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JOULUN KELLOT

Olin pieni vielä vaan muistan mä sen, 
kun isäni, kelkkaa työntäen, 
verkkaan eteni metsätiellä.
Lumi se narskui jalasten alla 
ja tähdet tuikkivat taivahalla.
Oli varhainen jouluaamu.

Mä kelkassa istuin ja jalassain 
pappani tekemät tallukkaat vain, 
ja äitini kutomat sukat 
ne lämmitti jalkoja mukavasti.
Vaan mieltäni lämmitti syämestä asti, 
kun pääsin mä isän mukaan.

Oli radio kylässä harvinainen, 
liekö muilla, kun siellä vainen, 
jonne varhain näin taivallettiin. 
Tiedettiin saarnan alkavan sielT 
kuin kirkossa konsaan, hetkinen viel', 
niin pihaan jo lasketeltiin.

Se vanha oli ja korkea talo
ja ruuduista loisti kutsuva valo, 
oli pirtissä joulukuusi.
Ja kamarin pöydällä valkealla 
se radio odotti liinan alla, 
ja vierellä kynttilä tuikki.

En muuta muista mä ohjelmasta 
mi kertoi joulusta oikeasta, 
joka alkoi Betlehemistä 
vaan muistan, kun radio avattiin, 
niin tuttu laulu soi kuuluviin, 
ja kajahti: "Joulun kellot".

Ei taloa enää oo mäellä sillä,
ja kanerva kasvaa jo metsätiellä
jota silloin me taivallettiin,
vaan aina, kun tuttu tuo sävelmä kaikaa,
se aatoksein johdattaa lapsuuden aikaan,
soi sielussain "joulun kellot".

Aino Virtanen



Virtain Joulu 2006

Päätoimittaja:
Marja Kujala

Toimitussihteeri:
Katri Lavaste

Taloudenhoitaja:
Sirpa Heinämäki

Toimituskunnan sihteeri:
Päivi Ylimys-Saarinen

Toimituskunta:
Raija Ahokas 
Satu Hyötylä 
Jaana Kallio 
Sirpa Peltonen 
Arja Saarinen 
Aila Sipilä 
Paula Sutinen

Taitto: Teemu Sipilä

Kansikuva:
Ritva Mattsson

Ilmoitusmyynti:
Raija Ahokas 
Liisa Knaapi 
Katri Lavaste 
Liisa Mallat

Julkaisijat:
Virtain Seura 
LC Virrat/Tarjanne

Painopaikka:
Virto-Print, Virrat

49. vuosikerta
Painosmäärä: 2100 kpl 
Hinta: 7 euroa 
ISSN 1237-0169

Virtain Joulun 2006 toimituskunnan jäsenet Päivi Ylimys-Saarinen (vas.), Satu 
Hyötylä, Sirpa Peltonen, Raija Ahokas, Marja Kujala, Katri Lavaste, Arja Saarinen, 
Paula Sutinen ja Jaana Kallio. Aila Sipilä puuttuu kuvasta.

Hyvät lukijamme

Me toimituskunnan jäsenet olemme puuhailleet tämän julkaisun parissa 
kesäkuusta alkaen, joskin varsinainen työ on tehty syksyllä. Kiitos kai
kille, jotka lähetitte lehteemme aineistoa. Sitä tuli niin runsaasti, että osa 
jäi odottamaan paikkaansa ensi vuoden lehdessä, Virtain Joulun 50-vuo- 
tisjuhlanumerossa. Kiitos ilmoittajille, jotka teitte mahdolliseksi lehden 
julkaisun. Kiitos kaikille, jotka osallistuvat lehden myymiseen. Lehden 
tuoton julkaisijat, Virtain Seura ja LC-Virrat Tarjanne, käyttävät nuoriso- ja 
kulttuurityön tukemiseen.

Lehden teemakylänä on Jäähdyspohja, sen myötä artikkeleissa on esillä 
kulttuuri ja varsinkin kuva- ja valokuvaustaide sekä arkkitehtuuri. Näin 
lehti edellen osaltaan tallentaa kotiseudun historiaa, kuten on tapahtunut 
jo 49 vuoden aikana.

Me toimituskunnan jäsenet olemme yrittäneet jatkaa edeltäjiemme kunni
oitettavaa työtä parhaamme mukaan. Syntyperäisiä virtolaisia meistä toi
mituskunnan jäsenistä on vain kaksi, mutta me "veden tuomatkin" olemme 
kokeneet lehden tekemisessä kotiseutuhengen tuottamaa iloa.

Suosittelemme, että laitatte lehden pukin konttiin ja lueskelette tätä jou- 
lunpyhien hiljaisina hetkinä. Lehti on hyvä säilyttää ja katsella tätä taas 
vuosien mentyä.

Toivotamme Teille Jouluiloa ja Joulurauhaa!

Toimituskunnan puolesta
Marja Kujala

VANHOJA VIRTAIN JOULUJA 
SAATAVANA

Irtonumerot maksavat yhden euron 
kappale ja kaikki saatavilla olevat 
vuosikerrat yhteensä 10 euroa. Vuosi
en 1958-1965,1972,1975 ja 1988 lehtiä 
ei ole enää saatavilla.

Tiedustelu: Pentti Jouttijärvi, 
puh. 475 4016.
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Hyvät Virtain Joulun lukijat

Kulunut vuosi on ollut erityisen 
mielenkiintoinen kunta- ja pal- 
velurakennehankkeen johdosta. 
Olemme käynnistäneet selvitystyön 
neljän lähikunnan mahdollisesta 
yhteistyöstä koskien peruspalvelui
den tuottamista, erityisesti tervey
denhuoltoa.

Virroilla on pitkään poliitti
seen kulttuuriin kuulunut omaan 
terveyskeskukseemme ja sen voi
mavaroihin panostaminen. Tällä 
tavalla oma paikallinen terveys
keskuksemme on kehittynyt ajan 
mukana laajaksi palvelukokonai
suudeksi.

Virtolainen tapa tuottaa terveys
palveluja on laadukas, nopea ja 
erittäin joustava. Tällä voi tarkoittaa 
kaikkea lääkäreiden työtavoista 
aina huoltopalveluihin.

Samaa joustavuutta on ollut aina 
yhteistyössä Ruoveden tai Kihniön 
kanssa toimittaessa. Asiat ovat aina 
sujuneet ja sana on pitänyt.

Nyt valtiovallan toimesta ol
laan ottamassa uusi, suuri askel. 
Hoitotakuun tultua voimaan jonot 
ovat alkaneet purkautua ja nyt

pureudutaan terveydenhuollon 
rakenteisiin.

Eduskunnan purtavana on esitys 
terveydenhuoltoalueen koosta, sitä 
esitetään vähintään 20 000 asukkaan 
alueeksi, suurempikin se saa tieten
kin alla. Eduskunta tuskin puuttuu 
siihen, miten terveydenhuollon 
alueen sisällä asiat järjestetään, 
mutta tuosta 20 000 asukkaan koosta 
ei olla valmiita neuvottelemaan. 
Virrat on aivan erityinen poikkeus 
edullisuudessaan ja vahvuudes
saan. Valtaosa alle 10 000 asukkaan 
kunnista tarvitsee paljon enemmän 
rahaa tehtävänsä hoitamiseen.

Virtolainen keskustelukulttuuri 
on oma erikoisuutensa. Politiikan 
puolella puhutaan asiat suoraan ja 
juurikaan kaunistelematta. Tämä 
saattaa naapurikuntien ihmisiä 
kummastuttaa ja ärsyttääkin. Itse 
pidän ehdottomasti parempana pu
hua asioista niiden oikeilla nimillä.

Kuntayhteistyön selvitysvai
heessa pitäisi kaikille löytyä yhtei
nen visio. Jos kunnat Virrat, Ruo
vesi, Vilppula ja Mänttä laittaisivat 
hynttyyt yhteen, pitäisi kaikilla olla 
selkeä "näky" paremmasta tule
vaisuudesta kuin se nyt meillä itse 
kullakin on.

Jos uusi, yhteinen kunta syntyisi, 
ei se olisi yhtä kuin neljä nykyistä. 
Sen pitäisi olla jotain enemmän. Sen 
pitäisi olla taloudellisempi, tuotta
vampi, monipuolisempi ja kaikella 
tapaa ihmisten omakseen tuntema.

