulutus ylitti usein normaalin 
sietämiskyvyn. Saksalainen ruo
ka erosi siitä mihin miehet olivat 
Suomessa tottuneet ja ruokaa oli 
riittämättömästi. Erilaiset sairaudet 
levisivät suomalaisten keskuudessa 
ja johtivat sairaalahoitoon, monen 
kohdalla myös kuolemaan. Kovat 
pakkaset tuntuivat kestämättömiltä 
heikon vaatetuksen vuoksi.

Syyskesällä 1915 suomalaisista 
tuli Saksan armeijan sotilaita. Hei-
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dän oli sitouduttava palvelemaan 
Saksaa "kaikkialla ja kaikin voi
min". Tämä herätti suomalaisissa 
epäluuloa tulevaisuudesta. Samalla 
ryhdyttiin käyttämään suomalaisis
ta jääkäri -nimitystä. Suomalaisista 
muodostettiin Jääkäripataljoona 27. 
Sen alaiseksi muodostettiin Altona- 
Bahrenfeldin tykistövarikon komen- 
nuskunta, joka todellisuudessa oli 
pataljoonan rangaistusosasto. Sinne 
siirrettiin jääkäreitä jotka syyllis
tyivät sotilaskurin rikkomiseen. 
Kuitenkin vain harva rangaistu oli 
todella rikollinen, mutta suomalai
sen tavan mukaan purnasivat saa
maansa kohtelua vastaan. He olivat 
lähes kokonaan muista eristettyinä. 
Osa palasi takaisin koulutukseen, 
huomattavan paljon siirrettiin 
miehiä siviilitöihin. Monet olivat 
koulutuksessa vain muutaman päi
vän ja joutuivat rangaistusosastoon 
tai siviilityöhön. Tavallisten jääkä
rien keskuudessa syntyi epäilyksiä 
siitä, mihin heitä todellisuudessa 
koulutetaan.

Suomessa elettiin myös vaikeita 
aikoja. Ei yksinomaan taloudelli
sesti, vaan myös maamme tulevai
suutta ajatellen. Synkkiä pilviä oli 
varjostamassa maamme itsenäis
tymistä. Kansa oli jakautumassa 
kahtia. Vaikka joulukuun 6 päivänä 
1917 maamme julistautui itsenäisek
si valtioksi, pelättiin mitä tuleman 
pitää. Alkoi varustautuminen sodan 
varalle. Sekä porvariston että työ
väestön rauhan omaiset päättäjät 
pyrkivät estämän aseellisen yhteen
oton. Samaan aikaan kummankin 
osapuolen kiihkoilijat pyrkivät 
ratkaisemaan asiat aseiden avulla. 
Perustettiin palokuntia ja järjestys- 
osastoja, jotka todellisuudessa olivat 
aseellisen koulutuksen järjestöjä ja 
joista myöhemmin muodostuivat 
valkokaarti suojeluskuntineen ja 
toisaalta punakaarti. Suomen tapah
tumat kantautuivat myös Saksassa 
oleville jääkäreille. Siellä syntyi 
erimielisyys niin sanottujen työläis- 
jääkärien ja toisaalta valtaa pitävän 
hallituksen puolustajain kesken. 
Neuvottelut yksimielisyydestä eivät 
onnistuneet.

Osa jääkäreistä palasi kotimaa
han niiden laivojen mukana jotka 
toivat aseita valkoisenkaartin käyt

töön. Monet häipyivät vähin äänin 
kuka minnekin.

Venäjällä tsaarivalta oli kukistet
tu, mutta siellä jatkui työväestön vä
linen bolseviikkien ja menseviikkien 
taistelu. Valta siirtyi kommunisteille. 
Venäjällä perustettiin Suomen Kom
munistinen Puolue. Bolseviikkien 
agentit olivat valistamassa Saksassa 
aatteensa taakse myös suomalaisia 
jääkäreitä. Ainoana virtolaisena 
jääkärinä Viljo Syväjärvi liittyi 
kommunisteihin tietämättä mitä 
siitä myöhemmin seuraisi. Syväjärvi 
kuului Toimeenpanevan Komite
an johtajistoon toimien mm. sen 
rahastonhoitajana. Komitean johto 
oli Berliinissä. Yleensä suomalaiset 
jääkärit ilmaisivat halunsa palata 
Suomeen, mutta heidän pääsyänsä 
viivästytä Neuvosto-Venäjän ja Sak
san väliset rauhanneuvottelut. Saksa 
esti jääkärien lähtöä. Suomalaisten 
jääkärien pääjoukko palasi Vaasaan 
25.2.1918. Helmikuun 13 päivä 1918 
Jääkäripataljoona 27 virallisesti ha
jotettiin Saksassa. Sen jälkeen suurin 
osa jääkäreistä vannoi sotilasvalan 
Suomen hallitukselle. Kaikkiaan 
jääkäreistä, eli 1261 miestä, osallistui 
kansalaissotaan. Ainoastaan 2-3 
jääkäriä liittyi punakaartiin.

Maamme hallituksen taholta py
rittiin viivästyttämään työläisjääkä- 
rien paluuta ja osa heistä myös itse 
halusi pysytellä edelleen Saksassa ja 
Ruotsissa, koska he eivät halunneet 
taistella oman maan kansalaisia 
vastaan. Olivathan he jo jääkäri- 
koulutukseen lähtiessään päättäneet 
taistella tsaarivaltaa vastaan arvaa
matta, että Suomessa syttyisikin 
veljessota. Marras - joulukuun 
vaihteessa 1918 Syväjärvi tuli noin 
100 muun työläisjääkärin kanssa 
Ruotsiin. Seuravana vuonna helmi
kuussa Syväjärvi palasi Suomeen. 
Hän jatkoi työtään sähköasentajana. 
Kävikö hän Suomeen saapumisensa 
jälkeen koskaan syntymäpaikka- 
kunnallaan, olisi mukava tietää.

Valtiollinen poliisi pidätti Syvä
järven epäiltynä syyllisenä vallan
kumouksellisesta hankkeesta.

Viipurissa asunut Syväjärvi 
kahden muun miehen kanssa oli 
syytettynä Viipurin hovioikeudes
sa valtiopetoksen valmistelusta.

Hovioikeus tuomitsi Syväjärven 
10.11.1919 viiden vuoden kuritus- 
huonerangaistukseen ja sen jälkeen 
menettämään kansalaisluottamuk
sensa 2 vuodeksi, samoin toinen 
miehistä. Syytettyjen katsottiin 
maalis-huhtikuussa 1919 Viipurin 
alueella ryhtyneet hankkimaan 
väkeä sotilaallisesti järjestettäviin 
ja aseilla varustettaviin joukkoihin 
tarkoituksella niiden avulla laitto
malla tavalla väkivaltaisesti riistää 
maan hallitukselta vallan ja kumota 
voimassa olevan hallitusmuodon. 
Kolmas syytetyistä tuomittiin anka
rammin. Pitkän tutkintavankeuden 
vuoksi kaikkien kolmen rangaistus
ta lyhennettiin 2 kuukaudella. Asia 
on ollut esillä myös Korkeimmassa 
Oikeudessa 4.3.1920 syytettyjen vali
tuksen perusteella. KO ei muuttanut 
Viipurin hovioikeuden päätöstä.

Todennäköisesti kyseessä oli asia 
joka olisi julkisuuteen päästyään 
saattanut koko virallisen Suomen 
jääkäriliikkeestä käyttämän termin 
outoon valoon. Vapauduttuaan 
Syväjärvi (Yli-Havanka) "loikkasi" 
Neuvosto-Venäjälle. Hän asui Itä- 
Karjalassa ja toimi Kontupohjassa 
paperikombinaatissa sähköasenta
jana. Neuvosto-Venäjän kommu
nistipuolueen johtajan Josif Stalinin 
aloitti vainot vähemmistökansalli- 
suuksien ja erikoisesti suomensu
kuisten vainoamisen 1930- luvun 
lopulla. Syväjärvikin vangittiin 
13.6.1938, tuomittiin 20.9.1938 Neu
vosto-Venäjän valtiorikoslakien 58 
pykälän 6 ja 9 kohdan perusteella 
vakoilusta ja vastavallankumouk
sellisesta tarkoituksista kuolemaan. 
Hänen monivaiheinen elämänsä 
päättyi Petroskoissa 21.9.1938, 
jolloin teloittajat ampuivat hänet. 
Jonnekin joukkohautaan päätyi 
Syväjärvi, eli Yli-Havanka. Valoku
vista päätellen Syväjärvi oli komea, 
pitkä ja vankkarakenteinen mies.

Jääkäripataljoona 27 matrik- 
keliosassa on Viljo Syväjärvestä 
seuraavanlainen teksti: " Jääkäri, 
sähköasentaja, s. 21.11.1886 Virrat. 
Äiti Iita Katariina Ylä-Havanka. 
Kävi kansakoulun ja Tuusulan kan
sanopiston 1908-1909.

Jääkärikausi: 13.11.15 PionK:aan. 
Osallistui Misse-joen, Riianlahden, 
Schmardenin ja Aa-joen taistelui-
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hin. Hilfsguppenfyher 31.5.17. Siir. 
30. 12.17 Täyd. joukkoon. Vapa
ussodan jälkeen palasi Suomeen 
helmikuussa -19. Toimi sen jälkeen 
sähköasentajana Hgissä. Siirtyi 
Neuvostoliittoon -32. Myöhemmistä 
vaiheista ei tietoa".

Samoilla paikkakunnilla oli Sak
san puolella taistelemassa suurin 
osa suomalaisista jääkäreistä.

Monet tvöläisjääkäreihin kuu
luneista jäivät Saksaan, tai meni 
Ruotsiin, Sveitsiin, osa Amerik
kaan, ehkä muuallekin palaamatta 
koskaan Suomeen. Monet heistä 
menivät merimiehiksi. Ainakin 
yhden suomalaisen jääkärin elämä 
päättyi Aa-joen jäällä oman maan 
upseerin teloittamana. Suomalaisia 
kaatui myös pataljoonan taistellessa 
saksalaisten joukoissa venäläisiä 
vastaan.

Saksassa olivat Syväjärven lisäk
si ainakin kolme muuta virtolaista 
miestä. He olivat everstiluutnantti, 
vakuutustarkastaja Reino Veli Hei
nonen, s. Virroilla 19.7.1898 ja k. 
30.9.1944. Haudattu Helsingissä.

Varavääpeli, työmies Heikki 
Peltonen, s. 28.10.1897 Virroilla, 
k. 20.10.1918. Haudattu Savonlin
nassa.

Jääkäri, työmies Salomo Kallio, s. 
3.5.1895 Virroilla, k. 1.5.1919 Aunuk
sessa Neuvosto-Venäjällä, haudattu 
Salmissa.

Lähdeaineisto: Virtain seurakunnan 
asiakirjat
Suomen jääkärien elämäkerta 
Suojeluskuntien historiateokset
Matti Lackman: Suomen vai Saksan 
puolesta?
Matti Lackman: Jääkärimuistelmia
Eila Lahti-Argutina: Olimme joukko 
vieras vaan
Hannu Soikkanen: Kohti kansanvaltaa 
Korkeimman oikeuden arkisto
Lisätiedot: Keijo Kaleva, Helsinki, Han
nu Sepponen, Tampere

Virtain Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten 
päässeet olivat koolla
Vuosina 1955 ja 1956 Virtain yhteis
koulun viidenneltä luokalta pääs
seet pitivät yhteisen luokkakoko- 
uksen 21.5.2005 Rajaniemen loma
keskuksessa. Oppilaita oli mukana 
24. Vuonna 1955 valmistui 20, joista 
paikalla 10. Vuonna 1956 valmistui 
37, heistä mukana oli 14.

Kuvassa takarivissä vasemmalta: Raimo 
Viertola, Taina Hento (Niemi), Larssi 
Nojonen, Martti Sipilä, Pekka Mäki,
Asko Leppänen ja Matti Rantanen.
Keskirivissä vas. Ulla Isoaho (Peltonen),
Seija Saarinen (Mäkinen), Sirkka Hau
tanen (Niemi), Salme Poukka, Marjatta 
Niemelä (Sipilä), Aune Paakko (Rautio) 
ja Jorma Antila. Eturivissä vas. Oili 
Karvinen (Hietanen), Seija Nokelainen 
(Mäkelä), Liisa Moisio (Jouttenus),
Marjatta Vihriälä (Perämäki), Reijo 
Vehniä ja Uolevi Nojonen. Kuvasta 
puuttuvat myös paikkalla olleet Hilkka 
Numminen (Heinämäki), Veikko Lah
tinen ja Seppo Nurmela. Kuva: Hilkka 
Numminen
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Kurjenkylän koulun oppilaiden 
joulutarinoita

Lapsien joulukuu

Lapset odottivat kovasti kun jou
luun oli vain kaksi päivää. Lapset 
lähtivät isän kanssa hakemaan jou
lukuusta. Illalla lapset koristelivat 
kuusen. Seuraavana päivänä isä 
lähti hakemaan joulukinkkua kun 
isä oli unohtanut ostaa joulukinkun 
ja sillä aikaa äiti teki jouluruokia. 
Kim lapset heräsivät, niin he juok
sivat keittiöön. He huomasivat että 
äiti leipoi piparia. Illalla he avasivat 
lahjoja kun joulupukki oli käynyt. 

]enna Pohjasmäki

KATRI ALHo löv

Jouluruno

Joulupukki tuo lahjat kaikille, 
kaikille jotka ovat olleet kilttejä. 
Porot juoksevat hangilla ja korkeilla 
vuorilla,
revontulien valossa.
Kun on valmis työ, lähdetään ko
tiin,
Korvatunturille.

Heini Kotilainen

Pienet kuuseni

Jouluna minä kerään pienet kuuse
ni, pienet kuuseni.
Jouluna minä vien ne torille, vien 
ne torille.
Jouluna minä niistä hyvän rahan 
saan, hyvän rahan saan.
Jouluna minä rikastun, rikastun, 
rikastun.
Joulun jälkeen heitän kuuset pois, 
kuuset pois,
ja jatkan normaalisti, normaalisti.

Katri Alho

Joulu

Lapset leikkivät jouluna ja saavat 
lahjoja.
Aikuiset hakevat kaupasta joulu- 
kinkkua.
Kaikkialla tanssitaan, leikitään ja 
juhlitaan.
Nyt juhlitaan.

Sanna Heittola

0 o 0 0
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Unelmien joulu

Unelmien jouluna meillä on suuri 
kuusi.
Unelmien jouluna kuusi on kauniisti 
koristeltu.
Unelmien jouluna pukki tulee sa
vupiipusta.
Unelmien jouluna pukilla on pyöreä 
maha ja pitkä parta.
Unelmien jouluna pukilla on paljon 
lahjoja.
Unelmien jouluna pukilla on paljon 
lahjoja minulle.
Unelmien jouluna lahjat sisältävät 
kivoja asioita.
Unelmien joulun vietän perheeni ja 
isovanhempieni kanssa.
Unelmien jouluni on täydellinen.

Pauliina Mesimäki



Rantatien koulun 2a-luokan eläintarinoita

Metsän kuningas
Olipa kerran susi. Kerran hän lähti 
eväsretkelle. Hän näki hyvän kiven 
eväiden syömiseen. Yhtäkkiä kivi 
alkoi romahdella ja romahdella. Ki
ven viereen nousi toinen kivi, jonka 
päällä oli tuntematon mies, jolla oli 
viitta kaulallaan ja kruunu pääs
sään. Se oli metsän kuningas. Susi ei 
ollut koskaan nähnyt kuningasta ja 
heistä tuli parhaimmat ystävät.

Alina Veija

Olli-ilves kesälomalla
Ilves lähtee pyörällä karkkikaup
paan. Hän ostaa yhden karkki
pussin ja neljä tikkaria. Sitten hän 
menee rannalle syömään ja järveen 
uimaan. Illalla Olli lähtee kotiin.

Rasmus Rouvinen

Ilse-ilveksen metsäretki

Olipa kerran Ilse-ilves. Hän tykkäsi 
kauheasti metsämansikoista. Ilse 
kävi joka kevät katsomassa metsässä 
onko mansikoita. Yhtenä kesänä Ilse 
huomasi, että siellä oli mansikoita. 
Hän meni maiskuttelemaan mansi
koita. Sitten Ilse huomasi, että siellä 
oli pupu. Hän meni lähemmäksi ja 
kysyi:
- Mikä sinun nimesi on?

Pupu säikähti ja juoksi pensaa
seen. Sitten pupu rohkeni ja sanoi:
- Minä olen Puppeli, Puppeli sanoi 
ja kysyi:
- Mikä sinun nimi on?
- Ilse, sanoi Ilse.
- Ollaan kavereita, Ilse sanoi.
- Ollaan vaan, Puppeli sanoi.

Tiina Kangasluoma

Susi ja kettu kiipeilee

Olipa kerran susi ja kettu. Kettu 
kadehti kovasti sutta. Niinpä se 
sanoi:
- Tehdään kiipeilykisa.

Niin he menivät leikkipuistoon. 
Kun he olivat kiipeilytelineen juu
rella, susi sanoi:
- Onpa se korkealla.
- Sinä vaan pelkäät, sanoi kettu, 
vaikka kettukin pelkäsi.

Kettu kiipesi ensin ja putosi sa
man tien. Sitten susi kiipesi. Hän ei 
pudonnut, koska hän oli niin pitkä. 
Susi voitti. Loppu.

Ellinoora Koitto

Pikkusuden metsäretki

Olipa kerran pieni susi, jonka nimi 
oli Minisusi. Se kuljeskeli metsäs
sä melkein aina. Eräänä päivänä 
Minisusi lähti veljensä Suurisuden 
kanssa metsään keräämään marjoja. 
Äkkiä tuli heidän ystävänsä Iida- 
ilves.
- Leikitäänkö? kysyi Iida.
- Leikitään vain, sanoi Minisusi.
- Minä menen keräämään marjoja, 
sanoi Suurisusi ja lähti.

Kun Iida ja Minisusi ei jaksanut 
enää leikkiä Minisusi lähti veljensä 
luo.

Anniina Luodes

Ilves Eläinpuistossa

Olipa kerran ja tulee olemaankin il
ves. Hänellä ei ollut mitään tekemis
tä. Hän päätti, että lähtisi eläinpuis
toon. Juuri kun Ilves katsoi kuinka 
toinen Ilves söi ruohoa, hänellekin 
tuli nälkä ja hän meni syömään sen 
kanssa lihaa. Mutta sitten Ilves ei 
enää päässyt pois ja hän jäi sinne 
ihmisten ihailtavaksi.