Olen kuluneen vuoden saanut 
toimia kaupunginhallituksen asetta
man kulttuuripoliittisen työryhmän 
puheenjohtajana. Tässä tehtävässä 
olemme koettaneet etsiä uusia 
tartuntapintoja virtolaisuuteen ja 
omaan kulttuurielämäämme. Uutta 
kuntayhteistyötä valmisteltaessa 
tämäkin työ pitäisi tehdä uudel
leen ja ottaa yhteiseen kalenteriin 
Mäntän kuvataideviikot, Ruoveden 
noitakäräjät kuin Vilppulan Jazz- 
viikonloppukin.

On välttämätöntä yhdistää voi
mavaroja yli kuntarajojen. Miten 
upea onkaan Karhuooppera ollut! 
Miten mahtavaa olisi, jos vuosit
tain lähialueellamme toteutettai
siin jotain vastaavaa produktiota? 
Tuskin yksin omin voimin sellaista 
jatkumoa saisimme aikaan, mutta 
yhdessä toisten kanssa se saattaisi 
onnistua.

Loistava esimerkki oli viime 
kesän teatterisuosio Ruovedellä 
- yhteisin voimin toteutettuna.

Itse tehtyjä esitetty on virtalaista 
peruskulttuuria. Tätä tulee tukea 
edelleen. Mutta nuoret ja lapset 
tarvitsevat enemmän huomiota ja 
katseet kääntyvät koulujen ja päivä
hoidon puoleen. Toivon päättäjien 
tukevan koulujen omaa kulttuuri- 
kasvatusta laajasti. Tässäkin koh
din naapurikuntien anti omamme 
lisäksi on oiva apu. Ja taide osana 
kulttuuria on terveyden lähde.

Virtain omaa kulttuuria on tä
mäkin mainio joululehti. Joka vuosi 
uusi ja samalla tuttu.

Omalta osaltani vuodenvaihde 
tarkoittaa luopumista 10 vuotta 
jatkuneesta valtuuston puheenjoh
tajuudesta. Maaliskuussa päättyy 
eduskuntatyö tältä erää. Uutta voi 
syntyä vain tekemällä tilaa sille ja 
luopumalla vanhasta. Tämä pätee 
niin jokaisen henkilökohtaisessa elä
mässä kuin luottamustehtävissä.

Haluan kiittää Teitä kaikkia, jotka 
kanssani olette tätä 10-vuotistaivalta 
olleet kulkemassa ja osallistumassa 
eri tavoin virtalaisten hyvinvoinnin 
edistämiseen.

Omasta ja Virtain Kaupungin puo
lesta toivotan Teille hyvää joulun 
aikaa!

Jaana Ylä-Mononen

kansanedustaja,
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

2 ------ Virtain Joulu 2006 —



Tiernapoikien sanoma

Tiernapojat-kuvaelma on aikamoi
nen kummajainen jouluperinteiden 
joukossa. Vaikka 1600-luvun kirkko- 
lakiehdotus piti sitä "loukkaavana 
ilveilynä", on Tiernapoika-perinne 
säilynyt elävänä varsinkin Poh- 
jois-Pohjanmaalla. Tierna-sana 
on käännös ruotsin kielen tähteä 
tarkoittavasta stjärnä-sanasta. Ku
vaelmassa sekoittuvat keskiajalta 
periytyvä joulunajan kiertuetapa 
keisari Aleksanteri II:n ylistämi
seen. Mutta samalla julistetaan 
voimakkaasti joulun kristillistä 
sanomaaTiernapoika-perinteeseen 
voisi sanoa liittyvän senkin, että 
vuorosanat osataan suurin piirtein 
ja soveltaen. Kouluajoiltani muistan 
kuningas Herodeksen, joka vahin
gossa esittäytyi: "Minä olen kunin
gas Herootes murjaanien maasta!"

Vajaat kymmenen vuotta sitten 
esitin Tiernapoikia omien poikieni 
kanssa. Herodeksen palvelija Knihti 
oli tuolloin kuudesluokkalainen, 
Murjaanien kuningas neljäsluokka
lainen ja tähdenpyörittäjä Mänkki 
ekaluokkalainen. Perheen isänä 
olin varannut itselleni kuningas 
Herodeksen roolin. Murjaanien

kuningas joutui jo pienen kokonsa 
takia nöyrtymään kuningas He
rodeksen edessä. Knihti huolehti 
sotilaalliset tehtävänsä täsmällisesti. 
Ekaluokkalaista tähdenpyörittäjää 
ei paljon näkynyt tähden takaa. 
Välillä taisi mukana olla toinenkin 
tähdenpyörittäjä, kolmevuotias 
nuorimmainen.

Lyhyen ja ytimekkään harjoitte
lun jälkeen olimme valmiit esiinty
mään. Kasvoväreillä meikattuina, 
viitat hartioilla, puumiekat vyöllä ja 
pahvikruunut päässä ahtauduimme 
nykyaikaisesti autoon ja startta- 
simme pimeänä joulukuun iltana 
ensimmäiseen esiintymispaikkaan. 
Viimeinen esitys oli sitten joulun 
pyhinä sukulaisten parissa.

Herkin hetki tuossa kymmenen 
vuoden takaisessa esityksessä oli, 
kun ekaluokkalaisen!, tähdenpyö
rittäjä Mänkki, lausui vuorosanansa: 
"Menkää Peetlehemiin, Juuttaan 
maan Taavetin kaupunkiin. Siellä te 
löydätte vastasyntyneen poikalap
sen kapaloituna makaavan seimes
sä, jota Herran enkelit vartioitsevat 
ynnä härkäin ja aasein kanssa."

Näitä vuorosanoja seurasi laulu, 
jossa kiteytyy Tiernapoikien sano
ma sukupolvesta toiseen: "On lapsi 
syntynyt meille ja poika annettu 
on. Hänessä elämän löysin, Juma
lan suosion. Hän on sen Ylhäisen 
koitto, mi maailmaa valaisevi, vaan 
ehkä hänen soittons maan ympär 
kajahtavi."

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

Jukka Taskinen
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Joulun suuri lahja

Näin joulun jälleen lähestyessä mo
nen elämän täyttää kiire ja touhu. 
On monenlaista tehtävää ja muis
tettava hankkia kaikki tarpeellinen. 
Mitähän lahjoja vielä on hankittava, 
se on viime hetken kysymys ?

Vietimme jouluaattoa perheen 
keskellä joitain vuosia sitten. Lapset 
olivat ympärillä ja ensimmäinen 
lapsenlapsikin, Jerry, kaikkien 
huomion kohteena tietenkin. No 
sen arvaa, että myös lahjojen puo
lesta hän sai eniten paketteja. Niitä 
sitä sitten kaiken touhun keskellä 
avustajien johdolla availi. Yksi oli 
ylitse muiden, keltainen kaivuri. 
Sen saatuaan muut lelut unohtuivat 
ja koko joulun aika meni leikkiessä 
kaivurin kanssa.

On yksi lahja ylitse muiden, joka 
meille annettiin. Jumala lähetti 
oman ainoan Poikansa. Tästä lahjas
ta Jesaja ennusti jo 700 vuotta ennen 
Jeesuksen syntymää.

Jesaja 9:5 "Sillä lapsi on meille 
syntynyt, poika on meille annettu, 
jonka hartioilla on herraus, ja hänen 
nimensä on: Ihmeellinen neuvonan
taja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen 
isä, Rauhanruhtinas". Jeesus tuli 
maailmaan, Jumalan antamana ja 
lähettämänä. Hän tuli sovittaakseen 
koko ihmiskunnan synnit. Pelastus 
on Jeesuksessa valmis kaikille, mut
ta lahja ei hyödytä ellei sitä omisteta 
ja oteta vastaan.

Pieni Jerry-poika iloitsi saamas
taan lahjasta, se oli tärkeä hänelle,

muu sai silloin jäädä. Näin tapah
tuu niissä sydämissä, jotka ottavat 
Jeesuksen joulun Herran vastaan. 
He kokevat Jumalan antaman ilon ja 
rauhan. Hyvää ja rauhallista joulun 
aikaa toivottaa Virtain Helluntai
seurakunta.

Pastori Aarre Ahonen
Virtain Helluntaiseurakunta

Suuri ilosanoma
Luuk. 2:11 " Teille on tänä päivänä 
syntynyt Vapahtaja joka on Kristus, 
Herra, Daavidin kaupungissa."