Emma Koitto

Olipa kerran Saara-ilves. Saara ei 
pitänyt muista kuin itsestään. Mutta 
eräänä päivänä Saara ei keksinyt 
mitään tekemistä. Hän pyysi toista 
ilvestä, mutta ilves vastasi:
- Ei. Sinähän haluat aina olla yk
sin.
- En minä enää. Ehkä Olli Haisu- 
näätä haluaa.

Mutta Olli ei halunnut leikkiä. 
Saara katui tyhmiä sanojaan itsek
seen. Mutta se ei hyödyttänyt mi
tään. Hän käveli rauhassa kunnes 
kuuli pensaasta rapinaa. Hän ensim
mäistä kertaa elämässään säikähti. 
Mutta silloinkin turhaan. Siellä oli 
hänen veljensä Ville.
- Hei Ville.
- Hei Saara, Ville sanoi.

Mutta Saara ei tullut iloiseksi 
koska hän on jo monta vuotta leik
kinyt veljensä kanssa.
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Piirros: Outi Puskala 9 v.

Olipa kerran ilves jonka nimi oli 
Helmi. Hänellä oli monta ystävää. 
He leikkivät joka päivä yhdessä. 
Seuraavana päivänä he huomasivat, 
että yksi ystävistä oli kadonnut. He 
alkoivat etsimään ystäväänsä. Sit
ten he törmäsivät hänen äitiin. He 
kysyivät, onko hän nähnyt omaa 
lastansa. Hän sanoi, ettei hän ole 
nähnyt sitä. Sitten yhtäkkiä kuului 
APUA! Se kuulosti ihan samalta 
kuin kaverimme! He juoksivat 
huudon perään. Sitten he löysivät 
ystävänsä.

Iida Jaakkola

- Mikä sinulla on Saara? Ville ky
syi.
- Minulla ei ole täällä yhtään ys
tävää.
- Onhan, Ville sanoi.
- No kuka, Saara ihmetteli.
- No eihän sinulla ennen, mutta nyt 
on minä, Ville näytti varmalta.
- Et sinä ole minun ystävä. Olet 
vain veli.
Silloin pensaasta tuli esiin kettu, 
joka oli kuullut koko jutun.
- Minä voin olla ystäväsi, kettu 
sanoi.
- Mielellään, Saara sanoi.
Ja kaikki oli ystäviä.

Johanna Sammalisto

Olipa kerran yksi ilvesemo, joka oli 
synnyttämässä ilvesvauvaa. Eräänä 
päivänä se syntyi. Ilvesäiti oli tosi 
tosi iloinen ja kun pentu kasvoi 
vähän isommaksi se halusi koko 
ajan karata häkistään ja Ähtärin 
eläinpuistosta. Se olisi halunnut 
tutkia muitakin eläimiä ja häkkejä 
mutta hänen äitinsä kielsi. Mutta 
ilvesvauva halusi välttämättä karata 
ja kun tuli yö ja kun ilvesäiti nukkui, 
ilvesvauva yritti kiivetä aidan yli, 
mutta ei pystynyt siihen. Sitten se 
pääsi sen yli ja se huomasi näädän 
ja huomasi että sillä oli nimi ja sen 
nimi oli Luuta. Sitten se lähti kotiin 
ja kysyi äidiltään miksei minullakin 
ole nimeä ja sitten se sai nimen ja se 
oli Minttu.

Olipa kerran Kettu ja Karhu. Kettu 
tuli paikalle metsään. Hän sanoi:
- Mennäänkö tavara-asemalle?

Kettu osti pelkkiä romuja. Sitten 
he menivät takaisin.

Jalmari Hietanen

Sini Sipilä Piirros: Pauliina Mesimäki liv.
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Arja Saarinen

Nuorisovaltuuston ensi askeleita Virroilla

Iloinen ja innostunut ilmapiiri 
vallitsi Virinässä, kun Virtain kau
pungin nuorisovaltuusto viime 
toukokuussa koulujen lukuvuoden 
päättymisen tietämillä arvioi kau
punkimme ala-asteiden oppilaille 
järjestämänsä sarjakuvakilpailun 
tuloksia. Aiheina olivat olleet 
"Metsän eläimet" ja "Kun luonto 
herää" ja näistä aiheista ala-asteiden 
oppilaat olivat mielikuvitustaan 
käyttäen ideoineet karhujen, kettu
jen, siilien, käärmeiden ja monien 
muiden metsän eläinten touhuja 
sarjakuviksi. Hienoiksi sarjakuviksi 
olivat muotoutuneet myös vuoro- 
kaudenaikojen ja vuodenaikojen 
vaihtelut luonnon monimuotoisessa 
kuvauksessa. Sarjakuvista saattoi 
aistia oppilaiden innostuksen kerto
muksia ideoidessaan ja piirtäessään 
niitä sarjakuviksi.

Tämä ala-asteiden oppilaille 
järjestetty sarjakuvakilpailu oli 
yksi niitä aktiviteetteja, joita Virtain 
nuorisovaltuusto on toimikautensa 
aikana järjestänyt. Kilpailuhaas- 
teen ottivat vastaan Liedenpohjan, 
Äijännevan ja Rantatien koulut ja 
nuorisovaltuuston jäsenet saivat 
tutustuttavikseen useita kymmeniä 
hauskoja sarjakuvia. Palkittavien 
valinta oli tosi vaikeata, niin monia 
hyviä kuvauksia olisi tehnyt mieli 
palkita.

Yhtä innostuneen vastaanoton 
sai myös nuorisovaltuuston järjes
tämä "Nuorten taidekilpailu", jonka 
valokuvaussarjan ja kuvataidesarjan 
kummankin ainoana luovuuden ra
joitteena oli kilpailun aihe "Hetki". 
Kaikki kilpailutyöt olivat varsin 
korkeatasoisia ja alan ammattilai
sista kootun raadin tehtävä teosten 
arvioinnissa varsin haastava.

Mikä on nuorisovaltuusto? Nuo
risovaltuusto on perustettu nuorten 
kanavaksi saada tietoja ja saada

Nuorisovaltuuston jäsenet tutustumassa sarjakuvakilpailun antiin. Vasemmalta 
Pirjo Leponiemi, Saija Linjamaa, Osmo Niinivehmas, jänne Pirttiniemi, Tiina 
Perämäki, Terhi Vesa ja Minttu Vuorinen.

äänensä kuuluville. Nuorisoval
tuuston tarkoituksena on saada 
nuoret kiinnostumaan yhteisistä 
asioista, saada heidät mukaan yh
teiskunnalliseen vaikuttamiseen 
ja lisätä nuorten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia. Nuo
risovaltuutetut voivat olla mukana 
lautakuntien kokouksissa, mitä 
mahdollisuutta jonkin verran on 
jo käytetty. Tällainen suora mah
dollisuus esittää mielipiteitään ja 
ajatuksiaan lautakunnassa käsitte
lyssä olevasta asiasta on useimmiten 
otettu mielihyvin vastaan myös 
lautakunnan jäsenten taholta.

Virtain ensimmäinen nuorisoval
tuusto on aloittanut työskentelynsä 
vuoden 2002 alusta ja toimikausi 
kestää aina kaksi vuotta. Nuori- 
sovaltuustoon kuuluu 11 jäsentä 
ja joka toinen vuosi pidettävissä 
vaaleissa ehdokkaina voivat olla 
Virroilla olevat 13-20 -vuotiaat 
nuoret. Nuorisovaltuuston jäsenistä 
kolme on yläasteen oppilaita, kolme 
lukion opiskelijoita ja kolme kou-

lutusinstituutin opiskelijoita. Kaksi 
jäsentä edustaa muita kuin näiden 
kolmen oppilaitoksen opiskelijoita. 
Näitä jäseniä ei kuitenkaan tois
taiseksi ole yrityksistä huolimatta 
saatu mukaan toimintaan. Vaalit 
ovat olleet varsinkin yläasteella ja 
lukiossa merkittävä tapahtuma. 
Ensimmäisellä kerralla ehdokkaita 
oli yhteensä peräti 18 nuorta.

Nuorten tapahtumat ovat luon
nollisesti lähellä nuorisovaltuutet
tujen sydäntä. Pitkään ja perusteel
lisesti suunniteltiin skeittipaikan 
rakentamista liikunnallisten aktivi
teettien lisääjänä. Pohdittiin sopivia 
paikkoja, hankittiin kuvastoja ja 
hintatietoja saatavilla olevista lait
teista ja tehtiin kustannusarvioita 
lautakunnalle edelleen esitettäväksi. 
Nuorisovaltuuston innostus asiaan 
oli kova ja lopulta sopivan paikan 
järjestyttyä päästiin kesällä 2004 
viettämään Skatepark'in avajaisia.

Marraskuun harmaudessa nuo
risovaltuusto järjesti yläasteen
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oppilaille diskon ja tunnelma oli 
mukava Tyttöbändi Micron tahdit
taessa tanssia. Kokemusta tällaisen 
tapahtuman järjestämisestä nuori- 
sovaltuusto olikin saanut jo Virtain 
Työväentalolla järjestämästään Uu
denvuoden diskosta, jonka sadan 
hengen osanottajamäärää ei edes 
ulkona paukkunut 34 asteen pakka
nen vähentänyt ja mukava tunnelma 
lämmitti pakkasen keskellä.

Nuorisovaltuusto on tehdyt 
itselleen myös kotisivut internetiin 
laitettaviksi, mutta toistaiseksi sivut 
odottavat vielä pääsyään kaupun
gin www-sivuille. Olisi mukava, 
jos nuorisovaltuuston toimintaa 
voisivat kaupunkilaisetkin seurata 
nykyaikaista tiedonvälityskanavaa 
käyttäen.

Nuorisovaltuusto on ottanut 
toimintansa ensi askeleita. Tästä

on hyvä uuden nuorisovaltuuston 
taas jatkaa uuden vuoden alkaessa. 
Kiitokset toiminnassa mukana ol
leille nuorisovaltuutetuille ja onnea 
uudelle nuorisovaltuustolle uuden 
toimikauden taas alkaessa.

Ilomäen talossa kello kaksi
Hauen leukaluusta 
teki muori kamman.
On muorilla tekniikka tallella 
ja saipa kapineen halvan.

Pirtin pankolla sikeää unta 
vaari vanha porskuttaa.
Ei vaarilla muuta hommaa 
mitä joskus hammasta narskuttua.

Leipätaikinassa kyynärpäitä myöten 
kädet on emännällä nuorella.
Viis on villiä pienokaista 
ja kuudes potkii vatsassa.

Rukiin kylvö nyt mielessä 
on isännällä nuorella.
Ei homma lopu kesken hällä 
tilus kun on valtava.

Hevosille heiniä ja kauroja 
kantaa renki Hannes 
Mielessä pyörii kylän tytöt, 
etenkin yksi Agnes.

Aino-piika suruissaan, kun 
Hanneskaan ei huoli.
Ruma ei mielestänsä 
vaikk' on silmäpuoli.

Hyvin sujuu yhteiselo 
tilalla Ilomäen, 
ruokakellon kutsuessa 
koolle talon väen.

Pia Saarinen,
Virtain lukio

Kyläkahvilasta ravintolaksi
Liedenpohjassa toimiva Ravintola 
Teuvon Tupa on tavallaan jatkoa v. 
1949 perustetusta Niemen kahvilas
ta. Sylvi Niemi aloitti kyläkahvilan 
toiminnan ja piti sitä 18 vuotta. 
Seuraava sukupolvi jatkoi toimintaa 
yhdessä muutaman vuoden, kunnes 
sisaruksista Teuvo Niemi otti yrityk

Härkösen kylähistoriakirja
Härkönen - kylä Virtain kaupun
gissa -kirja ilmestyi syksyllä, sen 
toimittajana on Kosti Helimäki ja 
kustantajana Härkösen Kyläyhdis
tys ry. Kirjassa on tekstiä 300 sivua 
ja noin 300 väri- ja mustavalkoista 
kuvaa. Yhteensä sivuja on noin 400.

sen nimiinsä 1974. Hän osti Virtain 
Osuuskaupalta kiinteistön liike
tiloiksi v.1976, johon perustettiin 
Ravintola Teuvon Tupa. Nykyisin 
A-oikeuksin varustettu ravintola 
tarjoaa ruokapalveluja, karaoke- ja 
tanssi-iltoja. Toiminnassa on menos
sa 31 vuosi.

Kirjoittajia on liki 70. Kirja kertoo 
pääosin 1900-luvun tapahtumista 
ja siitä suuresta muutoksesta, joka 
vuosisadan kuluessa on kylässä 
tapahtunut ja miten sen ovat kirjoit
tajat kokeneet.

Härkönen -
kylä Virtain kaupungissa

Kosti HeHmäki ja Härkösen Kyläyhdistys ry.
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Aila Sipilä

Aitoneva oli aikoinaan 
alueen suurin työnantaja

"Siel' oli töissä kaikki vanahat muo
rit ja kakarakki", muistelevat Aito- 
nevan turvetyömaiden ensimmäisiä 
vuosikymmeniä monet, jotka itsekin 
mukana olivat. Ja heitä oli paljon, 
parhaimpina vuosina palkkalistoilla 
jopa 800 kesäkuukaudet, ja nuo ka
karat päälle, jotka ansaitsivat äidin, 
isoveljen tai jonkun vanhemman 
kaverin pussiin kimpassa.

Kihniön Aitonevan historia al
koi, kun Valtioneuvosto asetti pää
töksellään 1942 turveteollisuuden 
keskusvaliokunnan kehittämään 
maamme turveteollisuutta ja oh
jaamaan turvesoitten teknistä tut
kimustyötä. Tutkimuksilla etsittiin 
turpeen jalostukseen soveltuvia val
tion omistamia suomaita ja niiden 
työkuntoon saattamista. Aitoneva 
valittiin sopivimmaksi, Pälksaari 
ja Pelso jäivät vielä silloin sivuun. 
Rautatien läheisyys ehkä ratkaisi 
tilanteen Kihniön eduksi. 1943 sitten 
perustettiin Suo Oy, jonka suurin 
osakkeenomistaja oli Suomen valtio 
ja lisäksi pienillä osuuksilla Veitsi
luoto Oy, Enso-Guzeit sekä Rikki
happo- ja Superfosfaattitehtaat Oy.

Naiset, vanhemmat miehet, 
lapset, vangit ja rintamalta lomil
la tai toipilaina olleet rakensivat 
Aitonevan. Sotavuosien jälkeisen 
jälleenrakentamisen aikana Suo Oy 
oli työnantajana korvaamaton, palk
katyötä ei sodasta palanneille juuri 
muualla ollut tarjolla. Lähialueen, 
myös naapurikunnissa, miehille 
avautui ympärivuotinen työpaikka 
ja samoin perheille, jotka muuttivat 
alueen asuntoihin. Vankityövoimaa 
ei enää sodan jälkeen käytetty, ja 
vankiparakeiksi tehdyt rakennukset 
toimivat pitkään kausiluonteisen 
työvoiman väliaikaisina asuntoloi
na. Myöhemmin parakit kunnostet
tiin perheasunnoiksi.

Aitonevan kupeeseen oli nous
sut kokonainen kylä. Huomattava

Lepotauolla vas. Veikko Saari, Kalevi Kantoniemi, Voitto Koivumäi, Tauno ja 
Alpo Sillanpää. Ktivan om. Kalevi Kantoniemi.

määrä myös virtalaisia miehiä ja 
naisia oli Suo Oy:n palkkalistoilla. 
Varsinkin turpeennostokauden 
määräaikaistöissä moni kävi kotoa 
päin KurjenkyIästä, Vaskuulta ja 
Vaskivedeltä, vaikka työmatkoihin 
meni useita tunteja silloista pahaista 
kärrypolkua pitkin. Ympärivuoti
seen työsuhteeseen päässeistä useat 
asettuivat perheineen Aitonevalle 
asumaan.

Työtä oli tarjolla monenlaista. 
Miehille ojankaivusta veturikuskiin, 
rakennustöistä koneenkäyttäjiin, 
kantopojasta työnjohtoon jne. Nais
ten työ oli suurimmalta osalta ras
kasta palaturpeen kekoamista, au- 
maamista ja keräämistä kokoojaan, 
mutta oli myös konttori- ja keit- 
tiötöitä. Olipa yksi virtolaisnainen 
hevosensa kanssa ajohommissakin, 
sillä tukkeja, rakennustarvikkeita, 
hiekkaa ja milloin mitäkin kulki 
paljon hevospelillä, ei läheskään 
kaikkea kuljetettu koneilla.

Aitonevan turvetuotannon alku
vaiheissa lehdet otsikoivat, että Suo

Oy:llä on turvetta 700 ha alueella 
60 vuodeksi. Nyt tuo aikaraja on 
jo ylitetty, lisää alueita on otettu 
tuotantoon, nostomenetelmät ovat 
kehittyneet ja tutkimustoiminta 
Aitonevalla on kansainvälisestikin 
mitattuna merkittävää. Omistaja 
vaihtui 1969, siitä lähtien Vapo on 
vastannut tuotannosta, työstä ja 
tutkimustoiminnasta Aitonevalla.

Koko toiminta-ajan historia on 
upeasti tallennettuna alueella sijait
sevassa viime keväänä uudistetussa 
turvemuseossa sekä turvekoneiden 
näyttelynä laajalla alueella. Marras
kuussa 2004 ilmestyi Pirkanmaan 
museorautatie ry:n julkaisemana 
Aitonevan historiaa käsittelevä 
kirja Aitoneva - Työtä, Turvetta 
ja Elämää. Hyvin ihmisläheisen 
tunnelman kirjaan tuovat lukuisat 
valokuvat, haastattelut ja omakoh
taiset muistelmat. Moni virtolainen 
löytää sieltä tuttuja nimiä ja kasvoja, 
samalla palautuvat menneiden aiko
jen muistot mieleen.
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Aila Sipilä

Tapaamisiin taloilla

Noin sata vuotta sitten alkoi Suo
messa yhdistysten perustamisen 
voimakas kausi, niin myös Virroilla. 
Ensin tulivat työväenyhdistykset, 
vähän myöhemmin nuorisoseurat, 
urheiluseurat ja maatalousjärjestöt. 
Tanssilavoja rakennettiin eniten 
1950-luvulla.