Tämä suuri sanoma ilmoitettiin 
paimenille, joka oli Israelissa hal
veksittu ihmisryhmä, joita pidettiin 
epäluotettavina eivätkä he myös
kään kelvanneet todistajiksi oikeu
teen. Jumala valitsi kuitenkin heidät 
tähän kunniatehtävään. Muutamal
la sanalla heidän eteensä piirrettiin 
koko tapahtuman suuruus.Sanoma 
joka heille kerrottiin oli huikaise
va. " Teille on syntynyt Kristus.." 
(kreikan kielinen vastine sanalle 
Messias). Kuulijat tiesivät mistä 
on kysymys. Jumalan Voideltu on 
syntynyt, se on toteutunut mikä oli 
laissa ja profeetoissa ilmoitettu.

Sanoma toi esille toisen nimen: 
"Herra". Nimi tarkoitti omaisuuden 
omistajaa, Maailmankaikkeuden 
Herraa. Tämä nimi kertoo Jee
suksen Kristuksen auktoriteetista. 
Arvovallallaan Hän tyynnytti myrs

kyn. Arvovallallaan Hän herätti 
kuolleita ja paransi sairaita.

Uskovan elämän paradoksi on
kin siinä, että vain tulemalla Hänen 
palvelijaksi, ihminen saa todellisen 
vapauden.

Kolmas nimi joka viestissä ilmoi
tettiin oli "Vapahtaja". Nimi ei ollut 
tuntematon tuona aikana. Uudessa 
testamentissa nimeä esiintyy eniten 
Pietarin toisessa kirjeessä. Pietari 
oli kokenut tuon merkityksen voi
makkaasti elämässään. Kun hänen 
uskonsa oli horjunut, Jeesus ojensi 
hänelle kätensä. Kun Pietari oli 
peloissaan kieltänyt Jeesuksen, hän 
oli saanut kokea vapautuksen syyt
tävästä omastatunnosta Jeesuksen 
luona.

Kun Abraham Lincolnin ruu
mista kuljetettiin hautaussaatossa, 
entinen orja piteli pientä lastaan yl
häällä, jotta tämä näkisi lipulla pei
tetyn arkun. Hän sanoi lapselleen: 
"Katso tarkkaan, kultaseni. Siinä

on mies, joka kuoli vapauttaakseen 
meidät."

Luonnollisessa olotilassamme 
mekin olemme synnin orjia ja tuo
mion alisia, mutta meille kuuluu tuo 
ilosanoma : "Teille on ...syntynyt 
Vapahtaja..." Lahja odottaa vas
taanottajia !

Rauhaisaa Joulun aikaa!

Tapani Rautalahti
Virtain Vapaaseurakunta
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Virtain Seuran kuulumisia

Virtain Seura teki elokuussa retken Hämeenkyröön. Taustalla F. E. Sillanpään syntymäkoti Myllykolu. Kuva: Juha Kallio

Virtain Seuralle kuuluu hyvää. 
Kulunut vuosi on ollut toimintaa 
täynnä. Kun viime vuonna virisi aja
tus saada valokuvaaja I. K. Inhalle 
muistomerkki Virroille, on toimeen 
tartuttu varojen kartuttamiseksi 
muistomerkkirahastoon. Ensimmäi
nen tämän vuoden tapahtuma oli 
INTOmielinen suurkonsertti 12.2. 
yhdessä kulttuuritoimen ja Jääh- 
dyspohjan kyläyhdistyksen kanssa. 
Kiitokset onnistuneesta konsertista 
myös kaikille esiintyjille ja Virtain 
Taideyhdistyksen jäsenille, jotka 
lahjoittivat taulujaan huutokaupat
taviksi.

Virtain laulun 50-vuotisjuh- 
lat pidettiin toukokuun 20. päivä 
Marttisen pappilassa. Tämä Eino 
Kirvesmiehen säveltämä ja Einari

Vuorelan sanoittama kotiseutulaulu 
saatiin aikanaan juuri Virtain Seuran 
aloitteesta.

Kesällä oli mahdollisuus osallis
tua jälleen I. K. Inhan juhlaretkelle 
Jäähdyspohjaan ja Virtain Päivien 
kotiseuturetkelle, joka suuntautui 
tällä kertaa Härkösen - Koron - Vas
kiveden kauniisiin kesämaisemiin. 
13.8. teimme retken Hämeenkyröön 
F. E. Sillanpään maisemiin, jonne 
meidät oli kutsunut I. K. Inhan vel
jen pojantytär Aamu Nyström.

Huhtikuussa Virtain Seuran 
vieraana kävi Hämeen heimoliiton 
toiminnanjohtaja Lauri Ruippo, ja 
seuramme osallistui heimoliiton 
vuosikokoukseen kolmen edustajan 
voimin. Myös valtakunnallisilla ko
tiseutupäivillä käytiin elokuussa.

Kesällä saatiin markkinoille 
uusi Virtain Seuran julkaisema 
kortti, joka esittää Ylä-Soinin talon 
pihapiiriä Marja-Liisa Pitkärannan 
piirtämänä. Seura on ollut mukana 
kustantamassa myös FM Aamu 
Nyströmin kirjoittamaa kirjaa I. K. 
Inhan elämänvaiheista.

Virtain Seuralla oli oma näyt
tely Galleria Virinässä keväällä. 
Toimintaan kuului myös syksyllä 
pidetty Karjalan laulujen konsertti 
Rantatien koululla. Virtain Seuralla 
on tärkeä tehtävä vaalia perinteitä ja 
kulttuuria nykyisin niin kiireisenä ja 
materialistisena aikana.

Pekka Jussila
Puheenjohtaja
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Sirpa Peltonen

LC - Virrat /Tarjanne 10 v.
Kuluvana toimintakautena 2006- 
2007 klubimme LC - Virrat/Tarjanne 
täyttää 10 vuotta. Klubimme pe
rustamispäivä oli 22.2.1997. Silloin 
Virroille perustettu klubi oli 901. 
klubi Suomessa ja 43. naisklubi tässä 
maassa. Tällä hetkellä Suomessa on 
jo 113 naisklubia. Jäseniä klubissam
me on tällä hetkellä 24.

Tämä juhlavuosi on klubillemme 
varsin aktiivinen. Syksyllä 2006 
olemme mukana valtakunnallisessa 
Punainen Sulka -yleisökeräyksessä, 
jossa kerätään varoja Suomen las
ten ja nuorten paremman elämän 
puolesta. Keväällä toteutettiin jo 
yrityksille suunnattu Punainen 
Sulka 2006. Keräyksen summas
ta 40% palautuu paikkakunnalle 
lionsklubien valitsemiin kohteisiin. 
Vuoden 2007 alusta alkaa toinen 
Lions-järjestön maailmanlaajuinen 
keräys näönsuojelun hyväksi; Sight- 
First. Vuoden 2007 alussa siirtyy 
vetovastuu klubille Virtain Joulu- 
lehden toimituksessa. Helmikuussa 
vietämme sitten klubin 10-vuotis 
juhlia, miten sen klubilaiset päättä
vät kauden aikana.

Klubimme kuuluu kansainväli
seen organisaatioon, joten siitä tulee

myös paljon velvollisuuksia ja sään
töjä, jotka ohjaavat toimintaamme. 
Vastapainoksi tälle on tärkeää, että 
toiminnassa viihdytään ja on aikaa 
myös epäviralliseen tutustumiseen. 
Keväällä vapun aikaan järjestimme 
yhdessä paikkakunnan muiden klu
bien eli LC - Virrat ja LC - Virrat /

Torisevan kanssa yhteisen 'viinimat- 
kan' Saksaan Zellin kylään. Kuvaa 
Mossel - joesta katsellessa Teillä on 
kädessänne uusi Virtain Joulu 2006. 
Kiitämme kaikkia lehden tekemistä 
tukeneita ihmisiä ja yrityksiä sekä 
toivotamme kaikille lehden lukijoille 
Hyvää Joulua.

Markus Koro

Lions-toimintaa yli 40 vuoden ajan
Ensimmäinen Lions-klubi perus
tettiin Suomeen vuonna 1950. Vir
roilla lionstoiminta alkoi 15 vuotta 
myöhemmin, kun 16.2.1965 Virtain 
Hovissa pidetyssä kokouksessa 
päätettiin perustaa Lions Club 
Virrat Jalasjärven Lions-klubin toi- 
mi-essa kummina. Paikalla olleista 
kuudestatoista perustajajäsenestä 
kaksi, Eero Sipilä ja Kari Korhonen, 
toimivat edel-leenkin klubissa etuoi
keutettuina jäseninä. Ensimmäisen 
kauden presidenttinä toimi Hannu

Helin ja sihteerinä Veijo Kaulio. 42 
toimintavuoden aikana on klubin 
toimintaan osallistunut kaikkiaan 
119 miestä.

Tällä hetkellä klubiin kuuluu 39 
jäsentä. Presidenttinä toimii Tero 
Vaali ja sihteerinä Jarmo Vehmas.

Ensimmäinen suurempi pal- 
veluaktiviteetti liittyi Ainala r.y:n 
perustamiseen ja vanhustentalon ra
kentamiseen Virroille vuosina 1966- 
1968. Järjestimme Kirkkolahden

jäällä 27.3.1966 kevättempauksen, 
jonka tuotto käytettiin vanhusten- 
ta-lon hyväksi. Klubimme haastoi 
kunnanvaltuuston sekä kahdeksan 
Virroilla toimivaa kansalaisjärjestöä 
kottikärryntyön-töviestiin ja tark- 
kuusajokilpailuun tarkoitukseen 
hankitulla erikoisautolla. Kottikär- 
ryviestin voitti Virtain Urheilijat 
ja tarkkuusajon VPK. Yleisöllä oli 
tilaisuus nähdä myös autojen yh- 
teenajo ja seurata ensiapuryhmän 
toimintaa "onnetto-muuden" uhrien
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auttamiseksi. Yleisöä oli paikalla yli 
800 henkeä.

Seuraavina vuosina olimme 
mukana mm. Kisapirtin rakentami
sessa, "Vihreä Virrat" -projektissa 
istuttamalla koivun-taimia Virtain 
sisääntuloteiden varsille, hankki
massa lipputankoja virtolaiskotei- 
hin jne.

Vuonna 1979 päätimme hankkia 
Marttisen saareen kohoavaan Perin- 
nekylään savusaunan. Koronky- 
lästä Ylä-Patalasta löytyikin sopiva 
rakennus purettavaksi ja siirrettä
väksi Rajalahden talon pihapiiriin 
savusaunaksi. Monta talkootuntia 
tarvittiin saunan pystyttämiseen. 
Perinnekylän pellossa kasvatettiin 
ruista, joka korjattiin perinteisin 
menetelmin.

Jauhojen myynnistä saadut varat 
käytettiin savusaunan rakenta
miseen. Savusauna katettiin itse 
tehdyillä päreillä ja sauna vihittiin 
käyttöön 12.6.1981 juhlallisin me
noin.

Monivuotisia varainkeräysak- 
tiviteetteja, joista on jo vuosien 
saatossa luovuttu, ovat olleet rus- 
kajuhlat, jäidenlähtö-veikkaus ja 
possuarpajaiset sekä joulukorttien 
painatus ja myynti yhdessä Lions 
Club Virrat/Torisevan kanssa.

Yhteinen aktiviteetti LC Virrat/ 
Torisevan kanssa on ollut myös 
Virtain torilla pidettävät Joulun- 
alusmarkkinat, jotka ensimmäisen 
kerran pidettiin vuonna 1987. Aino
astaan vuonna 2001 markkinat jäivät 
pitämättä toriremontin takia.

Lion Teuvo Kallion aloitteesta 
aloitettiin vuonna 1992 kotiseu- 
tulautasprojekti, jonka tuloksena 
aikaansaatiin neljän taulun sarja, 
jossa on kuvattuna vanhoja virta
laisia rakennuksia. Vuonna 1994 
valmistuneessa taulussa oli kuva- 
aiheena Virtain vanha kunnantalo. 
Seuraavina vuosina tauluissa oli 
kuvattuna Marttisen pappila, Vir

Perustaja jäseniä 10-vuotisjuhlassa 22.3.1975: vasemmalta Toivo Ahola, Kari 
Korhonen, Jaakko Ala-Soini, Sigfrid Rosen, Aarno Hakkarainen, Hannu Helin, 
Olavi Sihvonen, Veijo Kaulio ja Eero Sipilä.

tain kirkko ja Killinkosken vanha 
teollisuusmiljöö. Taulut ovat taitei
lija Olli Mannisen maalaamia. Nyt 
lautasprojektia on jatkettu kolmella 
lauta-sella, jossa kuva-aiheina ovat 
Runoilijan tien kolme laivaa: Kuru, 
Pohjola ja Tarjanne.

Vuodesta 1996 lähtien on klu
bimme julkaissut vuosittain Vir- 
rat-kalenteria, jossa on kuvattuna 
Virtain maisemia ja nähtävyyksiä. 
Vuoden 2007 kalenteriin kuvat on 
valokuvannut lion Hannu Hauk- 
kala.

Kaikki aktiviteeteilla kerätyt 
varat jaamme lions-periaatteen 
mukaisesti edelleen lahjoituksina 
ja stipendeinä.

Olemme yli 40 vuoden ajan tuke
neet virtolaisten nuorten urheilu- ja 
muuta harrastustoimintaa, avusta
neet sotainvalideja ja -veteraaneja 
sekä eri vammaisryhmiä, edistäneet 
huumeiden vastaista työtä, tukeneet 
nuorisovaihtoa jne.

Vaikka varainkeräys muodostaa
kin oleellisen osan klubin toimin
nasta sisältyy toimintaamme run
saasti erilaista harras-tustoimintaa 
ja muuta yhdessäoloa. Lentopalloa 
on pelattu klubin perustamisesta 
lähtien ja joukkueemme on osal
listunut joka vuosi leijonien SM- 
lentopallokisaan joko kilpa- tai 
kuntosarjassa. Mm. vuonna 2004 
tuli voitto kuntosarjassa.

Soutuneuvos Paavo Viitamäki 
toi siirtyessään klubiimme Sulka- 
valta mukanaan kirkkovenesou- 
tuharrastuksen 90-luvun alussa. 
Tänä vuonna klubimme ja Toriseva- 
klubin yhteinen joukkue osallistui 
Sulkavan Soutuun jo 16. kerran.

Klubeilla on Lomasaaren ran
nassa yhteinen kirkkovene, jota 
vuokrataan myös ulkopuolisten 
käyttöön.

Uusimpina harrastusmuotoina 
ovat tulleet mukaan golf ja karting- 
ajo.
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Seppo Varis

Rotary-toimintaa Virroilla jo 50 vuotta

Virtain Rotaryklubi juhli ja 
muisteli toimintaansa

Virtain Rotaryklubi juhli tämän 
vuoden tammikuussa 50-vuotista 
taivaltaan. Juhlan osallistui n.70 
henkeä. Oman klubin väen lisäksi 
mittava joukko kutsuvieraita.

Juhlassa julkaistiin myös 50-vuo- 
tishistoriikki. Sen esitti historiikin 
kirjoittaja Martti Mäkilaurila.

10-vuotishistoniikin edesmennyt 
PHF-veli Antti Narvia aloittaa näillä 
ajatuksilla:

"Rotary on elämänfilosofia, tapa 
elää ja toimia, ajatella ja asennoitua. 
Rotary tahtoo opettaa, että elämä on 
onnellisinta sille, joka asettaa pal
velualttiuden itsekkyyden edelle ja 
suo parhaan tyydytyksen sille, joka 
näkee ammattinsa ja paikkansa yh
teiskunnassa ensisijaisesti tilaisuu
tena palvella kanssaihmisiään. Tälle 
aatesisällölle koko rotaritoiminta 
rakentuu. Pyyteettömän palvelun 
peniaate on rotariuden keskeinen 
ajatus ja elämänohje."

25-vuotisjuhian puheessaan PHF 
veli Matti Maijala painotti Rotary
klubin kotiseutuun kohdistuvaa 
toimintaa ja avasi puheensa koti
seuturunoilijamme Hannu Hämeen 
sanoin:

"Käy lippusi luo, jos tahdot sa 
Suomesta lujan ja suuren jos kan- 
sastas tahdot onnellisen vie aarteesi 
arkiseen askareesi joka hetki tee 
työtä onneksi sen".