Seuraavalla vuosikymmenellä 
alkoi yhdistystoiminnan laskukau
si, seurantalojen ovet kävivät aina 
vain harvemmin, moni ovi suljet
tiin lopullisesti. Yhdistysten taloja 
myytiin ja niitä otettiin muuhun 
käyttöön, joitakin jopa purettiin. 
Mutta onneksi suurin osa yhdistyk
sistä ponnisteli vaikeiden vuosien 
yli ideoimalla uusia, ajan henkeen 
sopivia toimintamuotoja ja pystyi 
pitämään taloutensa kasassa sekä 
myös talonsa pystyssä. Myöhemmin 
kylille perustettiin kylätoimikuntia, 
joista useimmat ovat rekisteröity
neet kyläyhdistyksiksi ajan vaati
man tarpeen mukaan.

Varmaan meillä jokaisella on 
muistoja, jotka liittyvät johonkin 
seurantaloon ja sen myötä kyseisen 
yhdistyksen toimintaan. Virtain 
Joulun sivuilta on menneiden vuo
sikymmenien aikana saatu lukea 
tarinoita ja historiikkeja seuranta
lojen vaiheista ja talottomienkin 
yhdistysten toiminnasta pitäjän eri 
puolilla. Tänä vuonna esillä ovat 
Kurjenkylän nykyinen yhdistys- ja 
kylätoiminta sekä Hiekkarannan 
tanssilavan muistorikkaat vaiheet.

Maaseudun kehittämisyhdistys 
PoKo ry:n julkaisemana ilmestyi ku
luneen vuoden toukokuussa kooste 
nykyisin toiminnassa olevien yhdis
tysten hallitsemista toimitaloista. 
Tapaamisiin taloilla! -kirjasessa on 
esitelty 68 yhteisöllistä rakennusta 
kuvin ja kuvauksin Kurun, Ruove
den, Virtain, Vilppulan, Mäntän ja 
Kuoreveden alueella. Virroilta jul
kaisussa on mukana 22 kohdetta.

Korvenojan Nuorisoseura on perustettu Virtain Rantakunnalla 1924. Vuonna 1969 
seurantalo huutokaupattiin ja purettiin, kun toiminta oli hiipunut. 1991 nuoriso
seuran tontille rakennettiin lintutorni Mäntylänlahden rantaan sekä seuraavana 
vuonna kota alkuperäisen talon perustuspaikalle. Kuvat Aila Sipilä.
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Leivän tie Aineiston koonnut Mirjami Koivunen

Rukiinkylvötyössä Kalle, Severi ja Konsta Koivunen

Lyhdettä tekemässä Mirjami, Retriikka, Kalle ja Severi
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Jauhinkivien käyttäjänä Pekka Koivunen, apulaisena 
Sami Heinämäki

Mirjamin apuna leivonnassa Atte Mönkäre

Leivällä on niin monta roolia!

Olemme oppineet näkemään leivän 
ihmisten yhteyden välineenä silloin 
kun sitä murretaan yhdessä.
Olemme oppineet näkemään leivässä 
työn suuruuden silloin kun se ansai
taan otsa hiessä.
Olemme oppineet näkemään leivässä 
säälin tärkeimmän työkalun silloin 
kun sitä jaetaan puutteen hetkinä. 
Mikään ei vedä vertaa jaetun leivän 
maulle.

Pilote de Guarre
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Päivi Ylimys-Saarinen

Peijaisviikon ja juhannuksen tapahtumat

Sampola Special Karting - ta
pahtuma

Rantajumalanpalvelus Virtain 
Rantapuistossa

Kotiseuturetki alkoi Martti 
Kitusen haudalta Asevelihengen 
muistomerkille ja sieltä jatkettiin 
Ohtolan päremyllylle. Käytiin myös 
Killinkosken VVanhalla Tehtaalla ja 
kirkossa sekä Liedenpohjan kirkos
sa ja kotiseutumuseolla.

Jäähdyspohjan kesäteatterissa 
Akkaralli. Heikki Luoman kirjoitta
ma ja Päivi Ylimys-Saarisen ohjaama 
Akkaralli oli täydellinen menestys. 
Kesäteatterin kaikkiin seitsemään 
näytökseen täyttyi sali ääriään 
myöten. Nokkelaa huumoria ja ti
lannekomiikkaa täynnä oleva tarina 
viihdytti yleisöä näytelmän alusta 
loppuun. Harjoitukset aloitettiin 
syystalvella, jolloin kylmyydestä 
johtuen jouduttiin työskentelemään 
ulkovaatteet päällä Jukolan yläker
ran kahviossa. Kohmeisista käsistä 
ja jäykistymään pyrkivistä huulista 
huolimatta vuorosanoja luettiin ah
kerasti ja alkeita näyteltiin peruukki 
päässä tunnelmaan pääsemiseksi. 
Keväällä päästiin lavasteisiin ja 
alkoi liikkeitten hiominen ja käy
tiin läpi omat paikat vuorosanojen 
kohdalla. Pikkuhiljaa puvusto alkoi 
valmistua, ja voi sitä riemua kun 
näytelmä ensi kerran meni läpi 
ilman repaleisiksi kuluneita käsikir- 
joitusliuskoja. Pitkän talven jälkeen 
ensi-ilta olikin yhtäkkiä ovella ja 
huikaiseva jännitys tiivisti tunnel
man. Äärimmilleen täyttyvä sali 
puristi esiin hersyvän huumorin ja 
luontevan näyttelemisen. Näytelmä 
sai runsaasti huomiota ja positiivista 
palautetta kaikissa alueen valtaleh- 
dissä ja pitkä uurastus ja sitoutumi
nen palkittiin. Tuottajana oli Jaana 
Kallio, äänet ja valot hoiti Tuomo 
Kahila, musiikista vastasi Kaarina 
Valtanen - laulu ja Matti Arajärvi 
- haitari, maskeerauksen teki Ritva

Fatkin ja Anna Kallio ja avustajina 
toimivat Anna Kallio ja Pia Kahila. 
Roolihahmojen takana: Veijo Hur- 
malainen - Juha Kallio, Bertta Hur- 
malainen - Kaija Nieminen, Tuulia 
Kekäläinen - Sinikka Syrjänen, Ulpu 
- Pirjo Luodes, Cunilla Kuikansalo- 
Hyppölänniemi - Minna Huuhka, 
Suvi Kesänen - Hanna Manner, 
Taksi-Hilkka - Eine Saaristo ja Vello 
Kuusimae - Tarmo Kahila.

Kesäinen yhteislauluilta Vir
tain Perinnekylässä Mikontalon 
pihassa. Torisevan Laulu ja Veli- 
Pekka Puhakka laulattivat ihmisiä 
kesäillassa.

Tehkäämme iloinen ilta - kooste 
Kantelettaresta, Virtain kirjastossa. 
Virtain lausujat esittivät yhdessä ja 
erikseenotteita Kantelettaresta.

Karhumarkkinat, joilla Virtain 
Karhu 2005 julkistettiin ja lavalle 
nousi kukitettavaksi Helga Koivula 
Killinkoskelta. Helga on arkipäivän 
puurtaja, 17 lapsen synnyttänyt van
hainkodin työntekijä. Markkinoilla 
esiintyi myös Pumpun Henki -yh
tye sekä Kulkurin iltatähti.

Juhannuskaupungin juhan
nus 2005. Virtain Perinnekylässä, 
Rajalahden talon pihassa vietettiin 
juhannusaattoa wanhanaikaisesti. 
Koko perheelle suunnattuun tapah
tumaan osallistui noin 600 kävijää 
kaikista ikäluokista. Tapahtuman 
pääideana oli luoda entisaikojen 
juhannustapahtuma perinteineen 
ja tunnelmineen. Tapahtumassa- 
Virtain kylät, järjestöt ja yhdistykset 
tarjosivat monenlaista nähtävää, ko
ettavaa ja ostettavaa muun muassa 
wanhanajan makeisia, leivonnaisia, 
käsitöitä, luomutuotteita, käsin
tehtyjä koruja, pajutöitä, päreitä, 
polttopuita ja vihtoja. Wanhanajan 
tapahtuman luonteeseen kuului, 
että kaikki ohjelmantarjoajat, tuo- 
temyyjät, työnäytöksien tarjoajat 
sekä markkinaisäntä Jouko Väärälä 
ja -emäntä Päivi Ylimys-Saarinen

pukeutuivat 1940 - 50 Suomifilmi 
tyyliin. Kai Santalan yhtye soitti 
tvanhaa tanssimusiikkia ja tanssi
lava oli täynnä koko aamupäivän. 
Myös nuorisoa oli mukana esiinty
mässä ja myymässä tuotteita. Koko 
kesän ajan muisteltiin hyvällä tätä 
onnistunutta tapahtumaa.

Juhannusjulistustapahtumaan,
Virtain Rantapuistoon kokoontui 
noin 800 henkeä kuuntelemaan 
juhannusjulistusta, joka välitettiin 
Ylen Radio Suomen kautta val
takunnallisesti. Lähetykseen oli 
varattu viisitoista minuuttia, joka 
vei kuulijat Kesäillan valssin sävelin 
juhannustunnelmiin, Suvivirren 
myötä juhannusjulistukseen ja ju
hannusaaton lipunnostoon. Virtain 
seurakunnan järjestämät juhan- 
nusseurat pidettiin tänä vuonna 
Marttisen pappilassa.
Seuraperinteeseen kuuluu virsien 
veisaaminen, puhe ja keskustelua 
mieltä askarruttavista kysymyk
sistä. Virroilla on juhannusseuroja 
pidetty kymmenen vuoden ajan. 
Maassamme harvinainen sopraa- 
no-harppu-duo Pia Freund ja Kirsi 
Kiviharju esiintyivät juhannusyön 
konsertissa Virtain kirkossa. Moni
puolisena laulutaiteilijana tunnettu, 
Suomen lisäksi Euroopassa, USA: 
ssa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa 
konsertoinut Pia Freund ja freelan
cer-kamarimuusikko, solisti ja har- 
punsoitonopettaja Kirsi Kiviharju 
esittivät kantaesityksenä Virtain kir
kossa amerikkalaisen Linda Rollon 
heille sovittamaa musiikkia.

Tanssit ilman orkesteria. Kahden 
tunnin mittainen laulajien jonotus 
takasi sen, että tanssijoille soi tans
sittavaa musiikkia koko illan. Vir
tain kulttuuritoimi ja Hiekkarannan 
lavatoimikunta järjesti historian en
simmäiset karaoke j uhannustanssit 
juhannuspäivänä Hiekkarannalla. 
Laulajien ikähaitari oli noin 15 - 79 
vuotta.
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Juhannusjulistustapahtuma valtakunnalliseen lähetykseen Ylen Radio Suomen kautta: "Koko kansa kuunnelkaahan, ylis
tystä sydänsuven". Kuvassa Ylen Marika Paaso ja Jorma Hietamäki. Tapahtumassa esiintyivät Alavuden puhallinorkesteri, 
Virtain kuorot, Vaskiveden Tanhu-Lysti ja Virtain Pelimannit. Paikalla oli myös yleisölle vapaa tanssilava, joka olikin ahke
rassa käytössä. Juhannusjulistuksen lausui Jari Ala-Lahti ja se huipentui lipunnostoon lippulauluineen.

Juhannusaattona tanssittiin Vaskiveden Myllyniemessä Virtain kaupungin juhannustanssit. Suomen kauneimmalla rantala- 
valla esiintyi vuoden 2000 tangokuningas Antti Raiski ja Sesam -yhtye. Yleisradio välitti lavatunnelmia valtakunnallisesti 
Radio Suomen kautta.
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Kotiseuturetkeläiset käymässä Olitolan päremyllyllä ja Killinkosken Wanhalla Tehtaalla.
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Tehkäämme iloinen ilta. Kantelettaresta 
otteita esittämässä Aino ja Matti Maijala.

Jäähdyspohjassa kiitosta saanut teatteriesitys Akkaralli.
Näytelmäväki Jukolassa.

Karhumarkkinoilla Kulkurin iltatähti lauloi Helismaan lauluja. Aulis Humalajoki, Ahti Saarinen, Veli-Pekka Puhakka 
ja Jouni Lukkari. Kuvat: Päivi Ylimys-Saarinen.
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T

Kuvat: Ritva Mattsson
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Elena Penttilä, Virtain lukio

Kaipaus
Aamu on kylmä. Huurteiset ruo
honkorret nöyrtyvät askeleiden 
alla. Usva on levittänyt siipensä 
nurmelle leikkikentän taakse. Tuuli 
haukottelee ahnaasti etsien lämpöis
tä vuodetta. Takin helma aivastaa, 
ja niin tuuli kiiruhtaa kutsumatta 
sisään. Lihan pinta väreilee, kylki
luita vihloo. Aamukaste kimaltelee 
väsyneen lammen pinnassa. Vesi 
on vihreää.

Kerran lampi oli ehjä, kokonai
nen. Nyt vajaana, puolillaan herää 
aamuisin. Pato välissä on murtu-

maton, kiinniluutunut. Samasta 
lihasta muovattu pohja, samalla 
verellä täytetty, pintoja vain kaksi. 
Yksinäisinä vierekkäin, välillään 
kulkema ton matka.

Lammen pinta huutaa padon 
molemmin puolin. Tyrskyt huuh
tovat rantaa, tulvivat lopulta yli 
uoman hukuttaen pisamaisen maan 
alleen. Myrsky ei laannu. Verivel- 
jeään lampi lakkaamatta etsii, le
päämättä, luovuttamatta, sokeana, 
patoa näkemättä.

Vain myrskyn silmässä on hetki 
tyyni. Aika kaipaavan kun on liik
kumaton, paikalleen jähmettynyt, 
ikiroudan syliin kohmettunut.

Aamu on kylmä. Usva kietoutuu 
keinun rautaisiin jalkoihin. Tuuli 
vihloo kuissa, tanssii hiuksissa, kii
peää ylös takin paljastamaa kapeaa 
selkää. Ruosteiset ketjut rikkovat 
aamun äänettömyyden. Hengitys 
harvenee, yhteinen ilma kapenee, 
ohenee. Viisarit routivat, valuvat 
myrskyn silmään.

Kirsti Mirjami Jussila

Voimia keräämässä
Teen perinteisen 24 km kesäkävelyni 
huomenna, sanoin toverille. Otin 
siksi vaelluskengät jalkaan.

"Eeeeii. Et sää jaksa niin pitkää 
kävelyä. Läkähtyyhän siellä, kun on 
kuuma ilma", vastusteli hän sohval
la verkkareissa loikoillen. TV hälisi 
ja vilisi nurkassa.

Tuli aamu. Laskin hanasta pul
loon kylmää vettä, laitoin muovi
pussiin eilen leipomani sämpylän, 
keitetyn kananmunan ja suolasirot- 
timen. Kaikki eväät sujautin sitten 
pieneen "No problem" (= ei mitään 
ongelmia) -reppuuni ja reppu sel
kään.

Ota mun lippalakki, ettet polta 
päätäs auringossa, kehottaa kaveri. 
Kirkkaanpunainen samettilippalak- 
ki siis päähän ja suljen kerrostalo
asunnon oven takanani.

Sepelipihaa, hopeapajujen reu
nustamaa Otsolankatua, pikitietä, 
käännös soratielle ja havunneu
lasten peittämää polkua oikaisten 
radalle. Junat eivät täällä kulje enää, 
mutta minä kuljen. Myös noin 8000 
virtolaista sekä kesäasukkaat ja 
ohikulkijat liikkuvat kaupungis
samme, kuka milläkin keinoin ja 
kuka missäkin.

Lempilajini pitkän matkan käve
ly ei ole niin tylsää kuin voisi luulla. 
Töms töms töms, ääntävät jalat, ja 
myrkylliset kyyt tietävät livahtaa 
pois tieltäni.

Radan varressa on taloja ja tuossa 
käytöstä poistettu Siekkisen asema. 
Kumarrun tutkimaan ahomansikka- 
pehkoa, mutta marjat ovat raakoja. 
Töppöstä toisen eteen. Tekee jo mieli 
juotavaa, mutta vesipullo on pieni ja 
matka paahteessa pitkä. Vasta tuon 
voimalinjan tuolla puolen, suunnit- 
telen. Lopulta levähdän ja kulautan 
muutaman ryypyn kurkkuuni.

Kallioleikkausta on pitkästi ja 
uurteita pitkin solisee vietteleviä ve- 
sipuroja. Näen kesän ensimmäisen 
kissankellopuskan, mutta matka jat
kuu. Pariskunta tulee vastaan ja ter
vehdimme, vaikkemme toisiamme 
tunnekaan. Matkan varrella näen 
kolme resiinaa radan sivussa.

Määränpäässä istahdan hiki
senä ja syön eväät. Vettä säästän 
paluumatkallekin. 12 km takaisin, 
ajattelen. Täällä on paljon muuttu
nut. Vesakko, josta kesällä 1983 tait- 
telimme saunavihdan, on kasvanut 
puiksi, joiden lomasta kalaisa järvi

pilkottaa. Talvella 1983 kiipesimme 
höyryjuna-ajalta jääneeseen vesitor
niin ja katselimme kauas. Menimme 
pilkille ja kumppani sai heti ison 
hauen, minä kohta kaksi kookasta 
ahventa. Kävelen ohi Mantilon ase
man takaisin päin. Rakennuksissa 
on nyt toiset asukkaat. Huomaan 
pieniä vahamaisia tähtikukkia, Poh
jolan kauniita vilukoita. Kyykäär
meen musta pyrstö aaltoilee radan 
sivussa ja koen inhon ja kauhun 
värähdyksen, vaikka se pakenee 
minua. Suloinen tuoksu saa minut 
tarkkailemaan maata ja näen nyt 
vanamoidenkin kukkivan.

Vesi on lopussa, voimani ovat 
lopussa ja jalat tömssäyttelystä 
kipeät. Jaksankohan perille. No, ei 
ongelmia, jään tähän, jos en jaksa. 
Kerrostalon portaat toiseen ker
rokseen ovat mahdottomat, mutta 
kun aikaa kuluu, niin sittenkin 
istun sydänystävän kanssa keittiön 
pöydän ääressä. Juomme ihanan 
kylmää limsaa. Hiilihappokuplat 
ovat pieniä toteutuneita unelmia ja 
uusia tulevaisuudessa toteutetta
via haaveita. Bravo! Virtain kesä ja 
muutkin vuodenajat.