30-vuotisjuhlan juhlapuheessaan 
PHF-veli Kalevi Saloranta totesi 
mm. näin:

"Rotariaate tahtoo toimia kaik
kea kielteistä kehitystä vastaan ja 
maailma tarvitsee vielä paljon uusia 
rotareja ja ennen kaikkea heidän 
aatteitaan."

Rotaryklubin kunniajäseniksi nimitettiin pitkäaikaisimmat jäsenet Matti Maijala 
ja Jorma Mattila. Onnittelemassa on Teija Ilomäki.

Rotaritoiminnan
alkutaipaleelta

Valtameren takana, suurkaupun
gissa Ehieagossa v.1905 alkunsa 
saanut rotariliike kehittyi ja levisi 
vähitellen maailmanlaajuiseksi pal- 
velujärjestötoiminnaksi. Suomeem 
klubitoiminta tuli v.1926.

Ennen Il-maailmansotaa klubeja 
oli vain Suomen suurimmissa kau
pungeissa. Sodan jälkeen aatteen 
läpimurto tapahtui ja klubeja perus
tettiin maaseudullekin.

Vuonna 1955 Alavuden vasta 
perustetun klubin veljet innostivat 
yksittäisiä virtolaisia tuttujaan pe
rustamaan oman klubin, Alavuden 
toimiessa kummiklubinamme. 
Paikkakunnalla toimivan Koillis- 
Satakunnan Sähkön silloinen toi
mitusjohtaja Esko Holopainen oli 
Alavudella vieraillessaan tavannut 
paikallisen klubin ensimmäisen 
presidentin tn Urmas Sepän, joka 
oli ottanut puheeksi mahdollisen 
rotaryklubin perustamisen Virroille. 
Holopainen innostui asiasta ja toi

rotariklubin perustamisen tiedoksi 
virtalaisille ystävilleen. He yhdessä 
pitivätkin klubitoimintaa hyvänä 
ajatuksena kannattivat klubin pe
rustamista aatteellisista syistä ja 
paikkakunnan edun kannalta kan
natettavana asiana. Tammikuussa 
1956 olikin klubin perustaminen 
sitten tosiasia, perustavassa ko
kouksessa oli 22 virtolaista eri 
ammattialojen edustajaa paikalle 
kutsuttuna.

Klubimme ensimmäiseksi pre
sidentiksi valittiin talousneuvos 
Onni H. Viitala, tulevan vuoden 
presidentiksi tj. Gunnar Jaatinen 
ja sihteeriksi metsänhoitaja a Pehr- 
Erik (Perkka) Lagerwall, sittemmin 
piirigovernor ja klubimme ensim
mäinen PHF-veli. Ensimmäisten 
toimintavuosien jäsenistä aivan 
alkuvuosilta ovat vielä toiminnassa 
mukana PHF veljet Jorma Mattila ja 
Matti Maijala. Perustajajäseniä ei 50 
vuoden takaa enää ole.

Rotaryklubin toiminnan poh
ja rakentuu palveluajatukselle ja 
käytännön teinä ovat klubin eri 
palveluväylät.
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Klubin eri ammatteja edustavat 
jäsenet jakautuvat vuosittain en teh
täviin palveluväylille, klubipalve- 
lun, ammattipalvelun, yhteiskunta 
palvelun ja kansainvälisen palvelun 
alueille. Näiden palveluväylien 
tekemisiä ja tuloksellisuutta ohjaa 
vuosittain valittava klubipresident- 
ti. Klubitoiminnan painopisteet 
vaihtelevat tehtävien ja tekijöiden 
vaihtuessa.

Klubitoiminta määräytyy varsin 
itsenäisesti paikkakunnan sijainnin 
ja elinkeinorakenteen mukaan. Klu
bi ei ole yksioikoisesti hyväntekeväi
syysjärjestö, vaikka se usein silläkin 
tehtäväkentän alueella toimii.

Eri ammattien edustajat työteh- 
tävineen, erilaisine mielipiteineen 
eri palveluväylien tehtävissä ovat 
rotaritoiminnan voimanlähde.

Ensimmäiset 10 vuotta klubi 
kokoontui Virtain Hovissa, joka 
sijaitsi nykyisen SOKOS kulmata
lon vanhan osan kabinetissa. Sieltä 
kokouspaikan muutto tapahtui 
Tarjanne-talon uuden ravintolan 
tiloihin, joka omistajavaihdosten 
kautta muutti nimensä Eetvartiksi 
90-luvulla. Ravintolan lopetettua 
toimintansa 2000-luvun alkupuo
lella, uutta kokouspaikkaa etsittiin 
jonkin aikaa ja viimeisten vuosien 
aikana paikaksi on vakiintunut 
kokouksille ravintola Martinkarhu 
(Onnenpäivät).

Yksi tärkeimmistä klubikokous- 
ten toimintasisällöistä on veljien 
luokite-esitelmät, joissa muut voivat 
tarkemmin tutustua veljen amma
tilliseen työhön ja sen sisältöön 
kunkin itsensä esittämänä. Tämä 
tutustuminen voi hyvinkin tapah
tua myös käyntivierailuna veljen 
työpaikkaan.

Toisten naapuriklubien veljien 
tervehdykset ja ulkopuolisten asian
tuntijoiden esitykset ovat vuosien 
aikana saaneet mielenkiintoa osak
seen ja useimmiten raikuvat aplodit 
ja kysymysten ryöpyn palkakseen.

Ilman perheidensä hyväksyntää 
ja taustatukea ei rotareiden rotari- 
toiminta sujuisi parhaalla tavalla. 
Viimeisen vuosikymmenen myötä 
myös naiset ovat tulleet mukaan 
erityisesti kansainväliseen rotari- 
toimintaan. Suomessa asian avaus

on tapahtunut merkittävimmin 
naisten omien klubien kautta tai 
uusien klubien perustamisen kaut
ta. Omassakin klubissamme tästä 
asiasta on keskusteltu paljon aika 
ajoin, toistaiseksi ei naisjäseniä ole 
klubiimme valittu.

Toiminnan alkuvuosina varain- 
hankita perustui jäsenmaksuihin, 
joita joskus jouduttiin perimään 
ylimääräisenäkin. Näin ollen esim. 
nuorisovaihtoa ei voitu toteuttaa, 
vaikka haluakin ja periaatteellista 
valmiutta olisi ollut. Varainhankin
taa pohdittiin ja havaittiin mahdolli
suus nuorisovaihdon rahoittamiseen 
mainostuotoin, julkaisutoiminnan 
avulla. Niinpä rotarivuoden 87-88 
hallitus sai jo vastuuvapauden 
kunniamaininnoin taloudenpidon 
tasapainottumisen myötä. Nyt tätä 
toimintaa on jatkettu jo yli 15 vuotta. 
Tänäkin toimintavuonna julkaistaan 
Virtain Palveluopas 2007.

Yhteiskuntapalvelu
Klubin 50-vuotisen toiminnan nä
kyvin osa-alue ja myös merkittävin 
historiallisesti on yhteiskuntapalve
lun. väylä. Se tarkoittaa toimintaa 
oman kaupungin parhaaksi. Ei 
aina itse toteuttaen korjauksia tai 
parannusehdotelmia, vaan monesti 
on voitu vain kiinnittää päättäjien 
huomiota asioihin tai epäkohtiin 
ja sitten esittää keinoja uudistusten 
aikaansaamiseksi paikkakunnalle.

Tässä esimerkkejä:
- aloite katuvalojen saamiseksi Vir
tain keskustaan
- aikanaan kunnan teiden paranta
miseen pyrkivät toiminnot
- v. 64 Lakarin leirintäalueelle lah
joitettu asuntoaitta (2100 silloista 
hopeamarkkaa hintana)
- aloitteita kestopäällysteen saami
seksi keskustan teille
- aloite Virtainpäivien vietosta
- aloite ammattikoulun saamiseksi 
Virroille
- aloite Kalettoman uimalaitoksen 
kunnostamiseksi (v. 1961 todettiin 
uimalaitoksen huono kunto, sitä 
ehdotettiin kunnostettavaksi) Toisin 
kävi, uimalaitos purettiin kokonaan, 
tosin rakennettiin kokonaan uudel
leen 10 vuotta myöhemmin)

- jo 50 luvulla perustettujen tyttö- ja 
poikapartiolaisten toiminnan avus
taminen monella tavalla
- vastaperustetun yhteiskoulun 
toiminnan tukeminen, stipendin- 
rahaston perustaminen sekä klubin 
kummipojan koulunkäynnin avus
taminen useiden vuosien ajan.
- Perinnekylän hollitallin pystytys 
talkoovoimin v.81
- Virtain Urheilijoiden Kisapirtin 
rakentamiseen osallistuminen tun
nuksella "rahat pois tai rakot käm
meniin" ja 20 000 mk vekseli kiersi 
kiersi pöytää, kunnes riittävä määrä 
nimiä siihen löytyi.
- v. 69 lahjoitettiin seurakunnalle 
Virtain kirkon historiaa kuvaava 
taulu
- Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
ylläpitämän keskustan lasten leikki
kentän kunnostustalkoot tarvike ja 
työpanoksin
- toistuvaa tukea vuosien varrella 
Ainalan palvelutalolle ja SPR:n Vir
tain osaston toiminnalle.
- Runoilijan Reitin laivaliikenteen 
turvaamiseksi veljet merkitsivät 
laivayhtiön osakkeita
- viime vuosiin asti vuosittaiset 
sotainvalidien muistamiset puoluk- 
karetken tuoton muodossa
- lastenkodin lasten autokyydityk- 
set joulun aikaan alkuvuosina, 
sittemmin virtolaisten yksinäisten 
kyydit seurakuntatalolle pikkujou
lujuhlaan vuorovuosin.
- yhden vähävaraisen perheen 
muistaminen jouluna lahjoineen ja 
tervehdyskäyntinä
- ystävänpäiväjuhla muiden järjes
töjen kanssa Marttisessa, josta lah
joitus dementiaosaston tarpeisiin.

Yhteistyössä Alavuden ja Äh
tärin klubien sekä R.I.:n kanssa 
matka- ja avustusprojekti Venäjän 
Karjalaan veli Pentti Salosen vetä
mänä vuodesta 1999 alkaen.

Matka kulki Värtsilästä Sortava
laan sieltä Koivuselkään ja Petros- 
koihin sekä Ladvaan. Ladvassa on 
avustuskohteena kehitysvammais
ten hoitola, johon R. I. lahjoitti myös 
10 000 dollaria. Paluumatkalla mat
kalaiset kävivät Koivuselässä, jonne 
em. klubit toteuttivat vanhainkodin 
perustamisen vanhalle koululle 15 
asukkaalle, mm. maksamalla hoi
tajille palkat usealle vuodelle. Pro-
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jekteja seurattiin tarkasti ja kaiken 
kaikkiaan ne etenivät hyvin.

Kansainvälinen palvelu / 
Rotarysäätiö
Lukioikäisten vuosivaihdon, ke
sävaihdon ja kesäleirit olemme 
voineet rahoittaa vuosittaisen pal
veluoppaan tuotolla. Tämän tuoton 
ovat mahdollistaneet virtolaiset yrit
täjät huomioimalla palveluhakemis
tomme ja mainostaneet siinä. Näillä 
tuotoilla olemme voineet myös 
järjestää näyttävät uudenvuoden 
ilotulitukset oheistapahtumineen 
vuosina 1987-2000.

Lukioikäisten koululaisten vuo
sivaihdossa on ollut viimeisten 
parinkymmenen vuoden aikana 17 
virtolaisnuorta. Pääasiassa USA: 
ssa ja Australiassa kouluvuotensa 
ja vastaavasti 16 vastavuoroista ul
komaalaista Virtain lukiossa asuen 
lukuisissa vapaaehtoisperheissä 
kouluvuotensa Virroilla.

Yhteensä siis yli 30 vuotta kas
vua kansainvälisyyteen nuorillem
me vuoden mittaisina rautaisannok
sina. Ilman opettajien pyyteetöntä 
työpanosta, koulukavereiden kave- 
rillisuutta, isäntäperheiden vastik
keetonta toimintaa vaihtovuosi ei 
onnistuisi vaikka klubin taloudelli

nen panos noin 2000 euroa vuodessa 
mukaan laskettaisiinkin. Yhteiskun
tapalvelun ohessa kansainvälinen 
palvelu on yksi merkittävimmistä 
osa-alueista klubitoiminnassa.

Rotaryklubimme 50-vuotiseen 
historiaan, sen aatteelliseen taus
taan ja toimintaan voivat nykyiset 
aktiivijäsenet nojata suunnitelles
saan klubimme tulevia toimintoja 
ja kehittämisajatuksia.

Heikki Kangasluoma

LC-Virrat / Toriseva 25 vuotta

Vuonna 1981 perustettiin Virroille 
pitäjän toinen leijonaklubi, LC-Vir- 
rat/Toriseva.

Leijonajärj eston tunnuslause on" 
Me palvelemme". Leijonajärjestö 
toimii maailmanlaajuisesti. Klu
bimme toiminta jakaantuu kuu
kausikokousten lisäksi palvelu- ja 
varainhankintatoimintaan.

Palveluaktiviteeteissa olemme 
tehneet palkatonta työtä virtolaisten 
ihmisten hyväksi. Olemme vuosi
kymmenten mittaan mm. kunnosta
neet sotainvalidin taloa, kyydinneet 
kyytiä tarvitsevia kirkkoon sekä 
pitäneet ympäristöä siistinä.

Varallisuutta olemme keränneet 
lahjoitettavaksi lähinnä virtolaiseen 
nuorisotyöhön mm. Punainen sulka 
-keräyksellä, joka toteutetaan syk
syllä 2006 kolmatta kertaa.

Hakerankoja teimme toiminnan 
alkuvuosina myyden ne kaupun
gille. Joulukuusia olemme myyneet 
Tampereen torilla useampana vuon
na. Virtolaisten lasten värityskirjan 
julkaisimme 90-luvun alkupuolis
kolla. Joulumarkkinoita olemme jär
jestäneet jo useita LC-Virtain kanssa 
yhteistyössä. Aurausviittoja Tielai
toksen tarpeisiin on veistetty usein.

Lastenlaulun sanoin: Leijonaa mä metsästän, Erkki Kämärija Heikki Kangasluoma. 
Kuva : Ritva Kämäri

Oma tervahauta on kytenyt lukuisia 
kertoja Marttisen saaressa.

Edellä on osa klubimme toimin
taa. Toivottavasti tulevaisuus tuo 
uusia haasteita. Mielestäni Leijona- 
toiminnan parasta antia on tutustu
minen uusiin ihmisiin. Liittymällä 
johonkin klubiin voit saada noin 30 
uutta tuttavaa, kenties ystävää.

Sosiaalinen yhdessäolo ja vapaa 
keskustelu kokouksissa ovat Lions- 
clubien parasta pääomaa.

LC-Virrat / Toriseva juhli 25 
vuottaan risteilyllä Tukholmaan 
kevättalvella 2006.
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Markku Kalliolinna

Särkisen torppa

Siihen aikaan, kun Virtain hiihto 
vielä kierrettiin yhtenä pitkänä 
lenkkinä, latu monesti alkumatkasta 
suuntasi Suorsanjärven taitse kohti 
Viitalaa. Särkiojan itäpuolella suju- 
teltiin rämelaikun reunaa, noustiin 
loivasti laakealle kumpareelle aivan 
Särkivuoren kupeeseen, josta sitten 
yhtä loivasti lasketeltiin Särkijärven 
rantaan.

Mutta havaitsiko joku mitään 
erikoista tuossa Särkivuoren koh
dalla? Tasaisehkolla kentällä puusto 
vaikutti harvahkolta, jotenkin epä
tasaiselta. Tuskin moni kuitenkaan 
aavisti, että suksen alle siinä jäi pala 
kadonnutta kulttuuria: muinaisen 
Särkisen torpan pihatanner ja torp
paan kuulunut pieni peltotilkku.

Jos kesäaikaan sattuu tähän 
tiettömään korpeen, on sata vuotta 
sitten autioituneen torpan paikka 
edelleen helppo havaita, vaikka 
ympäristö hiljattain on joutunut 
varsin kovakouraisen metsänhoi
don kohteeksi. Itse löysin paikan 
muutama vuosi takaperin jo edes
menneeltä tietomieheltä Heikki 
Puukkoniemeltä saamani vihjeen 
perusteella. Ajan myötä ilmeisesti 
kovastikin madaltuneet sarkaojat 
osoittavat yhäti peltojen sijainnin. 
Muita asumisen merkkejä ovat 
romahtaneen maakellarin kuoppa 
sekä lähempänä Särkijärven rantaa 
jokin kivilatomus, kenties saunan 
kivijalka. Asuinrakennuskin on 
epäilemättä sijainnut samalla kum
pareella, vaikka en olekaan onnistu
nut sitä paikallistamaan.