-37-



Pentti Jouttijärvi

Sotiemme veteraanien virtolaiset yhdistykset
Sotiimme liittyvistä virtolaisista 
yhdistyksistä on tarkoitus koota 
historiikki, joka kertoisi lyhyesti kai
kista yhdestätoista nykyisestä tai en
tisestä yhdistyksestä. Eräistä tähän 
sarjaan kuuluvista yhdistyksistä on 
jo olemassa historiikkeja kuten esim. 
Ella Riikosen tekemä Sotainvalidien 
50-vuiotishistoriikki vuodelta 1992. 
Toinen merkittävä teos on Kauno 
Vuorenpään johtaman työryhmän 
kirja "Virrat 1918", joka ei ole var
sinaisesti minkään yhdistyksen 
historiikki, mutta kertoo ansiok
kaalla tavalla silloisten punaisten 
kohtaloista kansalaissodan aikana. 
Vuonna 1996 ilmestyneessä kirjassa 
ja seuraavana vuonna painetussa 
täydennysosassa on tietoja myös 
valkoisten puolella vapaussotaan 
osallistuneista henkilöistä ja Virtain 
Suojeluskunnan vaiheista.

Vuonna 2002 ilmestyi Sotavete
raanien naisjaoston 35-vuotishisto- 
riikki ja Reserviupseerikerhon uu
distettu 50-vuotishistoriikki, viime 
vuonna valmistui Ylä-Pirkanmaan 
sotaorpojen muisteluja käsittelevä 
julkaisu sekä tänä vuonna Sota
veteraanien 40-vuotishistoriikki 
(ISBN 952-91-8275-9) ja Sotainvali
dien naisjaoston 60-vuotishistoriikki 
(ISBN 952-91-9193-6). Muutama 
poiminto näistä viime mainituista 
historiikeista, jotka ovat ainakin 
luettavissa monisteina Virtain kir
jastossa:

Sotainvalidien Veljesliiton 
Virtain osaston Naisjaosto on 
perustettu 7.9.1945

Aluksi jaoston keskeisin tehtävä 
oli osaston tukeminen ja varojen ke
rääminen, tässä huoltotyössä naiset 
onnistuivat erinomaisesti. Nyt
temmin toiminta on suuntautunut 
elämän laatua parantaviin tehtäviin 
kuten kuntoutukseen, retkeilyyn ja 
matkailuun. Uusimpana huoltotyön 
muotona on otettu ohjelmaan vuo
desta 2003 alkaen Piirin ja työvoima
hallinnon tukema avustajatoiminta,

jonka piirissä on nelisenkymmentä 
avustettavaa.

Naiset lahjoittivat miehille lipun 
vuonna 1970. Nykyinen puheenjoh
taja Terttu Töyry vuo on toiminut 
tehtävässä 37 vuotta, sihteerinä on 
Viivi Sainio ja rahastonhoitajana 
Armi Vuoristo.

Virtain Reserviupseerikerho 
on perustettu 22.4.1952

Kerhon 40-vuotishistoriikki 
ilmestyi 1992, mutta siihen ei ollut 
käytettävissä 20 ensimmäisen vuo
den asiakirjoja, jotka vasta kirjan 
ilmestyttyä on löydetty. Nyt tehtyyn 
50-vuotishistoriikkiin on otettu tuo 
puuttunut aineisto mukaan, mutta 
muuten on käsitelty pääasiassa 
1990-lukua.

Kerho omistaa yhdessä Reser
viläisten kanssa Vanajanlammen 
Majan, jota vuokrataan myös muil
lekin kuin jäsenille. Puheenjohtaja
na on Esa Kataja ja sihteerinä Jari 
Rikkinen.

Virtain Sotaveteraanit ry. on 
perustettu 10.10.1965

Yhdistyksen nimi oli vuosi- 
nal965-1987 Virtain Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistys ja vuonna 1988 nimi 
muutettiin Virtain Sotaveteraanit 
ry:ksi.

Nyt ilmestyneen historiikin ni
menä on "Virtolaisen asevelihengen 
ja veljesavun neljä vuosikymmentä". 
Veljesapua tarvittiin yhdistyksen al
kuvuosikymmeninä niin henkisessä 
kuin aineellisessakin muodossa. 
Myöhemmin huomio on suunnattu 
kuntoutukseen ja virkistystoimin
taan sekä sotaveteraaniperinteen 
säilyttämiseen.

Huomattavia aikaansaannoksia 
ja paljon työtä vaativia hankkeita 
on useita. Ensimmäinen oli Vete
raanitalojen rakentaminen 1975, 
jolloin valmistui kaksi, yhteensä 15 
huoneistoa käsittävää vuokrarivita-

loa. Sitten tulivat Kenttälinnoitus- 
alueen kunnostaminen 1980-1983, 
Jatkosotaan lähdön muistolaatta 
1984, Talvisotanäyttely 1989, Kodin 
vartijat -keräys 1990-1991, Vete- 
raanimatrikkelit 1990-1993, Koti- 
rintamanaisen mitalien jako 1992, 
Veteraanimuseo 1992, Pro patria 
-muistomerkki 1992 ja Asevelihen
gen muistomerkki 1995.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 
suurimmillaan 1970, jolloin jäseniä 
oli 950, nykyinen jäsenmäärä on 
234 henkilöä. Ensimmäinen pitkä
aikainen puheenjohtaja oli Paavo 
Kyläkoski, Pauli Syrjänen oli myös 
pitkään yhdistyksen hallintotehtä
vissä. Nykyinen puheenjohtaja Onni 
Holttinen on kuudes puheenjohtaja, 
Martti Ala-Sulkava yhdeksäs vara
puheenjohtaja, Eero Hetrtsi neljäs 
sihteeri ja Kauko Lehtinen neljäs 
r ahas tonhoitaj a.

Virtain Sotaveteraanien Nais- 
jaosto on perustettu 29.4.1967

Sääntöjen mukaan jaoston tar
koituksen on tukea veteraaniyh- 
distyksen pyrkimyksiä ja suorittaa 
huoltotyötä veteraanien ja näiden 
perheiden keskuudessa. Nykyinen 
puheenjohtaja on todennut his
toriikin tervehdyksessään, että " 
...monet ovat olleet ne talkoot ja 
tilaisuudet, joissa on mukana oltu". 
Jaosto lahjoitti yhdistykselle lipun 
vuonna 1970.

Jaoston jäsenmäärä 1972 on ollut 
304 jäsentä, nyt se on 197. Nykyinen 
puheenjohtaja Eeva Jouttijärvi on 
seitsemäs puheenjohtaja, varapu
heenjohtajana toimii Liisa Kekola, 
sihteerinä Kaarina Sillanpää ja ra
hastonhoitajana Saara Lehtinen.

Ylä-Pirkanmaan Sotaorvot ry. 
on perustettu 28.4.2001

Perustaminen lähti käyntiin kun 
Kalevi Laakso kutsui sotaorpoja yh
teiseen palaveriin. Päätettiin kutsua
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seutukunnan sotaorvot perustamis
kokoukseen Virtain kaupungintalol
le huhtikuun 28. päivänä 2001.

Toiminnan tarkoituksena on so
taorpojen henkinen ja fyysinen tuke
minen, kuntoutusmahdollisuuksien

parantaminen sekä keskinäinen 
kanssakäyminen ja isän muiston 
vaaliminen. Virtain kaupunki onkin 
tukenut parina vuonna virtolaisten 
jäsenien Ainalan virkistyspäiville 
osallistumista.

Yhdistyksen jäsenmäärä on n. 
100, sotalesket ovat kunniajäseniä, 
näitä on tällä hetkellä viisi.. En
simmäisenä puheenjohtajana toimi 
nelisen vuotta Jenny Kivelä, nykyi
nen puheenjohtaja on Urpo Hon- 
ka-Hallila, sihteeri Antero Laasi ja 
rahastonhoitaja Pentti Jouttijärvi.

Pentti Jouttijärvi

Lapin sodasta ja toisen maailmansodan 
päättymisestä
Viime sotiemme syttymisistä ja 
päättymisistä on kirjoitettu Virtain 
Jouluissa viime vuosina. Vuonna 
1999 (sivu 4) oli katsaus talvisodan 
syttymisestä, vuonna 2000 (sivu 8) 
oli juttua talvisodan päättymisestä, 
vastaavat asiat jatkosodasta olivat 
vuosien 2001 (sivu 8) ja 2004 (sivu 
11) lehdissä.

Viime vuoden lehdessä ker
rottiin 1944 tehdystä aselevosta 
ja välirauhansopimuksesta. Tuo 
välirauhansopimus päätti kyllä 
sotatoimet silloista Neuvostoliittoa 
vastaan, mutta sota jatkui vielä ns. 
Lapin sotana saksalaisia vastaan. 
Vasta tuon vaiheen jälkeen voitiin 
todeta, että jatkosota ja samalla koko 
toinen maailmansota oli päättynyt 
Suomen osalta 27.4.1945. Vuodesta 
1987 lähtien huhtikuun 27. päivää 
on vietetty kansallisena veteraani
päivänä.

Jatkosodan loppuvaiheena voi
daan pitää Lapin sotaa, jota käytiin 
syksystä 1944 kevääseen 1945. Tämä 
johtui välirauhansopimuksen eh
doista, joiden mukaa Suomen tuli 
karkottaa saksalaiset 15.9. mennessä

eli parissa viikossa Suomen alueelta, 
kaikki osapuolet tiesivät tehtävän 
mahdottomaksi. Lapissa oli yli 200 
000 saksalaista ja runsaat materiaa
livarastot.

Syyskuun 3. päivänä 1944 aloi
tettiin joukkojen keskitykset Poh- 
jois-Suomeen. Syyskuun 15. päivään 
mennessä saksalaiset poistuivat 
Etelä-Suomesta, 19.9. Pohjois-Suo- 
men evakuointi aloitettiin, 20.9. 
tehtiin päätös sodan aloittamisesta, 
ensimmäiset aseelliset yhteenotot 
tapahtuivat 28.9., Valvontakomissio 
patisti 30.9. kiihdyttämään sotaa, 
Tornion maihinnousu tapahtui
1.10. saksalaisten huomaamatta,
2.10. saksalaiset katsoivat olevan- 
sa sotatilassa Suomen kanssa ja
13.10. saksalaiset antoivat Lapin 
hävityskäskyn. Tästä sotatoimet 
etenivät saksalaisten perääntyessä ja 
polttaen perässään käytännöllisesti 
katsoen koko Lapin.

Suomalaisia osallistui alkutapah
tumiin 75 000 miestä, mutta kun 
vanhemmat ikäluokat piti kotiuttaa 
joulukuun alussa 1944, jäi Lappiin 
varusmiehiä kantahenkilökuntaa

vain 12 000 miestä. Suomalaisten 
menetykset tässä sodassa olivat n. 
1 000 kaatunutta tai kadonnutta ja 
3 000 haavoittunutta, sotavankeja 
palautettiin Ruotsin kautta 136 hen
kilöä. Saksalaisten tappiot nousevat 
n. 5 000 mieheen.

Suomen alue oli käytännössä 
vapaa saksalaisista 25. huhtikuuta 
1945, mutta vielä 27. päivän aamulla 
oli pientä ammuskelua, joka kuiten
kin loppui niin, että suomalaisten 
komentajana ollut kenrl Hj. Siilas
vuo voi ilmoittaa Mannerheimille: 
"Ilmoitan täyttäneeni Ylipäälliköltä 
1944 saamani tehtävän; 25.4.1945 
klo 13.30 mennessä on saksalaiset 
sotavoimat karkotettu Pohjois-Suo- 
mesta".

Näin oli toinen maailmansota 
päättynyt Suomen osalta. Varsi
nainen rauhansopimus tehdään 
kuitenkin vasta noin kahden vuo
den päästä näistä tapahtumista eli 
10.2.1947 Pariisissa.
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Otto Moisio

Ruotusotamies Israel Martinpoika Knall

Israel oli syntynyt Hauhuun Braskin 
talossa 17.2.1799 ja hänen isänsä 
oli myös ollut sotilas. Syntyneiden 
kirjassa isäksi mainitaan Braskin 
talon poika varasotamies Morten 
Henriksson, joka oli saanut sotilaa
na sukunimen Tall. Suomen sodan 
syttyessä vuonna 1808 Morten eli 
Martti oli 40-vuotias ja joutui luulta
vasti tähän sotaan, joka liitti Suomen 
Venäjään

Ruotusotamies Israel Knall oli 
Vaasan pataljoonan Saarijärven 
komppanian sotilas N:o 136. Ruotu- 
jakolaitoksessa useamman talon yh
teinen sotamies asui hänelle osoite
tussa torpassa, jota hän viljeli. Aseet 
sekä muut varusteet tarjosi valtio 
ja sotamies osallistui säännöllisesti 
joukko-osastonsa harjoituksiin.

Israel Knall meni naimisiin Maija 
Stiina Tapanin tyttären kanssa vuon
na 1852 ja morsian oli 25-vuotias. 
Heille oli ennen avioliittoa vuonna 
1823 syntynyt tytär Hedvig, Avio
liitossa heille syntyi kaksi poikaa 
Herik Gustaf ja Johannes sekä myös 
kaksi tytärtä Maria ja Maija Stiina 
vuosina 1825 - 35.

Knallin sotilastorppa sijaitsi Ra
janiemen maalla silloiselta Hämeen
linna-Vaasa -maantieltä, nykyiseltä 
Lakarintieltä kirkonkylään johtavan 
kärrytien alkupäässä. Tie on tänään 
Nallentie. Tien alkupäässä on vie
läkin Knallin lähde. Tästä lähteestä 
uudelle hautausmaalle haettiin 
kasteluvesi vuosikymmeniä. Myös 
torpan paikka on tiedossa.

Suomen armeijan univormuja vuonna 1808: vasemmalla jalkaväkeä, oikealla 
rakuunoita, virkapuvuista intohimoisesti kiinnostunut kuningas muutteli niitä 
alinomaa eikä niiden kenttäkelpoisuuteen kiinnitetty pienintäkään huomiota. 
Todellisuudessa puvusto oli hyvin kirjavaa ja vastasi harvoin ohjesääntöjen 
määräyksiä. Piirros C. T. Staaf.

Voidaan vain kuvitella juhlapäi
vinä, kuinka Israel Maija Stiinan 
kanssa asteli kirkkoon juhlavassa 
sotilasasussa, johon kuului sininen 
takki, keltaiset housut ja töyhtö- 
hattu. Heidän kirkkotiensä kulki 
nykyisen Nallentien, Laaksotien 
ja Puutteentien kautta kirkkoon. 
Puutteentien paikalla on ollut vanha 
tie Torisevan kautta Uotilan virkata
loon, nykyistä Virtaintietä ei silloin 
vielä ollut.Silloinen kirkko sijaitsi 
nykyisen kirkon parkkipaikan koh
dalla.

Kun komppania lakkautettiin 
aivan 1820-luvun lopulla, Israelista 
tuli torppari Rajaniemen taloon. 
Kangasmäki nimisen entisen so- 
tilastorpan pinta-ala oli pieni ja 
luultavasti tästä syystä Israel muutti 
Mortenson nimisenä perheineen 
Ruovedelle vuonna 1837.

Israel Knall jätti jälkeensä meille 
Nallentien ja Nallenlähteen, tätä 
muistoa tulisi meidän vaalia.
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Liisa Saikkonen

Soininkylän metsästysseura on 
toiminut sata vuotta

Toisveden metsästys- ja ampu
maseura perustettiin syyskuussa 
1905. Perustajajäseniä olivat Oskari 
Ala-Soini, Toivo Ala-Soini, Heikki 
Hallinen, Thure Jalander, Carl von 
Norring, Kaarlo von Knorring, Sa
muli Peltola, Heikki Versta, Santeri 
Versta, Aaro Vähämäki, Arvo Yli- 
Soini ja Toivo Yli-Soini.

Alkuvuosina toiminta oli vil
kasta. Ampumakilpailulta pidettiin 
vuosittain jopa useammatkin. Seu
ran alueella oli valmiina ampumara
ta lakkautetun ampumayhdistyksen 
jäljiltä. Metsästyksessä ei yhteisjah- 
teja järjestetty, vaan metsästettiin 
muutaman miehen porukoissa. 
Apuna käytettiin ajokoiria tai pys
tykorvia. Metsästettiin jäniksiä, met
säkanalintuja ja turkisriistaa, jolla oli 
alkuvuosina suuri merkitys.

Vuonna 1920 liityttiin Suomen 
Ampujainliittoon ja seura rekiste
röitiin virallisesti. Seura alkoi jär
jestää ammunnan luokkakilpailuita. 
Kirjeenvaihto seuran ja liiton välillä 
oli vilkasta, ja opastusta saatiin 
monissa harrastukseen liittyvissä 
asioissa.

Sodan aikana toiminta hiipui, ja 
hiljaiseloa jatkui vuoteen 1959, jol
loin toiminta aloitettiin uudelleen. 
Puuhamiehinä olivat Onni Viitala 
ja Jaakko Ala-Soini. Seura liittyi 
Suomen metsästäjäliittoon.

Edelleen keskityttiin pienriistan 
metsästykseen, mikä oli luonnol
lista. Hirvenmetsästyksestä oli 
luovuttu hirvien vähäisen määrän

Tyytyväisiä ammunnanharrastajia tauolla seuran perustamisen aikoihin, Onni Ylä- 
Soini (vas.), Heikki Hallinen, Oskari Ala-Soini, Toimi Verstta ja Juho Hallinen. 
Kuvan omistaa Jaakko Ala-Soini.

vuoksi jo 1920-luvun alussa.. Am
pumakilpailulta pidettiin. Lajt olivat 
muuttuneet savikiekko- ja pienois- 
kivääriammunnoiksi. Pilkkikilpai- 
luitakin järjestettiin. Riistakantojen 
tilannetta seurattiin ja tarvittaessa 
metsästystä rajoitettiin. Järjestettiin 
myös koiranäyttelyltä. Nykyisin 
näyttelyitä järjestetään yhteistyössä 
alan järjestöjen kanssa.

Vuokramaita on nykyisin 5500 
hehtaaria ja jäseniä 90. Alueella toi
mii kaksi itsenäistä hirviseuruetta, 
Toisveden hirvimiehet ja Viitalan 
hirviseurue. Seuran puheenjoh

tajana toimii Paavo Mäntynen ja 
sihteerinä Erkki Metso. Johtokun
nan jäseninä ovat Martti Saikkonen 
(vpj.), Eino Rintala, Juha-Pekka 
Mäki ja Jyrki Osma.

Seura on yksi maan vanhimmis
ta. Satavuotisjuhlia pidettii 17.9. 
2005 Toisveden Sippolassa. Hopei
sen ansiomerkin riistanhoitotyöstä 
saivat Paavo Mäntynen ja Eino Rin
tala, joka on toiminut puheenjohtaja 
39 vuotta. Pronssisen ansiomerkin 
saivat Mauri Mäntynen, Väinö Jo
kela ja Martti Saikkonen.
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Maija Myllykangas

Elokuun rakkaus

Hääruno Marttisen pappilassa elokuussa 2005

Rakkaus kypsyy elokuussa kuin mustikka
Rakastuneille on hyväksi syödä mustikoita,
sillä rakkaus on sokea ja mustikka parantaa näköä

Syyskuussa rakkaus saa kultaisen viitan
koivujen kirkkaasta kirkkotekstiilistä
Rakkaus juoksee merenrantoja kultainen vitta hulmuten 
ja nostaa humaltuneena puolukkaisen pikarinsa

Rakkaus ei pelkää lokakuuta,
sillä rakkaudella on paksut harmaat villasukat 
ja niissä on auringonkeltainen raita

Marraskuussa rakkaus antaa itselleen luvan
surumielisyyteen, se kulkee aika hellyttävänä
sumun keskellä, vähässä valossa
Kaikkihan kuitenkin tietävät, että on hauskempi olla
kaksin yksin kuin yksin yksin

Joulukuu voisi olla rakkauden nimikkokuukausi,
sillä rakkaus on lahja - eikä mikään muu kuukausi
oikeuta niin huomaavaiseen hellyyteen kuin rakastavaisten joulukuu

Jos rakkaus saisi päättää, se sulkeutuisi tammikuuksi
keskelle metsää pieneen mökkiin, varustautuisi tarpeellisella määrällä 
kurkkupurkkeja, vadelmahilloa, kirjoja, kitaroita ja hiljaisuutta 
ja istuisi takkavalkealle kertomaan tarinoita
kaukaisista paikoista ja läheisistä tapahtumista

Helmikuu löytää kalpean, vähän riutuvan rakkauden,
joka poimii hangelta timantteja ja lähtee myymään niitä torille 
saadakseen rahaa polttopuihin
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Rakkauden ei tarvitse maaliskuussa miettiä
paikkaansa; se käpertyy eteläiselle rinteelle
pälven kohtaan eikä edes muista kärsimäänsä pahaa

Huhtikuussa on hyvä, että rakkaus on pitkämielinen 
Sen on kestettävä vilustumiset ja öiset yskänpuuskat 
ja elämän julma tylsyys ja viileät paljaat tuulet

Mutta rakkaudelle korvataan kaikki toukokuussa, 
kun koivut nostavat mahlaiset maljansa, 
ja jumalat soittavat trumpeteillaan kirkkaanvihreitä sävelmiä 
avautuvissa kielonlehdissä

Kesäkuussa rakkauden on turha laittaa verhojaan kiinni:
se tietää kuitenkin, että siellä on kesäyö
On siis parasta lähteä vaeltamaan, kun maailma on
täynnä valon sirkutusta ja lupausta siitä, että kaikki on ikuista:
maa, valo, ihmisen hyvyys

Tulee heinäkuu, mutta rakkaus se ei lomaa pidä
Mansikkahillon sokerinen suudelma
voidaan huuhtoa pois vain kunnon kuutamouinnilla

Ja niin tulee elokuu - täynnä muistoja
häistä, jotka kerran vietettiin hyvien ihmisten kanssa
mustikansinisten vetten äärellä,
lauluista, joita laulettiin kauneuden kunniaksi,
hymyistä, joita vaihdettiin ilman valuuttakursseja,
varmuudesta, että kaikki tämä jatkuu -
tulee elokuu ja elokuita, tulee vuosia ja vuosikymmeniä,
tulee pieniä, keskikokoisia ja suuria iloja, ehkäpä surujakin -
mutta suurin kaikista on aina elokuun rakkaus
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Liisa Mäkinen

Koulutie

V.A. Koskenniemi:

" Olen unessa useasti
sinun kaduillas koulutie.
Kotiportilta kouluun asti
minun askeleeni vie."

Astellessani viiden viimeisen vuo
den aikana Keiturinpuistoon joh
tavaa kävelytietä entisen kouluni 
ohi, ovat monet kouluun liittyvät 
muistot tulleet mieleeni.

Koulun ympäristö on muuttunut 
uusien rakennusten ansiosta, mutta 
kyllä siinä sitä vanhaa parakkimai- 
semaakin on.

Vanhaa on ainakin se iso kuusi, 
joka kasvoi parakkikoulun ul
korakennuksen kupeella. Se on 
tummanvihreä ja pitkäoksainen 
hyvinvoivan näköinen ja mikäpä on 
ollessa, kun sai kasvuun tarvittavat 
"hivenaineet" pitäjän senaikaiselta 
nuorisolta. Parakkikoulussahan ei 
tietenkään ollut mitään sisävessoja. 
Vieläkin sen juurella näkyy pelto- 
tynnyri olevan, liekö jätetty ohikul
kijoiden "hätälaskupaikaksi"?

60-vuotta sitten sota oli päät
tynyt, maa alkoi elpyä hiljalleen. 
Alettiin ajatella elämää taas eteen
päin. Usealle paikkakunnalle alet
tiin perustaa nuorille oppikouluja. 
Myöskin Virroille, ja se toimi aluksi 
ns. kunnallisena keskikouluna.

Aluksi se toimi vuokratiloissa 
kansakoululla, kunnantalolla ja 
seurakuntatalolla.

Niinpä meitä täältä Vaskuultakin 
lähti iso joukko jo v. 1945, kun kou
lu aloitti toimintansa. Seuraavana 
vuonna vielä suurempi joukko, 
johonka tässä oli ilo kuulua.

Vaskuunkylältä oli kyllä siihen 
aikaan hyvät liikenneyhteydet kes
kustaan, kun ennen sotia rakennettu 
Porin-Haapamäen rata loi hyvät 
mahdollisuudet. Juniakin kulki 
melko taajaan ja VR antoi vielä huo
mattavan opiskelija-alennuksen.

Se koulu oli sellainen, että sinne 
piti pyrkiä, toisin sanoen jotain 
tiedon murusia itsestään ilmaista. 
Pitäjänlehdestä luimme, että ko
keet ovat silloin ja silloin, mukaan 
virkatodistus, paperia, kynä ja 
kumi. Niinpä me tytöt suuntasim- 
me Vaskuun "kauppakeskukseen" 
ostamaan tarvikkeita. Ostimme Raf. 
Haarlan kirjoituspaperia, sellaista, 
jossa on punainen sulka vinottain 
arkin päällä.

Kun sitten saavuimme kirkon
kylän koululle, huomasimme, että 
toisilla oli ruudullista paperia. Mitä 
nyt tehdään, kun meillä on aivan 
tavallista kirjoituspaperia. Eipä 
auttanut muu, kun nimi vain joka 
paperiin ja kirjoitetaan ja lasketaan 
kaikki oikein, tai melkein. Eivätpä- 
hän opettajat pääse naureskelemaan, 
että syrjäkyliltä varmaan.

Parhaamme sitten yritimme ja 
jatkoimme kesäämme onnellisen 
tietämättöminä, kuinka meidän oli 
käynyt. Oli jo elokuu, kun yksi isom
pi tyttö kyseli, olimmeko käyneet 
katsomassa, oliko meidät hyväksyt
ty. Emme olleet.

Olimme niin lapsellisen varmoja, 
että jos on kerran oikein vastattu, 
niin tietenkin on hyväksytty. Ellei 
näin olisi käynyt, luotimme, että 
kyllä siellä joku on uteliaisuuttaan 
käynyt ja tieto siitä olisi kyllä levin
nyt. Aikuistuttuamme on tämäkin 
asia hymyilyttänyt.

Koulu alkoi 2.9.1946. Silloin kyllä 
vähän jännitti, että ajaakohan ne 
meidät pois. Eivät ajaneet.

Koulu toimi aluksi vaihtoluku- 
periaatteella kansakoulun kanssa 
ja siksi oli hankittava lukuhetkiä 
varten koulukortteeri. Olimme 
kukkakaupan tädillä, siis minun 
oikealla tädilläni. Meitä oli siellä 
useampiakin. Kuka odotti junaa, 
kuka autoa. Täti parka!

Moni muukin hakeutui koulu- 
kortteeriin, kun juna tuli aamulla

ja kouluun pääsimme vasta ilta
päivällä. Nämä aamuvapaat mah
dollisti sen, että juostiin asioilla, 
milloin kotiväen, milloin jonkun 
muun kyläläisen. Juostiin postissa, 
kaupoissa, toimistoissa, vieläpä 
kansanhuollossakin, sieltähän sai 
niitä kortteja, kuten yleisostokortit 
ja vaatetuskortit. Apteekki oli myös 
tärkeä paikka. Aamulla oli matkarei
tin varrella "asiakas" asiapussinsa 
kanssa. Pussissa oli pieni lappu, 
mitä tuodaan ja pieni nyttyrä ra
haa. Yleensä se asia oli yskänlääke, 
asperiini, Hota-pulveri, kuohuvia 
korvatippoja ym. Illalla olivat sitten 
junantuloaikaan vastassa samoissa 
paikoissa.

Kaupoista haettiin sellaisia asioi
ta, joita ei Vaskuun kaupoista saanut 
kupongeillakaan. Sellaisia olivat 
etupäässä kankaat. Niihin aikoihin 
oli Vaskuun kylälle tulossa paljon 
pieniä kansalaisia. Heille tai oikeam
min heidän äideilleen jonotimme 
myös vauvaflanellit. Kaikki saivat 
samanväristä, vaihtoehtoja ei ollut.

Sodan jälkeen ensimmäiset kara
mellit olivat myös jonotustavaraa. 
Ne olivat kovia kuin kristallipalat, 
mutta olevinaan hyviä, kun ei oltu 
karamellia saatu kuin joskus ennen 
sotia, jotkut eivät koskaan.

Kun aamulla tultiin asemalta 
kylälle, arvattiin, että kaupoissa on 
jotain tärkeää, kun naisväki kiirehti 
kauppoja kohden. Me myös, jos 
siellä oli jotain erikoista, kankaita 
lähinnä, juoksimme tädeillekin 
kertomaan. Saimme myös "pikalai- 
naa", että päästiin itsekin ostamaan. 
Kankaat olivat sikäli arvokkaita, 
kun niitä harvoin tuli kauppoihin 
ja lisäksi tiskinalusmyynti eli kulta- 
aikaansa.

Tärkeitä olivat myös puhdistus
aineet, pesuaineet ja kärpäspaperit. 
Kyllähän niitä tarpeita oli, mutta piti 
ehtiä myös kouluun.
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Usein on tullut mieleen, ettei
vätkö omat vanhempammekaan 
huomanneet sitä seikkaa, että olisi 
meille pitänyt jättää sitä pääasiaa, 
koulunkäyntiäkin, varten vähän 
aikaa, ettei juoksuteta pitkin kylää 
hoitamassa kodin tarpeita!

Sitten kun pääsimme muutta
maan parakkikouluun, omaan kou
luun, kuriirin tehtävät vähenivät ja 
loppuivatkin. Koulu alkoi normaa
listi aamulla ja päättyi iltapäivällä. 
Sen jälkeen koulukortteerissa yritet
tiin lukea seuraavan päivän läksyjä 
ja tehdä tehtäviämme. Sitten kun 
juuri oli päässyt lukemisen alkuun, 
sen keskeytti iltajunalle lähtö.

Aluksi koulunkäynnillä oli oma 
viehätyksensä, mutta laukun käytyä 
kirjojen painosta raskaammaksi, 
alkoi alituinen matkantekokin 
väsyttää. Oman värinsä siihen toi 
vielä syksyn synkeys, sateet, talven 
pakkaset ja tuiskut. Syksyn pimeät 
pelottivatkin pieniä kulkijoita.

Sodan jälkeen liikkui muitakin 
"ratapöllinlukijoita" meidän lisäk
semme. He olivat varmaan joitain 
vankikarkureita, jotka pyrkivät 
liikkumaan pimeän turvin ja pelkä
sivät varmaan meitä enemmän kun 
me heitä.

Sitten kerran oli liikkeellä sellai
nen huhu, että joku "isä Aabrahami" 
olisi liikkeellä. Kihniöllä oli nähty 
ja se jahtaa pikkutyttöjä. Oli taas 
synkkä tuulinen ilta, kun tulimme 
asemalta kotiimme päin, niin rau
tatien korkealla kohdalla näimme, 
että joku tumma hahmo tulee meitä 
kohti takinliepeet heiluen. Olimme 
varmoja, että se on nyt se "isä-Aab
rahami", mikä neuvoksi? Sydän 
pamppaillen päätimme juosta niin 
paljon kuin jaloista pääsee. Olento 
ehti kohdallemme, pysähtyi ja sanoi: 
"Tytöt, älkää pelätkö, olen Lauri
kaisen rouva ja tulossa Mäkelästä 
maidolta. Kun oli kylmä, laitoin 
huivin harteilleni ja se siinä tuulessa 
heilui." Huh, kyllä helpotti!

Kun olimme päässeet sinne 
parakkikouluun, koulunkäynti 
helpottui huomattavasti, varsinkin 
sen jälkeen, kun oli anottu VR:ltä, 
että Virroilta Porin suuntaan lähtevä 
tavarajuna voisi ottaa koululaistakin 
kuljetettavakseen. Lähtöaika Virroil

ta oli muistaakseni klo 17:00. Siihen 
mennessä suurin osa tunneista oli 
jo pidetty. Aluksi siinä oli sellainen 
vanhanaikainen henkilövaunu, 
mutta pian se jäi pois ja saimme 
istua tai seistä konnarin vaunussa.

Kuri ja järjestys oli koulullemme 
ominaista. Kukin opettaja toimi 
järjestyksen valvojana vuorollaan. 
Tästä muistuu mieleeni eräs tapaus, 
joka liittyy tähän meidän junamat- 
kailuun.

Koululle oli joku "ystävällinen" 
henkilö tiedottanut, että "ne" pitää 
kovaa meteliä ja roikkuvat tava
rajunissakin. No, sitten kerran jär- 
j estyksenvalvoj a, luonnontieteiden 
rehtori liikanimeltä "Kaaleppi", 
tuli asemalle seuraamaan tilannetta. 
Alaluokkien pikkupojat huusivat: 
"Kaaleppi tulee!" Olimme nimittäin 
jo sisällä konnarin vaunussa ja junan 
piti kohta lähteä, niin Kaaleppi nou
si vaunuun ja tempaisi oven auki 
huutaen: "Mitäs te tänne olette tul
leet, heti ulos sieltä." Silloin konnari 
puuttui asiaan ja sanoi: "Lähde nyt 
äijä äkkiä pois täältä, juna on ilmoi
tettu jo lähtöön ja liikkuu jo, heillä 
on oikeus kulkea tässä junassa." 
Kaaleppi parka.

Oikealla asialla varmaankin 
mielestään oli, kukaan ei vaan ol
lut muistanut ilmoittaa, että "ne" 
kulkevat tavarajunassakin. Mete- 
linpitokin oli varmaan totta. Sitähän 
syntyy heti, kun on useampi nuori 
koolla, mutta se oli vain kovaäänistä 
keskustelua. Mitään kaljoja ja tupa-

Piirros: Mira Akkala 9v.

koita ei siihen aikaan käytetty. Ei 
niitä saanutkaan ja kuului tapoihin, 
ettei edes ajateltukaan.

Niin nopeasti kului aika ja pää
simme keskikoulun loppuun. Tämän 
pitemmälle ei Virroilla voinutkaan 
silloin jatkaa, vaan jatko-opintoja 
varten oli hajaannuttava muille 
paikkakunnille. Kaikki me sitten 
aikanaan sijoituimme maailmalle ja 
saimme itseämme tyydyttävät am
matit, yksi jopa Amerikkaan asti.

Nyt kuutisenkymmentä vuotta 
aloituksestamme olemme mummo
ja ja pappoja tai ainakin sen ikäisiä, 
katsomme maailmaa jo hieman 
etäältä ja toteamme, että on edistys
täkin tapahtunut.

Näin matkan päästä katsottuna 
koulussa oli poikkeuksellisen kivaa, 
matka vaan oli raskas. Jo kouluaika
na kadehdin niitä koulutovereita, 
joiden koti oli kirkonkylässä. Heidän 
ei tarvinnut iltapimeällä kanniskella 
reppujaan. Saivat täysipainoisesti 
paneutua opiskeluun.

Jospa taas lopuksi muistelisi, 
mitä Koskenniemikin sanoi runos
saan.

"Ja mä unohdan läksyni vaivan 
ja kaikki niin kauniiksi saa, 
mua jossain kaukana aivan, 
elo ihana odottaa.

Olen unessa useasti sinun 
kaduillas koulutie.
Ah' enkä mä hautaan asti 
myös koululainen lie".
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Anna-Katariina Virtanen, 9 B

Jouluaattona

Kirkossa soi lopetusvirsi, mutta en 
laulanut, ei kertakaikkisesti huvit- 
tanu. Katse oli liimaantunu kirkon 
valkoiseen kattoon. Äiti oli raivon
nut minulle kaksi viikkoa putkeen, 
kai se oli vaan stressaantunut joulun 
laitosta, koska tänä vuonna oli mei
dän vuoro laittaa pidot. Yhtäkkiä 
mummu pukkasi mua kylkeen, 
katse irtautui katosta ja siirtyi 
mummun tuimaan katseeseen. 
- Yleensä joulukirkossa lauletaan, 
mummu sanoi paheksuen. Nappa
sin avonaisen virsikirjan käteeni ja 
aloin aukoa suutani laulun sanojen 
mukaan, mutta ääntä en käheästä 
kurkustani saanut. Mustakin joulu 
on stressaavaa aikaa.

Meidän isoon pihaan oli park- 
keerannu neljä autoa, vain neljä 
autoa, isän auto puuttui, muuten 
koko suku oli jo paikalla. Isä oli 
nyt jossain pääkaupunkiseudulla 
työpalaverissa ja saapuisi kotiin 
vasta illalla. Miksi sen juuri tänään 
piti lähteä?

- Mennään tekeen lumilinna, 
huusi Taavi eteisestä haalareita 
päälleen kiskoen.

- Ja lumihevonen! huusivat 
kaksoset yhdestä suusta ja tömis- 
telivät myös eteiseen pukemaan 
uiko vaatteita.

- Tiiju ja Petteri, tehän voisitte 
mennä myös, äiti tokaisi hieman ko- 
mentelevaan sävyyn. Katsoin häntä 
hieman äkäisesti, koska en halunnut 
mennä pihalle kipeän kurkun kans
sa, saati sitten Taavin, joka viihtyisi 
pihalla hyvinkin pitkään.

- Pitää vielä vähän auttaa tont
tuja, äiti kuiskasi korvaani. Ja kohta 
me kaikki lapset pulkkamäessä, vaa
ri mukaan lukien. Hän seisoi mäen 
päällä odottaen vuoroaan.