Särkisläisiä
Särkisen torpan lyhyt historia ajoit
tuu taitekohtaan, jolloin yleisesti 
alettiin tiedostaa koko torpparilai- 
tokseen sisältyvät epäkohdat. Mutta 
minkähänlaista väkeä mahtoikaan 
aikoinaan asua täällä metsän kes
kellä? Siihen antavat vastauksen kir
konkirjat, sen ajan väestörekisteri.

Särkisen torpan perusti Vir- 
tainkylän Niinimäen talon (n:o 26) 
maalle vuoden 1877 tienoilla eräs 
Kalle Kustaa Joonaanpoika, joka sitä 
ennen oli yli 20 vuotta ollut kruu- 
nuntorpparina Uuraistenkylässä 
Ala-Kangasniemen Ruokosenmä- 
essä. Kalle Kustaa oli syntynyt lam
puodin poikana 6. huhtikuuta 1823 
Simosen ruodun Syvälahdessa.

Asettuessaan torppariksi Särki- 
seen Kalle Kustaa oli toista kertaa 
naimisissa; nälkävuosi 1868 oli 
vienyt ensimmäisen vaimon. Toinen 
vaimo, Kalle Kustaata kahdeksan 
vuotta nuorempi Miina Fredrikin- 
tytär (eräissä lähteissä virheellisesti 
Fredrikantytär tai Riikantytär), oli 
hänkin syntyperäisiä virtolaisia, 
rengin tytär. Kahdesta avioliitosta 
sikisi lapsia täysi kymmenen, mut
ta ennen Särkiseen pesiytymistä 
suurin osa heistä oli jo lentänyt 
maailmalle.

Pitkäaikaista kotia Särkisestä ei 
perheelle tullut. Toimeentulo ka
russa erämaassa oli niukkaa, eikä 
ilman kunnan ajoittaista vilja-apua 
olisi edes selviydytty. Vuonna 1885 
jo ikääntyneen ja sairauden invalidi
soiman Kalle Kustaan perhe muutti 
Uuraistenkylän Riitajärveen, jossa 
yksi pojista, Antti, ryhtyi kruunun- 
torppariksi. Vanhukset vetäytyivät 
kuitenkin pian Suorsanjärven ran
nalle Leponiemeen, joka nykyään 
tunnetaan Salomaana.

Tapahtui merkillinen kodin
vaihto, sillä Riitajärven aikaisempi 
kruununtorppari, Juho Manunpoika 
nimeltään, siirtyi nyt puolestaan 
torppariksi Särkiseen! Juho ja hä
nen vaimonsa Maria Israelintytär 
olivat tulleet Virroille muualta. He 
olivat parhaassa iässä ja jaksoivat 
asua Särkistä parikymmentä vuotta, 
mutta 1904 hekin hylkäsivät tämän 
viheliäisen takamaan ja asettuivat 
muutaman kilometrin päässä ole
vaan Pirttijärven torppaan Yrjölän 
maalle; Särkisestä heille sentään

tarttui sukunimi. - Samoihin aikoi
hin Niinimäen talo joutui metsäyh
tiö Rosenlewin omistukseen, mikä 
osaltaan saattoi vaikuttaa siihen, 
että vain 27 vuotta asuttuna pysynyt 
Särkinen jäi autioksi. Ja nyt ei enää 
ole Niinimäkeäkään.

Yhdeksästä lapsesta toiseksi 
nuorin oli kirkonkyläläisten hyvin 
tuntema, sukunimensä vaihtanut, 
95-vuotiaana 1989 kuollut Juho Pirt
tijärvi. Hän lienee viimeinen elossa 
ollut särkisläinen.

Korpiloukko
Torppa sai nimensä tietysti Särki- 
järvestä ja Särkivuoresta. Se sijaitsi 
niin ahtaassa korpiloukossa, ettei 
sillä ajanoloon ollut mahdollisuut
ta kehittyä elinkelpoiseksi. Teitä 
ei ollut. Kinttupolku johti vajaan 
kolmen kilometrin päässä olevaan 
Niinimäen taloon, jossa arvatenkin 
käytiin päivätöissä. Kirkkomatkoilla 
taas talsittiin ensin Nevalaan ja siitä 
Sorvan ohi Puttosharjulle.

Särkiseen kuuluneiden raken
nusten määrästä tai laadusta ei ole 
tietoa. Mitä lähtijät eivät vieneet 
mennessään, sen aika on sittemmin 
hävittänyt.

Peltoa ei torppaan kuulunut 
muutamaa kymmentä aaria enem
pää. Mutta särpimen lisää saatiin 
varmaankin vedenviljasta ja rehun 
jatkoa Särkiojan varren nevajuon- 
teesta. Tässä Särkijärvestä Suor- 
sanjärveen laskevassa ojassa oli 
Niinimäen ja Ylä-Ilomäen välinen 
raja. Heti ojan takana olikin jo 
mainittuun Leponiemen torppaan 
kuuluvia viljelyksiä, mutta myös 
ojan tällä "väärällä" puolella 6 
kapanalan kappale. Tämän vuoksi 
sovittiin nevan soveliaammasta 
käytöstä vuonna 1903. Mutta se ei 
enää voinut pelastaa Särkistä.
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Tarmo Saarimäki

Kotiseudun ja perinteen tuntija

Pertti Tamminen 1918-2006. Kuva: Virtain Valokuvausliike.

Kotiseutuneuvos Pertti Tamminen 
kuoli kodissaan Virroilla 24. päivänä 
helmikuuta 2006,87 vuotiaana. Hän 
oli syntynyt Ähtärissä 25.08 1918.

Ylioppilastutkinnon hän suoritti 
Tampereen klassillisessa lyseossa 
1938, kansakoulun opetta-jatutkin- 
non Jyväskylän kasvatusopillisessa 
korkeakoulussa 1941, kasvatusopin 
laudaturin 1952, humanistististen 
tieteiden kandidaatin tutkinnon 
Helsinginyliopistossa 1961.

Pertti tuli Virroille Kalliojärven 
yläkoulun opettajaksi 1947. Yhdessä

puolisonsa Sennin kanssa he hoiti
vat tämän koulun opettajien tehtä
vät vuoteen 1961 asti. Tänä aikana 
perheeseen syntyivät lapset Päivi 
ja Hannu. Koulun ympäristömet- 
sät olivat korvaamattomia Pertin 
kuntoutumiselle sodan aikana saa
mastaan ja leikkaukseen johtaneesta 
vakavasta sairaudesta. Tämän hän 
itse kertoi.

Tammiset muuttivat kirkonky
lään 1961. Pertti siirtyi kansalaiskou
lun opettajaksi ja samanaikaisesti 
kansalaisopiston ensimmäiseksi

rehtoriksi aluksi vuoteen 1967 saak
ka. Kanalaisopiston päätoimi-sena 
rehtorina hän oli vuodet 1967-1981, 
jolloin jäi eläkeelle. Kansalaisopiston 
aikana hänen toimintansa kulttuu
rin aloilla syveni mm. johdonmu
kaisena perinne- ja kotiseututyönä. 
Työ jatkui eläkevuosinakin. Samoin 
jatkui hänen harrastuksensa sotave
teraanien parissa.

Pertti Tammisen luonnekuvaan 
kuuluivat terveen ajattelun lisäksi 
päämäärätietoisuus ja perus-teelli- 
suus sekä toteuttamistaito. Nämä 
ominaisuudet kantoivat häntä käy
tännön työssä niin ammatissa kuin 
harrastustoimissa. Kansalaisopiston 
rehtorina hän aktivoi kylät perus
tamaan perinnetoimikuntia 1960- 
luvun lopusta alkaen. Kymmenessä 
kylässä asukkaat kokosivat historiaa 
ja loivat kylähenkeä. Voidaan kat
soa, että tämä työ edesauttoi myö
hempien kyläyhdistysten perusta
mista tekemään laaja-alaisempaa 
kehitystyötä kylissä.