Vaikka vaari kuinka neuvoi 
Taavia lumilinnan teossa, ei siitä 
tullut mitään. Lopulta kumpikin 
kyllästyi ja tyytyi katselemaan, kun 
minä ja Petteri rakensimme viimeis
tä seinää. Saatuaan lumihevosensa

valmiiksi kaksoset tajusivat kuinka 
pimeää oli, ja heitä alkoi pelottaa. 
Pian vaari kantoi kaksoset sisälle ja 
me muut seurasimme perässä.

Kun riisuin kasvoille kieputetun 
kaulaliinan, sieraimiini leijui laatik- 
koruokien ja kinkun tuoksu.

- Me jo mietimme, mihin te olette 
hukkuneet, kellohan on jo kuusi, 
kuului Riitan kaksosille puhuva 
ääni keittiöstä. - Saadaanko me, äiti, 
kohta avata lahjoja? kysyi Veera. - Ei 
vielä, vasta kun pukki tulee. Meillä 
kun on sellainen perinne, että lahjat 
laitetaan aina kuusen alle ja joulu
pukki jakaa ne. Istahdin sohvalle 
ja tutkin katseellani kuusenalustaa, 
olisiko siellä yhtään isoa pakettia 
minulle. Olin toivonut cd-soitinta. 
Hivuttauduin hieman lähemmäs 
kuusta nähdäkseni paremmin. Ute
liaisuus voitti ja pian jo istuin kuu
sen alla. -Tiiu! Ei ennen kuin pukki 
tulee! Säikähdin ihan kuullessani 
mummun ärtyisän äänen takaani. 
-Tule syömään sieltä, mummu to
kaisi nyt lempeästi hymyillen.

Ruokapöydässä kaikki olivat 
koonneet reilut keot jouluruokaa 
lautaselleen. Vaari nousi ja kilisti 
lasiaan pitääkseen puheen. Mutta 
silloin Timo keskeytti: - Mitä jos 
minä pitäisin puheen tällä kertaa. 
Vaari hämmentyi, mutta istuutui 
kuitenkin takaisin paikoilleen. - On 
hauska nähdä teitä kaikkia, Timo 
aloitti. - Vaikka olemmekin lento- 
bisneksessä, se ei tarkoita, ettemme 
haluaisi nähdä teitä, hän hymyili. 
- Töissähän minä tutustuin tuohon 
Elliinkin ja nyt olemme kulkeneet 
yhdessä jo kolme vuotta. Timo kään
si katseensa vieressään istuvaan 
Elliin. Hän työnsi tuolinsa taemmas 
ja polvistui. - Elli, olet elämäni valo. 
Tuletko vaimokseni? Kaikki puhke
sivat onnentoivotuksiin, kun punas
tunut Elli vastasi myöntävästi.

Älä laita sitä ketsuppia pork- 
kanalaatikkoon! mummo komensi 
Taavia. - Anna pojan kokeilla miltä 
se maistuu, vaari mutisi. - Niin

kuin sanot, vaariseni, mutta Taavin 
on sitten parempi syödä tuo kaikki. 
Hän hymyili vaarille ja tämä hymyi
li takaisin.

Kaikki olivat kokoontuneet 
kuusen ääreen laulamaan joululau
luja. Pian ovelta kuului koputusta. 
Taavi, Veera ja Viivi huusivat yhteen 
ääneen: -J oulupukki! Eteisestä 
kantautui tuttu, hieman käheä ääni. 
- Onko täällä kilttejä lapsia? - On! 
kikattivat kaksoset. Pukki asteli 
olohuoneeseen ja kasvoilleni levisi 
hymy. Joulupukki maskin takana 
ei voinut olla kukaan muu kuin isä. 
Pukki ojensi jokaiselle yhden lahjan 
ja lähti sen jälkeen toivotellen hyvät 
joulut.

Kuten arvasin, pian joulupukin 
lähdön jälkeen saapui isä, joka meni 
syömään lanttulaatikkoa ja kinkkua 
lahjojen aukaisun jälkeen. Sain cd- 
soittimen, levyjä, villasukat ja suk
laata. Päätin paeta yläkertaan kak
sosten suurta pehmoleluvuorta.

Kello näytti yhtätoista, kun ala
kerrasta kuului tömähdys. Astelin 
portaat alas ja näin liikettä eteisestä. 
Isä, äiti, Mikko ja Riitta olivat vielä 
hereillä. He olivat kääriytyneet 
huopiin ja katselivat kaunista ja 
pilvetöntä tähtitaivasta. - Ai, Tiiju, 
sinäkin olet vielä hereillä. Ota huopa 
ja tule tänne istumaan. Hiivin äidin 
viereen ja hän veti minut lähelleen 
ja kuiskasi korvaani: - Eikö olekin 
kaunista. Riitta alkoi laulaa heleällä 
äänellään Jouluyötä ja pian kaikki 
yhtyivät hiljaiseen lauluun...
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Armi Hänninen

Tarinaa Hiekkarannan lavasta

Hiekkarannan lava sijaitsee Tois
veden rannalla Torppakyläntien 
varrella. Hiekkarannalla on nuoriso 
saanut tavata toisiaan jo yli 50 vuo
den ajan. Lava rakennettiin Virtain 
sosialidemokraattisen työväenyh
distyksen toimesta ja ensimmäiset 
tanssit siellä tanssittiin helluntaina 
1954. Lava rakennettiin talkoovoi
min. Tontilla sijaitsi silloin mökki, 
aitta, liiteri ja hyyskä. Ensimmäinen 
talonmiespariskunta Eila ja Pekka 
Heinämäki muuttivat 1954 keväällä 
mökkiin ja huolehtivat talkooväen 
järjestelyistä ja muonituksesta. 
"Kahvia ja pullaahan se muonitus 
etupäässä silloin oli", kertoo Eila 
Heinämäki, mutta talkooväki oli 
intoa täynnä. Rakennustöitä tehtiin 
omien töiden jälkeen useana iltana 
viikossa, koska tavoite oli helluntai- 
aaton tanssit ja valmistuihan lava. 
Eila kertoo, että tansseja pidettiin 
joka lauantai ja usein vielä sunnun- 
tainakin, lisäksi ravintolan kioskia 
pidettiin auki uimarannan kävijöitä 
varten. Tytär hoiti kioskin myynnin: 
limonaatia, pilsneriä ja jäätelöä. Jää
telön kylmänä pitämiseen tarvittiin 
jäätä ja suolaa. Puukkoniemestä, 
jossa maidon säilyttämiseen oli 
jäävarastoa, saatiin tarvittava apu, 
kuten on saatu monta kertaa myö
hemminkin. Eila kertoo, että talkoo
väen hankinta oli silloin helppoa, 
työtovereiden ja ystävien joukosta 
löytyi aina tulijoita.

Eilan ja Pekan jälkeen on ollut 
monia talonmiehiä ja naisia ja lava 
on pidetty kunnossa talkoovoimin 
näihin päiviin asti. Jokainen "vetäjä" 
on hankkinut joukkonsa, josta voim
me esittää kaikille suuret kiitokset, 
niin kuin talkoissa Olleillekin, hei
dän lukumääränsä on suuri.

Tanssilavojen käyttö on muuttu
nut ajan mukana, niin myös Hiek
karannan. Nuoriso tapaa toisiaan 
lavoilla ja heidän halujensa mukaan 
on pitänyt muuttua. Rakennettiin 
disko alakertaan ja maalattiin lavan 
ikkunat mustiksi, että välkkyvät 
valot näyttivät paremmilta. Tehtiin

Hiekkarana lava kesällä 2005. Kuva:Armi Hänninen

grillirakennus, laajennettiin ravin- 
tolatiloja ja turvauduttiin vuokra
sopimuksiin ohjelmatoimistojen 
kanssa.

Rantarock Virroilla on monen 
keski-ikäisen muistoissa, kuten 
Pate Mustajärvikin laulaa: "Muistan 
Virtain juhannuksen, teltassa kun 
paleltiin..." Nämä juhlat vaativat 
jo suurempia ponnistuksia kuin 
aikuisten humppatanssit. Tarvittiin 
ulkolavaa, leirintäaluetta, ruoka- ja 
juomatarjoilua, lupia ja paljon tal- 
kooväkeä. Urheiluseuroista löytyi 
vapaaehtoisia omien joukkojen 
lisäksi. Vuosien kuluessa vaati
mukset kasvoivat ja juhlien väki
määrä lisääntyi, alue kävi pieneksi 
ja samalla sopimuksien mukaiset 
korvaukset jäivät saamatta, silloin 
rokki loppui.

Lavalla pidettiin normaaleja 
nuorten juhlia edelleen, vaikka ju
hannusjuhlat siirtyivät suuremmille 
areenoille. Lavaa laajennettiin, että 
saatiin pubi ja kaljanmyyntioikeu- 
det.

Lavalla käyvä nuoriso on yhä 
nuorempaa. Musiikki ja bändit ei

vät olekaan tärkeitä, vaan porukan 
kokoontuminen, eikä siihen tarvita 
sisätiloja joihin pitää maksaa pääsy
maksu. Kun menot ovat suuremmat 
kuin tulot, ei järjestäjällä ole muuta 
mahdollisuutta kun lopettaa.

Hiekkaranta kuuluu Toisveden 
eteläpään alueeseen, johon ollaan 
tekemässä asemakaavaa. Oli pakko 
ajatella pitkälle tulevaisuuteen. Yh
distyksen yleinen kokous teki pää
töksen, että suosittaa Hiekkarannan 
alueen kaavoittamista asuntoalu
eeksi, vaikka jokaisen Hiekkarantaa 
rakentaneen sydäntä särki ajatella 
lavan purkamista.

Hiekkaranta toimii edelleen 
vielä useita vuosia. Panostus on nyt 
juhlatalo tyyppisessä toiminnassa.

Lava on mainio paikka kesähäil- 
le, yritysten ja yhdistysten kesäjuh
lille tai syntymäpäiville.

Toivomme, että ihmiset saavat 
tavata toisiaan ja juhlia Hiekkaran
nalla upeassa järvimaisemassakat- 
sellen Toisveteen laskevaa aurinkoa. 
Annetaan arvo kaikille niille ihmi
sille, jotka ovat talkootyöllään olleet 
rakentamassa Hiekkarantaa.
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Virtolaisia tulitikkuetikettejä vuosien 
varrelta

Lähes kaikki ovat jossakin elämänsä 
vaiheessa keränneet jotakin, esimer
kiksi postimerkkejä, kauniita kiviä, 
kirjoja tai lasiesineitä. Myös tulitik- 
kuetikettien keräily on ollut suosittu 
harrastus. Tässä pieni otos virtolais- 
aiheisia etikettejä Seppo Kemppisen 
ja Ari Kaitajärven kokoelmista.

Selostus etiketeissä esiintyvien 
kauppaliikkeiden sijainnista ja 
omistajista, Otto Moisio:

Lotta-Svärd -järjestön kahvimaja 
Torisevalla avattiin 31.5.1936. Myö
hemmin Torisevan kahvimaja.

VIRRAT

Toriseva Virroilta 1950-luvulla, 
Hämeen tulitikkutehtaan julkaise
masta sarjasta Kuvia Suomen eri 
paikkakunnilta.

Herkkuja hyviä my)

Mauno
Nurminen

VIRRAT - Puh. 27

Kahvibaari ja 

autohuolto

Martti Koskelan sekatavarakauppa 
Tulijoella ja Rantakunnalla, perus
tettu 1930-luvulla. 1938 Tulijoen 
kaupan osti Uusi Osuusliike Vir
rat.

Viljo Kokko, kauppa Jäähdyspohjas- 
sa 1970-luvulla.

Kauppias Mauno Nurminen muutti 
1958 Äijännevalta ns. Luodon kiin
teistöön, nykyisen Cassa-kaupan 
parkkipaikan kohdalle. Autohuolto 
oli entisessä V. Tuomisen korjaamo- 
rakennuksessa Luodon kiinteistön 
takana. Vuonna 1960 Nurminen 
avasi oman liiketalon, kyseisessä 
kiinteistössä toimii nykyisin Ravin
tola Toisvesi.

Virtain Liha ja Herkku. Omistaja 
Erkki S. Koskinen aloitti Kukkosen 
kauppakiinteistössä 1968-70.

Hotelli Tarjanne vuodesta 1967, 
myöhempi nimi Eetvartti.

Sulo Armas Tohmon elintarvi
kekauppa toimi 1936 - 39, kiin
teistössä myöhemmin mm. 
Elma Koskimäen paperikauppa.
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Olavi Keinänen omisti elintarvi
kekaupan Kukkosen kauppakiin- 
teistössä noin yhden vuoden 1960- 
luvulla.

Aleksi Kurki
Virrat, Kurjenkyiä

Ostaa temkl&tapuita ja pystymetWä<’Myv
....... • kiilutusta väreitä

edullisesti 
Puhelin .......

Tulitikkuetikettien lisäksi tätä käy
tettiin myös isona mainosjulisteena 
Runoilijan tien markkinoinnissa.

Lauri Ikkala perusti 1921 Ikkalan 
Talouskaupan Killinkoskella. Toi
mintaa jatkoi hänen poikansa Alpo 
ja myöhemmin Ahto. Kauppa lopet
ti 1960-luvun alussa.

Lahosen kauppahuoneen nimi muu
tettiin T:mi Alex. Lahoseksi 1936 
kauppias Aleksi Lahosen kuoltua. 
Leski Matilda Lahonen lopetti kau
pankäynnin 1939.

Aleksi Ala-Kurki oli liikemies ja 
kauppias Kurjenkylässä 102+-luvul- 
ta 1940-luvulle.

Sika
Monipäisen possupahnan nuorimmainen 
olen, pekoniksi kasvaa aiotaan.
Kantaa ämpärillä mulle ruokaa nainen, 
muusfei huolta kunhan syödä saan. 
Pitkään ikään uskoisinko? Noh, 
riippuu mitä mittapuuta käytettiin, 
joulun kellot minullekin - oh, 
kenellekäs muulle soitettiin...

21.1.1961 Matti Koski
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Arja Saarinen

Virrat-päivä 20.10.2005
Perinteistä Virrat-päivää vietettiin 
tänäkin vuonna aurinkoisessa syk
syisessä säässä. Päivän ohjelma al
koi päiväkotien lapsille järjestetyllä 
nukketeatteriesityksellä Näy ttely- 
tila Virinässä. Marras Workshop 
-nukketeatteriryhmä esitti H.C. 
Andersenin 200-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi interaktiivisena nukkete
atterina Andersenin sadun "Ruma 
Ankanpoikanen". "Jyrki-eno" Iha
laisen ja "Pekka-setä" Bäckmanin 
johdattelemina lapset eläytyivät 
ruman ankanpoikasen tarinaan 
askartelemalla itselleen myös oman 
ankanpoikasen.

Kaupunginkirjastossa saatiin 
kuntalaiskahvituksen lomassa 
nauttia Virtain Lausujien, Virtain 
Mieskuoron, Ylä-Pirkanmaan Mu
siikkiopiston, Virtain Pelimannien, 
Virtain Naiskuoron ja Tanhu-Lystin 
sekä Torisevan Laulun esityksistä.

Killinkoski - Pirkanmaan Vuo
den kylä 2005 piti Wanhalla Tehtaal
la avointen ovien päivän ja esitteli 
Nauhateollisuusmuseota, Marja
liisa Pitkärannan ateljeeta, Kiliin 
Kalleriassa Josef Stenbäckin kirk- 
koarkkitehtuuri-näyttelyä, Vanha 
valokuvaamo -näyttelyä, Wanhojen 
opetustarvikkeiden kokoelmaa sekä 
Kirjakirppua ja kyläkirpputoria. 
Monipuoliseen kylän kulttuuriko- 
konaisuuteen tutustuikin runsaslu
kuinen joukko virtolaisia.

Kaupungin vastaanotto pidettiin 
Killinkoskella kylän juhlavuoden 
kunniaksi. Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja, kansanedustaja 
Jaana Ylä-Mononen loi katsauksen 
Virtain tilaan puhuen toimivien 
kylien merkityksestä sekä kuntalais- 
aktiivisuudesta päätöksenteon poh
jana. Killinkosken kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Vesa Postinen valotti 
kylän vahvaa teollista perinnettä 
ja järjestötoimintaan pohjautuvaa 
talkoohenkeä. Kunniakirja terve
yttä ja elämänlaatua edistävistä 
toimenpiteistä annettiin Anne ja 
Juhani Viidalle. Vuoden 2005 Virrat- 
palkinnon saivat maatalousyrittäjät

Lapsia seuraamassa nukketeatteriesitystä.

Virrat-palkinnon saajat Hannu Koivunen ja Kaija Morri sekä palkinnon saajan 
julkistanut valtuuston puheenjohtaja Jaana Ylä-Mononen.

Hannu Koivunen ja Kaija Morri en
nakkoluulottomasta vastaamisesta 
maatalouden rakennemuutokseen 
hyödyntämällä uusinta teknologiaa 
maatilallaan.

Virrat-päivä huipentui vielä 
illan pimetessä järjestettyyn ilo
tulitukseen Killinkosken koulun 
piha-maalla.
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Marja Kujala

Virtain Taideyhdistys on 
palvellut 20 vuotta
Taiteenharrastajat kokoontuivat 
syksyllä 1984 pohtimaan olisiko 
tarpeen perustaa yhteinen yhdistys, 
joka tukisi harrastajia ja toisi heidän 
asioitaan esille. Yhdistys perustet
tiin ja ensimmäinen varsinainen 
toimintavuosi oli 1985, jolloin jäse
niä oli 66.

Toiminta on alusta saakka ollut 
monipuolista, joskin kuvataiteen 
osuus on suurin senkin vuoksi, että 
suurin osa jäsenistä on harrastunut 
juuri kuvataiteestaa. Vuosien varrel
la myös elokuva, teatteri, musiikki 
ja kirjallisuus ovat olleet osa toimin
taa. Eri taiteenlajien tapahtumia on 
järjestetty myös yhdessä kansalais
opiston kanssa.

Näyttelyitä on järjestetty omalla 
paikkakunnalla kymmenittäin sekä 
oltu mukana maakunnallisissa ja 
valtakunnallisissakin näyttelyissä ja 
jäsenien töitä on ollut esillä muuta
massa näyttelyssä ulkomailla. Vuo
sittaisia näyttelyitä ovat olleet Koil- 
lis-Pirkan näyttelyjä omat näyttelyt, 
kuyten Tammikuista taidesalaattia. 
Näyttelyiden valvontaa Vilinässä on 
hoidettu talkootyönä.

Taidematkoja eri kohteisiin yh
distys on järjestänyt vuosittain. 
Myös teatterimatkoja on tehty. 
Vuodesta 1989 alkaen on pidetty

Virtain Taideyhdistyksen hallitukseen kuuluvat v.2005 Arja Koivunen, (vas.seiso
massa), Tuula Lehtinen, Leena Vaara, Paula Kellomäki, Riitta Perämäki, Pirkko- 
Sisko Syrjänen ja Kirsti Perähuhta. Kuvasta puuttuu Martta Hyytiäinen.

kolmipäiväisiä kuvataideleirejä ja 
myös lasten kuvataideleirejä. Leirit 
on toteutettu eri kylissä ja leirien sa
toa esitelty näyttelyissä. Yhdistys on 
osallistunut myös paikkakunnan ta
pahtumiin, kuten Karhunpeijaispäi- 
viin, tarjoamalla ohjelmaa lapsille ja 
pitämällä taidehuutokauppoja.

Yhdistyksen puheenjohtajina 
ovat toimineet Arto Karvonen, Nina 
Ainasoja, Oila Salomaa, Pirkko-Sis- 
ko Syrjänen, Eija Viinikka-Virtanen 
ja Kirsti Perähuhta, joka jatkaa työtä 
edelleen. Sihteerinä ja rahastonhoi
tajana toimii Leena Vaara. Jäsenistä 
useimmat ovat olleet mukana jo 
monia vuosia. Vuoden 2005 jäsen-

-51-



Marja Kujala

Ainalan perustaminen 
alkoi 40 vuotta sitten

Ainalan asunto- ja palvelukeskuk
sen toiminnan piirissä on 200-300 
virtolaista ikäihmistä. Asumassa eri 
yksiköissä on noin 100 henkilöä ja 
erilaisia kuntotust- ja virkistyspal
veluja käyttää vuosittain arviolta 
200 henkilöä.

Ainala sai alkunsa apteekkari 
Aina Aalto-Tikkasen testamentil
laan lahjoittamasta apteekkikiin- 
teistöstä, jonka vielä varttuneet 
virtolaiset muistavatkin sijainneen 
nykyisellä Osuuspankin paikalla. 
Lahjoitus suuntautui seurakunnalle, 
joka yhdessä järjestöjen kanssa oli 
perustamassa asunto- ja palveluko
din kannatusyhdistystä Ainala-koti 
ry:tä. Ainala valmistui ja toiminta 
alkoi v.1969. Alussa talossa asui noin 
puolet nykyisestä asukasmäärästä.

Ainala oli ensimmäisiä Raha- 
automaattiyhdistyksen rahoittamia 
palvelutaloja. Kantavana voima
na hankkeessa oli sosiaalineuvos 
Saara Saarelma, joka toimi myös 
talon johtajana vuodesta 1969 vuo
teen 1983 saakka, jolloin hän jäi 
eläkkeelle. Uudeksi johtajaksi tuli 
tuolloin Taina Vaisto, joka jatkaa 
työtä edelleen.

Rakentamista ja remonttia
Vuosikymmenien aikana Ainalan 
tilojen määrä on kaksinkertaistunut 
ja palvelujen osuus lisääntynyt huo
mattavasti. Asuintiloja on laajen
nettu, rivitaloja rakennettu Ainalan 
läheisyyten ja myös Killinkoskelle 
v.1989 ja Kurjenkylään v.1991.

Mittava peruskorjaus ja asunto
jen kohentaminen myös liikunta
rajoitteisten asukkaiden käyttöön 
tehtiin vuosina 1997-1998. Raha- 
automaattiyhdistyksen rinnalla Vir
tain kaupunki on tukenut Ainalan 
rakentamista ja toimintaa.

Rouva Taimi Viitanen on asunut Ainalassa viisi vuotta. Johtaja Taina Vaisto on iloinen 
siitä, että Taimi Viitanen sanoo olevansa hyvin tyytyväinen kotiinsa

Palveluja eri ryhmille
Ainala on tarjonnut asukkailleen 
ateriapalvelujen lisäksi myös kodin
hoitoapua ja hoivapalveluja. Kaksi 
vuotta sitten päädyttiin kaupungin 
kanssa ratkaisuun, joka tuntuu nyt 
kahden vuoden kokeilun jälkeen 
tyydyttävältä. Kaikki hoiva- ja ko
dinhoitopalvelut hoitaa kaupunkin 
ja Ainala tarjoaa asunnot ja ateriat. 
Uusi sopimus tehty kahdeksi seu- 
raavaksi vuodeksi.

Vanhustenpalvelun tilanne sel
kiytyi Ainalan osalta myös asukkai
den valinnan suhteen. Kaupungin 
vanhustyön asiantuntijoiden ja Ai
nalan kesken neuvotellaan asuntoja 
ja palveluja tarvitsevien ihmisten ti
lanteesta. Tarkoituksena on sijoittaa 
ihminen asumaan hänelle oikeaan 
paikkaan.

Ainala tarjoaa kuntoutus- ja vir
kistystoimintaa sekä omissa tilois
saan että kylissä eri ryhmille. Omat 
kuntoutus- ja virkistyspäivänsä ovat 
mm. omaishoitajilla, sotaveteraa

neilla, sotainvalidien naisjaostolla, 
lotilla ja sotaorvoilla. Yleisiä vir
kistyspäivä järjestetään niin kylistä 
kuin keskustastakin tuleville.

Sykettä syrjäkyliin aloitetiin v. 
2004 ja se saavutti suuren suosion. 
Virkistyspäiviä pidetään yhdeksässä 
kylässä. Yli 70-vuotiaille on aloitettu 
oma kuntoutusprojektinsa Kipinä. 
Ainalassa kokoontuu myös SPR:n 
ikääntyvien kerho.

Ainalassa asuville on tarjolla 
viikottain omaa ohjelmaa. Yhdessä 
pidetään laulutuokioita, kunto- 
jumppaa eri muodoissa, lukuhetkiä, 
seurakuntien järjestämiä hartaus
hetkiä ja talossa käy myös vieraile
via ryhmiä ja esiintyjiä. Joka viikko 
asukkaille jaetaan viikkoposti, jossa 
tapahtumista kerrotaan.

Johtaja Taina Vaisto toivoo ihmis
ten pitävän yhteyttä Ainalaan.

- Otamme mielellämme vastaan 
ehdotuksia ja toivomuksia toimin
tamme kehittämiseksi edelleen.
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Omaishoitajien virkistyspäivänä jatkohoidosta nauttivat Rauha Viitala (vas.), Sirpa 
Korkiakoski, Paula Kellomäki, Kirsti Antila, Taito Antila ja Annikki Kalliomäki. 
Heidän jalkojaan hellivät Sari Lappi ja Leena Rintamäki.

Veteraaneja Niilo Lehtoa, Sulo Niemeä, Jaakko Sääksmäkeä ja Eero Taipaletta innostaa 
pinnistelemään kuulolaitteissa veteraanien päiväkuntoutuksen vetäjä Teemu Ilvesnie- 
rni. Kuvat: Marja Kujala.
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Marja Kujala

LK. Inhan maisemiin tehtiin juhlaretki

Into Konrad Inha syntyi Virtain 
Jäähdyspohjassa 12.11.1865. Alku
peräiseltä nimeltään hän oli Kon
rad Into Nyström. Monipuolisesti 
erittäin lahjakasta Inhaa kutsutaan 
aiheesta Suomen valokuvataiteen 
isäksi. Hän oli myös kirjailija, kään
täjä ja sanomalehtimies. Inha kuoli 
Helsingissä 3.4.1930.

Inhan syntymän juhlavuoden 
kunniaksi Virtain kaupungin kult
tuuritoimi järjesti 14.6.2005 juh- 
laretken teemana Taidetta Inhan 
maisemissa. Juhlintaa jatketaan 
juhlaseminaarilla ja iltamilla mar
raskuussa. Retken oli suunnitellut 
kulttuurisihteeri Päivi Ylimys-Saa- 
rinen. Retkelle olisi tullut enemmän 
osanottajia, kuin oli mahdollista 
kerralla ottaa. Onkin esitetty toive, 
että retki voitaisiin tehdä myös ensi 
kesänä.

Retki alkoi 97-vuotiaalla höy
rylaiva Tarjanteella Virtain laiva- 
rannasta. Mukaan oli saatu kaksi 
retken aiheen tuntijaa, I.K. Inhan 
veljen pojantytär, filosofian maisteri 
Aamu Nyström Ikaalisista ja toimit
taja Maija Myllykangas Kokkolasta 
vapaa-aikoinaan Jäähdyspohjan 
asukas.

Nyström kertoili matkan varrel
la Inhan elämästä ja Myllykangas 
Inhan Vienan kuvausretkistä. Mu
siikkia esittivät Kaarina Valtanen, 
os. Nieminen ja syntyisin hänkin 
Jäähdyspohjasta, laulu ja Matti 
Arajärvi, harmonikka.

Laivasta noustiin Visuvedellä. 
Kuvataidekohteet olivat Nuutti- 
galleria ja Grafiittipaja Humina 
entisellä Jäähdyspohjan koululla. 
Modernia kuvataidetta Nuutti-gal- 
leriassa esitteli taiteilija ja gallerian 
isäntä Olli Räty. Huminassa töistään 
ja työtavoistaan kertoivat taiteilijat 
Päivi Somppi ja Tuukka Peltonen. 
Jäähdyspohjan kylätalossa Juko
lassa tarkasteltiin Inhan valokuvia, 
jotka ovat olleet esillä koko kesän.

Virtain Pensionaa- 
tissa Jäähdyspohjassa 
tutustuttiin valokuva- 
ja taidenäyttelyyn. 
Esillä näyttelyssä 
oli mm. Ritva Jylhä- 
korven luontokuvia 
ja Marketta Sadrin 
sekä hänen äitinsä 
Thyra Majalahden 
maalauksia. Inha- 
huoneessa oli esillä 
valokuvien lisäksi 
vanhoja kameroita ja 
valokuvausvälineitä.

Inhan monissa 
kuvissa on Toriseva. 
Juhlaretken viimei
nen kohde oli To- 
risevan kahvimaja. 
Kahvimajan emäntä 
Jaana Kallio kertoi 
talon historiasta.

Rakkaus valokuvaukseen yhdistää näitä kolmea herraa. 
Inhan kuvan vierellä Seppo K. Poutala ja Juhani Lato- 
niemi kylätalo Jukolassa.

Retkeläisten laulu raikui Inhan kotikylän Jäähdyspohjan kylätalon pihamaalla. 
Kuvat: Marja Kujala
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Kortteja I. K. Inhan valokuvista

-55-



Joulunajan tapahtumia Virtain seurakunnassa 2005:
La 24.12. JOULUAATTO

klo 15 Jouluaaton sanajumalanpalvelus Virtain kirkossa 
klo 15.30 Sanajumalanpalvelus Killinkosken kirkossa 
klo 17 Sanajumalanpalvelus Liedenpohjan kirkossa 
klo 17 Jouluhartaus uuden hautausmaan kappelissa

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

Ma 26.12. TAPANINPÄIVÄ
klo 10 Sanajumalanpalvelus Virtain kirkossa
klo 18 Sanajumalanpalvelus Kurjenkylän rukoushuoneella

Pe 31.12. UUDENVUODENAATTO
klo 22 messu Virtain kirkossa

MUSIIKKITILAISUUDET

Su 11.12. klo 19 
Ti 13.12. klo 19 
To 15.12. klo 18 
Pe 16.12. klo 19 
Su 18.12. klo 19 
Ma 26.12. klo 14

Kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa 
Kauneimmat joululaulut Liedenpohjan kirkossa
Lasten kauneimmat joululaulut sekä päiväkerho joulujuhla Virtain kirkossa 
Kauneimmat joululaulut Vaskiveden ns:11a 
Kauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossa 
Jouluinen musiikkihetki kirkossa ja seurat srk-talolla

RAUHALLISTA JOULUNAIKAA JA VARJELUSTA VUODELLE 2006 
VIRTAIN SEURAKUNTA www.evl.fi/srk/virrat

Seuraavat yritykset ja yhteisöt toivottavat 
Virtain Joulun lukijoille

Hyvää Joulua
Ja

Onnea Uudelle Vuodelle 2006

Lehden toimituskunta kiittää kaikkia ilmoittajia.
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^^Virtain Urheilijat ry

KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA 
KULUNEESTA VUODESTA JA

TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA!

s:-: s& " p'- ■'

(03) 485 1284 (rehtori) (03) 485 1285 (toimisto) 
fax (03) 485 1287 

e-mail: musiikkiopisto@virrat.fi 
www.virrat.fi/musiikkiopisto

KELLOSEPÄNLIIKE K-MMTMOUS
iUikkiT. 1/fakuten PEKKA VÄLI-TORALA OY

puh. (03) 475 5949 VIRRAT Puh.(03) 475 4101

VIRTAIN KUKKA JA /Tatuia Tilinuotta Oy
HAUTAUSTOIMISTO Puh. (°3)475 3862

memoriaI Puh- <03>475 3570 ®
Sm 848 388 8288

SUOMEN HAUTAUSTOIMISTOJEN LIITTO RY:N JÄSENLIIKE Tilitoimisto-VyyToTy.
Keskustie 8 - 34800 VIRRAT palveluja { r

Parturi-Kampaamo
Hius-Koto e Hyvää Joulua!

\ Minna Kosketa
) 2 42870 KOTALA Järvi-Suomen Laaturakentajat Oy
< y Puh. 040 540 9044 I4V1/X TAI rt PL 23, Virtaintie 37, 34800 VIRRATn r vh i^aa f ml v Puh. 03-475 9229, fax 03-475 9219

•
Myös vyöhyketerapiakäsittelyjä.

Hyvää Joulua!
METSÄTYÖ HAVANKA AY

Jj\i.i.ttäon. ms.nu£.s.stä vuodesta toivotamme
joutui itoa ja o uneliasta vuotta 200Ö.

METSÄKONEURAKOINTI LIIKENNE
TIUKANTIE 307, 34710 VASKIVESI Jaiy jUk JS? jSIK iSS?

PUH. 475 8952, 0400 622 171 $ TAUNO MÄKINEN, © 475 9260 KOTALA, VIRRAT

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

clhfvää JOuLua!

MYLLYNIEMEN TANSSILAVA
VASKIVESI

• e • •' * « Finnhostel
. . •_'• matkailutila
T^fAAPAMAKI

NYKYAIKAINEN LIIKENNEASEMA 34710 VASKIVESI, VIRRAT

VASKIPALVELU
www.v rrit.f /malka lu www.matkailutilahaapamaki.com

OLLI SALMI • 34710 VASKIVESI • PUH. 03-475 8950 Timo ja Tuula Haapamäki
•HUOLLOT »KORJAUKSET p. (03) 475 8845, 0400-627 854, fax (03) 475 8811 

E-mail: timo@matkailutilahaapamaki.com
•VARAOSAPALVELU «KAHVIO

• PALVELUA VUODESTA 1984 RUOKA- JA JUHLAPALVELUT
•MYYMME MYÖS SÄHKÖÄ YÖ- JA AAMUPALA* SAVUSAUNATILAISUUDET

LEIRIKOULUT • MÖKKEJÄ MUKAVUUKSIN
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yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme hyvää ja rauhallista joulua

SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu

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

KAUNEUSHOITOLA LIISA
puh. 050-593 8627

4b- 4b- 4b- 4b- 4b-'P Zp Zp zp zp zp zp zp zp zp

*

*

*

*

*

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

*

*

*

*

*
jSLfc, £ MARKET
1F 0 PIPPURICTTTt”C4 ATT . _MEILTÄ SAAT Avoinna ma - pe 8-21, la 8-18 

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

4b- 4b- 4b- 4b- 4b-zp zp zp zp zp zp zp zp zp zp

Hyvää Joutua ja Onnelista Uutta Vuotta

£ f LINJA-AUTOLIIKENNE
M* YKSPETÄJÄ OY

J, 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

PRINT
Meijeritie 14, 34800 VIRRAT 

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

YKSITYISEN LÄHIHOITAJAN PALVELUT
T:mi TUULA JARTTI

Nuuttilcintie 372

Puh. (03) 475 8694, 0440 919 893

T:MI T. JARTTI
KAIVINKONEURAKOINTI

Puh. 050 3450 406

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

sähköposti: iouko.kyfola@dnainternet.net

sähköasennukset • sähkötarvikkeet
liitämme asiakkaitamme katuneesta vuodesta 

ja toivotamme Nuvauhsettista Joutua 
virtain

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 5106

JOULURAUHAA
M

ONNEA VUODELLE 2006
Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

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

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

gsm 0400-73 2799, 040-707 5262

-VALOMAINOKSET -TARRAKIRJAIMET
-NOSTOLAVOJEN JA ALUMIINITELINEIDEN VUOKRAUS

VIRTAIN
RATSASTUSTALLI

Perinnekylä Virrat 
03 - 475 6550 talli 

0400 765 809

a ää Joutua ja Onnsliita Olutta ‘' Luotta!

IRTAIN
AUTOKORJAAMO

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

N aufta^iita ^.outiia. r

K vAw.kipa.fi 
KIRJAKAUPAT

□TTA7

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165

-58-

mailto:iouko.kyfola%40dnainternet.net
mailto:virtain.valomainos%40phpoint.fi
vAw.kipa.fi


xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xlz xl/ xl/ xl/ xl/ xlz xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xlz xl/ xl/
' zfx zfx /fx /fx zfx zfx zfx zfx zfx /fx /fx zfx zfx /f. /fx /fx /fx zfx zfx /|X /|X zfx /|X /JX /[X /[X /[X*

*
*z SILMÄLASIT, PIILOLASIT 
4OMRON -verenpainemittarit ym.

* Rauhallista Joutuaja Onnea Uudetta ‘VuodeUet*

<s3> nakcä^)virrat
~7 ~7lS// / ^LMÄ- JA PIILOLASIT

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

xl/ xlz xlz xl/ xl/ xlz xlz xl/ xl/ xl/ \|/ xl/ xl/ xj/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xl/ xlz' xlz xl/ xl/ xl/ xl/ xlz/tx
TfT 7f7 /fr TfT "/fT zfx 7fr /fx /fx /fx zfx /fx zfx zfx /fx /fx /fx zfx zfx /fx zfx /fx /fx /jx /px /px /|\ /[X

&ai/t.a//i$osuusftafi/iin vii/;i 
toivottaa

fflattAa//i&7a ^/ots/ssa $
/<7

(9ttttea cPttae/eA/&2006/ u

KEURUUN 
OSUUSPANKKI

f. KEURUU, VIRRAT, KOTALA, RUOVESI, TERÄLAHTI

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

SRAR
Reilu Ruokakauppias

Puh. (03) 475 3253

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

HERMORATAHIERONTA 
S. JYSKE

Kiittää a^atztzaitaav, tzatu^ioeita auodteita 
ja toivottaa haitzilte. 
(tautiattiita {joulua!

os. Rantatie 49
puh. 475 4722, 050 5582477

Eurovirrat Ky
Puh. (03) 475 3355 ja 0400 335355

Renkaat, autovarusteet, matkapuhelimet 
myynti ja asennus

Kiitämme asiakkaitamme. kutoneesta vuodesta

Jussilan Marjatila
Patalantie 158 
34740 Koro

$ Puh. 03-475 9855 *

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

SUUNNITTELU T4LO
S. Anttila Oy Virtaintie 17, PL 36, 34801 VIRRAT 

Puh. (03) 475 2800 Fax (03) 475 2850 
etunimi.sukunimi@suunnittelutalosanttila.fi 
www.suunnittelutalosanttila.fi

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

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

VIRTAIN
KIINTEISTÖPALVELU OY

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

TAMPEREEN
YLIOPISTON tUT

VIRTAIN 1
KULTTUURINTUTKIMUSASEMA

Virtain Herrasessa sijaitsevan kulttuurintutkimusaseman tarkoituksena on luoda 
edellytyksiä eri tieteenalojen kenttätutkimukselle. Asemaa käytetään tieteellisten 
seminaarien, kokousten ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen.

Kokoontumistiloja vuokrataan myös yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.

Tutkimusaseman omia julkaisuja on myynnissä. Päivitetty luettelo julkaisuista on 
tutkimusaseman internetsivuilla.

Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintutkimusasema
Palolammintie 361, 34 800 VIRRAT
Puh. (03) 485 1952
Faksi (03) 485 1954
Sähköposti: virtain.kulttuurintutkimusasema@uta.fi
Kotisivu: www.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

VIKTM K
KUMtKORJAAMO OY

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

TÄYDEN PALVELUN RAKENNUSLIIKE
Yhteydenotot +

- KVR-urakointi Rakentajapalvelu
- uudisrakentaminen REI-TA GROUP OY
' korjausrakentaminen Lakarintie 6, 34800 VIRRAT
- kesähuvilat / hirsimökit puh./fax (03) 475 4054
- huoneistoremontit 0400-332 350

• 'Jti/räri pentuaja Ouue/tiita Vtatta Tuetta

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN | S,6Ä»E9|

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

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KOIMTTORITVÖPALVELU
Pasi Nieminen

VIRRAT (03) 475 4557, 040 586 2686

Matkailumaatila LomajärvinenXT~^\

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

HYVÄÄ JO UL UA i
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA

'Ifff w fi.

<?Ah<»n jogurtti
Lea la ^aPan' Rautanen, Karttilantie 38, 34730 Vaskuu

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

Jogurttia ja fetajuustoaVIRTAIN KAUPUNGINKIRJASTO

Kiitämme kuluneesta vuodesta 
toivotamme Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta!

Virtain Moottorisaha

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

Kiinteistötoimista lkv

Asu ntovi rrat Oy

Virtaintie 34 • 34800 VIRRAT
Puh. 03-4755 779

Sähköposti: info@asuntovirrat.fi
I n te rn et: www. a s u n tove rk ko. co m/a s u ntovi rra t

Ammattitaitoista isännöintiä ja kiinteistönvälitystä 
jo 30 vuotta.
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Ji-.
vaa ^.oaLaa ja 
s.ia JCutta QVuotta&nn.s.L

PARTURI TERTTU
Varpustie 1 
34800 VIRRAT

Terttu Rantanen
puh. (03) 475 4830

U-4 -

O = 
AA CN -
"r

U « 
CZJ a

JPaltul i -Jia m/in a nt o

Riitta & Mari
puh. 03-475 3095 
34800 VIRRAT

Hyvää Joulua!

Neste Kitusen Kievari 
toivottaa 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

asiakkailleen /a 
yhteistyökumppaneilleen

Virtain * 
Lasipalvelu

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

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

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

Toivotamme asiakkaillemme 
Hyvää Joulua!

PARTURI-KAMPAAMO

Reetta
HAKA PIIT

Leena & H'eli toiVotta/atJ RaaluMiita Jouhia

Rauhallista ^Joulua toivottaa

VP Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet

Yrittäjäntie 8 
34800 VIRRAT

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

Kiittäen vAviiiamaAianne LuvttamakAeAta 
ja mieth/ttäväAiä jyhteiAtyiiAtä toivotamme 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

- PES Vt A VIRKAT OV-
34800 Virrat, Purotie 1, Sampola, puh. (03) 475 541 7

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

UIRTHIH
Hutot/ho L
Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (03) 475 2400

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

RAUTIA
MÄNTTÄ» ORIVESI» VIRRAT* RUOVESI Rl

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

Plussaa ostoksistasi.

Palvelemme 
Ma-To 9-17 
Pe 9-18
La 9-14
Tervetuloa! 
www.rautia.fi

Meidän Kesä 
ja Virtain 
Juhannus 
toivottavat 
antoisaa 
Joulua!

Keväällä
tavataan taas
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GRILLI 66
toivottaa asiakkailleen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
EDULLISET LAATUVARAOSAT

Virtain
VARAOSA
Linjatie 2, 34800 Virrat

Puh. 03 475 5264, Fax 03 475 5255

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 

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

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

>-

k
V

VIRHYDRO OY
PIRKANTIE 22 VIRRAT

□i
Puh. (03) 475 4111, Fax 475 4112 in

Joutua
ja “Ziutta Vuotta.!

Virrat (03) 475 5530, 475 5290

Hyvää Joulua 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 ja Onnellista Uutta Vuotta!

Sportia
*/ VALLESPORT

Virtaintie 36, 34800 VIRRAT puh. 475 3100

Hyvää Joulua toivottaen U OM
PL 47, 34801 VIRRAT 
Ahjolan teollisuusalue

Puh. (03) 475 6100

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

Toivottaa asiakkailleen HYVÄÄ JOULUA

(Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

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

( at a r t i n & a r 6 a )
Virrat Puhelin (03) 475 5129

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

■Hyvää joulua ia 
Onmellisfa L4w++a Vuolla

Virtain Liif^nnelpulu Oy
puh. 475 5359
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Koti- ja yrityssiivoukset

SIIVOUSPALVELU
Minna Tulijoki

34800 VIRRAT p. 050 552 6348

Virrat
Virtaintie 31 puh (03) 256 2950 Nordea® MYÖS HERBALIFE-EDUSTUS

tKuvää Joutua ja 
Onnmista Uutta ‘Vuotta

VIRTAIN APTEEKKI
-palveleva apteekki-

Kirpputori Killinki
Pirkantie 13, VIRRAT puh. 050 325 1414

Virtaintie 30, 34800 VIRRAT 
Puh. (03) 474 0180, (03) 474 0181 

Fax (03) 474 0189, GSM 050 549 3356 
virtainapteekki @ apteekit.net 

aino.hyyppa@apteekit.net

si±k

MAANRAKENNUS LAHDENPERÄ OY
34800 Virrat 

Puh. 0400 635 432
>±k

Kirstin Galleria
Ittemäentie 56, 34800 Virrat 
puh. 03-475 6508, 050 327 3845 
kirstin.galleria@dnainternet.net 
kotisivu.dnainternet.net/kirsting

® 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 alihankintatyöt

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 1451
- muovialan kokoonpano- ja viimeistelytyöt 

seka pakkaus yrityksille

MIKRO-OSASTO, Meijeritie 5
Tyonsuunn.ttehja Keijo Koskinen puh. 044 715 1450
- ATK-laiteiden korjauksia, päivityksiä,
internetyhteyksien ja ohjelmien asennuksia
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Hyvää Joulua ia 
Onnellista Uutta Vuotta

‘Keitämme asiatjjaitamme 
tutuneesta vuodesta ja 

toivotamme hyvää joutua 

l/öitäca,
PUTKITYÖ KY

KARI VIITALA Ahjolantie 1, Virat, ® (03) 475 2100. autop. 0400-239185

Virtaintie 35, puh. (03) 475 3755

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 
ainalai@ainala.fi 
www.ainala.fi

2»

tlauitaUaa {joulua ja. 
ttlyoää 'Kutia 'liuotta!

AILA LAHTI SEIJA MASKONEN

Parturi fi) i virtaintie 25 
Kampaamo CxöFtia 34800 virrat
«Sisics

TERVETULOA! 
AJANVARAUKSET 

475 5885

(Makuila (Muurisilta
avoinna sopimuksen mukaan
Vuorenmaa Anja
Niemikyläntie 261 
42870 Kotala
puh. 03-4756327, 040-5677621

VIRRAT

g. LASTENASUSTE

APILA
Virtaintie 32 
Puh. 475 4044

Monipuolinen lastenvaate- ja 
lelukauppa
Avoinna: ma - pe 10-17, 

la 9.30-13.00

* , (Dymppis • *
,+, Virrat puhelin 475 3360

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

j^. kesäaikana
>► ► KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS

MYYMÄLÄ VIRTAIN RERINNEKYLÄ 
puh. 050 5273 120

Virtain 
Taksiasema

Puh. 0100-2020
B
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HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Vljuäti ja l^auliattista joutua hai tiffe

virtain ■>
VESI LÄMPÖ

FINNCONT
Aho & Härkönen 
PL 69, 34801 Virrat, Pirkantie 11 

I» Puh. 03 - 475 4869

www.finncont.com

tHyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

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

ttyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Naisten asujen erikoisliike

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

Purrun Kukku - 
ju huutuuspulvelu

03-475 5568
Meijeritie 14, 34800 Virrat

Tmi Sirkka Veija
Virtain Matkahuoltoasiamies

p. (03) 475 5542
kiittää asiakkaita kuluneesta vuodesta 

ja toivottaa kaikille hyvää joulua

j/a Cfofrerffofa CJvrffa

J\Xl4XTnlcm>CfV 
LOMAKESKUS.

- kun on juhlan tai loman aika...
Rajaniementie 35, 34800 Virrat. Puh. 475 5648 

emäntä: maija-liisa.peura@dnainternet.net

Tilataksi 1 + 8
040 762 031i

TAKSISIPILA
Tiukantie 775, 34710 VASKIVESI 
e-mail: 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 |a 10-14, su 12-17

wh
fUsi

ef H
ai
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Valoisaa
Lämmintä
Joulua

KUNNON SUOMALAISTA^SÄHKÖÄ...________

KOILLIS- SflTflIUinnfln SÄHKÖ OY
VIRRAT $ ÄHTÄRI

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta 

sekä toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Menestystä 

Uudelle Vuodelle

POHIOIS-HÄMEEN PUHELIN OY
FINNET

❖ HINAUKSET
❖ MAALAUKSET
❖ TUULILASIT

Jouhin Ihoa!
( VIRTAIN FYSIOTERAPIA )

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

Saarimäen_______
KOLARIKORJAAMO kortti a'

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

SRehband0
- selkä-, polvi-, nilkka- ym. tuet

('x ESP E CZTA
- kävelykepit - turvahousut ym. pienapuvälineet

Puh. (03) 475 5522

Hyvää Joulua toivottaen

Ä LÄHIVAKUUTUS
PIRKANMAAN LÄHIVAKUUTUSYHDISTYS

puh. 020 522 5640

HAMMASLÄÄKÄRI
TUIJA KÄHKÖNEN

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

(myös iltavastaanotto)
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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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
toivottaa

Naisten vaatetusliike

ANNULI
Virtaintie 35, Virrat, puh. 475 3193

Arkipäivän henkireikä

iiBj&flC25nriDj

Kyselyt ja toiveet puh. 4851 264

KIRJANPITOTOIMISTO 
KORO OY

MYÖS HTM-TILINTARKASTUKSET
Virtaintie 42, 34800 VIRRAT 

Puh. (03) 475 5978, Fax (03) 475 5878

AUTOHUOLTO

ISOKIVIJARVI
Kiertotie 1,34800 Virrat

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

PEUGEOT
Varaosat ja merkkihuolto

* VIRTAIN PALA *
Toivottaa

Rauhallista Joulua

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

cJltfuäitä tJdeUhfäiJä /oOJxieM trMX>taiw^ 
Jlyaaäjoulua ja 

I Öeirtea Jaleaalle VttxxJeUe.

(hlnl metsänhoitoyhdistys
VIRRAT

Virtain
SäAkotyö Oy
toivottaa

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

AUTOSÄ H KÖ KO R J A AM O

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

A1IRIWLC KESKELLÄ LOMASUOMEA 

VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA

PUHELIN (03) 475 6560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

Pirkantie 22 
34800 Virrat
s-posti: virtain.sahkotyo@phpoint.fi

Puh. (03) 475 3890 
Fax. (03) 475 3891 
GSM 0500 739 066
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Aattoilta talkoissa..................................................................................
Tienviittoja tulevaisuuteen..................................................................
Miksi Jeesus tuli?...................................................................................
Joulun suuri sanoma.............................................................................
Virtain Seuran kuulumisia 2005..........................................................
Naisenergiaa Leijonissa........................................................................
Uuno Ala-Kurki lukee kirjan viikossa................................................
Esko Heikkilä kokosi 1997 historiikin rukoushuoneyhdistyksestä,
Rukoushuoneyhdistys toi mieluista vastuuta...................................
Wanhat VVehkeet -tapahtuma oli meirän pihalla..............................
Toinen Kurjenkyläpäivä heinäkuussa keräsi tuttavat yhteen.........
Näillä käsilläni.......................................................................................
Virtain postihistoriaa.............................................................................
Lapsuuden joulumuistoja Liedenpohjasta.........................................
Killinkosken vanhan voimalaitoksen lussikoppi..............................
Joulumuisto............................................................................................
Loru vuoden kuukausista
Muistikuvia Tulijoen puhelinkeskuksesta.........................................
Ylä-Monosten suku kokoontui Virroilla.............................................
Virtain Korhosten sukuseura 20 vuotta..............................................
Virtalaisen miehen erikoiset elämänvaiheet......................................
Virtain Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten päässeet olivat koolla 
Kurjenkylän koulun oppilaiden joulutarinoita
Rantatien koulun 2a-luokan eläintarinoita
Nuorisovaltuuston ensi askeleita Virroilla........................................
Ilomäen talossa kello kaksi...................................................................
Kyläkahvilasta ravintolaksi
Härkösen kylähistoriakirja
Aitoneva oli aikoinaan alueen suurin työnantaja.............................
Tapaamisiin taloilla...............................................................................
Leivän tie.................................................................................................
Peijaisviikon ja juhannuksen tapahtumat..........................................
Kaipaus...................................................................................................
Voimia keräämässä................................................................................
Sotiemme veteraanien virtolaiset yhdistykset..................................
Lapin sodasta ja toisen maailmansodan päättymisestä...................
Ruotusotamies Israel Martinpoika Knall...........................................
Soininkylän metsästysseura on toiminut sata vuotta......................
Elokuun rakkaus....................................................................................
Koulutie...................................................................................................
Jouluaattona...........................................................................................
Tarinaa Hiekkarannan lavasta.............................................................
Virtolaisia tulitikkuetikettejä vuosien varrelta
Virrat-päivä.............................................................................................
Virtain Taideyhdistys on palvellut 20 vuotta....................................
Ainalan perustaminen alkoi 40 vuotta sitten....................................
I.K. Inhan maisemiin tehtiin juhlaretki..............................................
Kortteja I. K. Inhan valokuvista

Hannu Haukkala 
Johanna Saarinen 
Tapani Rautalahti 
Aarre Ahonen 
Pekka Jussila 
Raija Ahokas 
Erja Niemelä 
Esko Heikkilä 
Erja Niemelä 
Kirsi-Marja Larjo-Väärälä 
Tuija Veija 
Rauha Ylä-Ilomäki 
Ari Kaitajärvi 
Raili Ilomäki
Keijo Pesu ja Vilho Koskinen 
Helga Koivula

Raili Ilomäki 
Marja Kujala 
Jouko Korhonen 
Kauno Vuorenpää

Arja Saarinen 
Pia Saarinen

Aila Sipilä
Aila Sipilä
Mirjami Koivunen 
Päivi Ylimys-Saarinen 
Elena Penttilä 
Kirsti Mirjami Jussila 
Pentti Jouttijärvi 
Pentti Jouttijärvi 
Otto Moisio 
.Liisa Saikkonen 
Maija Myllykangas 
Liisa Mäkinen 
Anna-Katariina Viitanen 
Armi Hänninen

Arja Saarinen 
Marja Kujala 
Marja Kujala 
Marja Kujala
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Rauhallista 
Joulua 

ja Valoisaa 
UuttaVuotta!

O
VIRTAIN

OSUUSPANKKI

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

Kirjaston paikalliskokoelmaan hankittuja teoksia v. 2005

-Helenius, Kyllikki: Wilhelm von Nottbeck ja Finlayson. 2004.
-Killinkosken vanha nauhatehdas, Virrat: investointihankkeen PE330665 loppuraportti. 2004. 
-Killinkosken vanha nauhatehdas, Virrat: suunnitteluhankkeen PE330665 loppuraportti. 2004. 
-Kuljeta minua Herra : Helena Viertolan lauluja, p2004. CD-levy.
-Leppänen, Keijo: Mika Häkkinen : mestarin paluu. 2005.
-Malmi, Viola: Elämäni tanssi: karjalaisen kansantanssin arkea ja juhlaa. 2005.
-Mäkiharju, Mauno: Pirttijärvi: talo Hämeen pohjoisessa 1602-2004. 2005.
-Pirkanmaan vuosikirja 2005. 2005.
-Sipilä, Aila: Tapaamisiin taloilla. 2005.
-Viitala, Jussi: Vapaasta tahdosta? : käyttäytymisen evolutiivinen perusta. 2005.
-Virtain Korhosten suku. 2005.
-Virtolaisen asevelihengen ja veljesavun neljä vuosikymmentä :

Virtain Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry 1965-1987, Virtain Sotaveteraanit ry 1988-2005. 2005.
-Vuorela, Einari: Hiljaisuuden veräjille : valitut runot 1919-1975. 1997.

Vanhoja Virtain Jouluja saatavana

Irtonumerot 2 euroa kappale. Kaikki saatavilla olevat vuosikerrat yhteensä 15 euroa. 
Vuosikerroista ovat loppuneet vuosina 1958-1965,1972,1975 ja 1988 ilmestyneet.

Tiedustelut: Pentti Jouttijärvi, puh. 475 4016.

opkk.fi


Virtain kaupunki toivottaa