Toimikuntatyö herätti uuden 
ajattelun. Syntyi Perinnekylän idea. 
Pertti Tamminen oli monikymmen
vuotinen asiantuntija Virtain Seuran 
kotiseututyössä. Siksikin hänen 
johdollaan Seuran työryhmä laati 
Perinnekylän toiminta-ajatuksen ja 
suunnitelman 1975-1978. Se käsitti 
itse perinnekylän sekä tutkimus
toiminnan ja kaupungin nuorisotoi
minnan virittämän nuorisokeskus- 
hankkeen. Kylään kuuluvat runko
na historialliset Marttisen pappila, 
kentälinnoitusalue ja Herraskosken 
kanava kääntösiltoineen. Kaikki 
nämä toimivat yhdessä "perinne- 
pohjaisena matkailukeskuksena" 
Marttisen saaressa.

Kaupunki ryhtyi rakentamaan 
Perinnekylää. Pertti ja Seura sel
vittivät mm rakennusten historiat. 
Tutkimusta ja nuorisokeskusta 
ryhdyttiin selvittämään. Virtain 
Seura otti yhteyden Tampereen 
yliopistoon. Yliopisto kiinnostui
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toiminta-ajatuksesta juuri perin
netutkimuksen vuoksi. Kaupunki 
ja yliopisto tekivät yhteistoimin
tasopimuksen. Toimikunnan pu
heenjohtajaksi kaupungin puolelta 
nimettiin Pertti Tamminen. Tänään 
Perinnekylä, kulttuurintutkimus
asema ja Nuorisokeskus Marttinen 
ovat toteutuneena kokonaisuutena 
Marttisen saarella edistämässä Vir
tain matkailua, kotiseututyötä ja 
perinteen tutkimusta.

Perrti Tamminen oli monialainen 
kulttuurin harrastaja ja tuottaja. 
Merkittävintä lienee kirjallinen 
tutkimus- ja julkaisutoiminta. Siitä 
otteita seuraavassa:

Kouluaikanaan 1936-1937 laa
ditut ja julkaistut lasten kuvakirjat. 
Kasvatusopin laudatur arvosanan 
tutkielma "Toveruussuhteiden 
ilmeneminen sosiaalisessa työssä" 
1947. "Tilattoman väestön oloista 
Virroilla 50 vuotta sitten" 1961. 
Teksti akateemikko Matti Pitkäsen 
kuvateokseen "Virrat" 1977. Sanat 
sävelteokseen "Kantaatti kotiseu
dulle" 1980. "Virtain museo- ja 
perinnetyön kokonais-suunnitelma 
" 1984. Julkaistu kirja "Vienan tykit" 
1987. Tutkimuksiin perustuvat kir
joitukset Virtain Jouluissa.

Vuosina 1956-1985 hän tallensi 
haastatteluin, äänityksin ja valoku
vin Virtain menneisyyttä ja nyky
päivää. Aineisto on muodostanut 
perusmateriaalin hänen aloittamal
leen kotiseutuarkistolle.

Pertti oli perustamassa Virtain 
Reserviupseerikerhoa 1952, jolloin 
kaikkinaisen vapaaehtoisen maan
puolustustyön arvostus oli hyvin 
alhaalla, mutta kerho jäi elämään. 
Esimerkiksi sotaveteraani-yhdis
tys voitiin perustaa Virroille vasta 
1965.

Hän oli Perinnekylän kenttälin- 
noitusalueen entisöintiajatuksen 
herättäjä. Alueen avajaiset pidettiin 
keväällä 1983. Toinenkin suurisuun
tainen projekti johti täydentämään 
Perinnekylän toimintoja. Pertin 
ideoimana sotaveteraanit pystyt
tivät Talvisotanäyttelyn - sodan 
50-vuotispäivän kunniaksi 1989. 
Näyttelyn esineistölle saatiin py
syvä tila 1992. Museoon on sen 14 
toimintavuoden aikana tutustunut 
lähes 70000 henkilöä. Varsinen 
talkootyön näyte oli veteraanien 
suorittaman tietojen keruun johta
minen ja 2-osaisen Veteraanimat-

rikkelin julkaiseminen. Viimeinen 
osa ilmestyi 1993. Sodan ajan naisia 
muistettiin kuntoutuskeräyksellä ja 
kotirintamanaisen mitalien jaolla. 
Myös kahdessa viimeisimmässä 
sotaveteraanien suurhankkeessa 
Pertti oli tiiviisti mukana. Vuonna 
1992 paljastettiin sankarihauta-alu
eella Pro patria-muistomerkki ja 
vuonna 1995 Ohtolan asevelihengen 
muistomerkki.

Pertti Tamminen sai kotiseutu- 
neuvoksen arvonimen ansioistaan 
perinne- ja kotiseututyössä.

Hänelle myönnettiin seuraavat 
kunniamerkit:

Sodan ajan ansioista VR 4. Kun
nallisesta ja yhteiskunnallisesta 
toiminnasta kultainen ansiomerkki 
ja SL R I sekä Pro Arte Tawastica 
-mitali. Kotiseututyöstä Suomen 
Kotiseutuliiton mitalit ja viiri.

Veteraanityöstä Sotaveteraanilii
ton ansiomerkit ja -risti. Itsenäisyy
den juhlavuoden mitali sekä Virtain 
Sotaveteraanien myöntämät mitalit, 
viiri ja yhdistyksen kunniajäsenyys. 
Virtain Reserviupseerikerhon kun
niajäsenyys. Sotilasarvoltaan hän 
oli reservin kapteeni.

Perinnekylä oli tärkeä osa Pertti Tammisen elämäntyötä. Alueen museaaliseen kokonaisuuteen kuuluu Marttisensaaren 
kenttälinnoitusalue. Kuva: Virtain Valokuvausliike.
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Katri Lavaste

Elämyksiä Mäntylänlahden 
lintutornilla

Virtain Rantakunnalla sijaitseva Ver- 
masjärven Mäntylänlahti on jo vuo
sikausia ollut lintujen muuttoaikaan 
yksi keskisen Suomen parhaista lin
tujen tarkkailupaikoista. Itse Mänty- 
länlahtea on takavuosina kunnos
tettu lintujen tarpeet huomioiden. 
Pahasti umpeen kasvanutta lahtea 
ruopattiin vuonna 2002, jotta paikka 
säilyisi edelleen lintujen suosiossa. 
Korvenojan Nuorisoseura on nyt 
EU:n rahoitustuella kunnostanut 
"Korvenojan luontometropoolin" 
rakennelmat entistä ehommaksi. 
Hankkeessa olivat mukana myös 
Virtain Luonnonsuojeluyhdistys, 
Suomenselän Lintutieteellinen yh
distys, Virtain Metsästysseura sekä 
Virtain kaupunki.

Itse lintutorni sai uudet kaiteet 
ja rappuset, joita lastenkin on tur
vallista nousta. Lintutornin juurelle 
rakennettiin tulisija ja laavu, jonka 
hirret ovat peräisin vuodelta 1826 
rakennetusta Ylä-Luodeksen talon 
riihestä. Tilan nykyiset omistajat 
Heikki ja Anitta Mäkinen ovat lah

Mäntylänlahden lintutorni oli toukokuussa mukana Bird Life Suomen järjestä
mässä valtakunnallisessa Tornien taisto -havainnointikilpailussa viisihenkisellä 
joukkueella. Kuva: Eero Heinonen.

joittaneet hirret laavun rakennustar
peiksi. Kun laavu oli saatu pystyyn 
huomattiin, että sattumalta laavun 
sisäpuolelle silmän korkeudelle 
sijoittui hirsi, johon oli kaiverrettu 
vuosiluku 1826.

Kuva: Riikka Eromäki.

Korvenojan Nuorisoseuran pu
retun seurantalon tontilla vuodesta 
1992 sijainnut vanha kota purettiin 
ja tilalle rakennettiin uusi "mylly- 
kota". Kodan runko on Hermanni 
Kummun vuonna 1893 rakennut
taman tuulimyllyn alaosa, joka 
on 1920-luvulle jauhanut jauhoja 
ja toiminut sittemmin pärehöylän 
voimanlähteenä sekä sepän pajana. 
Myllyrakennus on vanhan käsityö
taidon mestarinäyte: rakennus on 
tehty vain kirvestä apuna käyttäen 
ilman ainuttakaan naulaa. Tuuli
myllyn hirret saatiin lahjoituksena 
Kummusta. Kodan läheisyyteen 
rakennettiin myös uusi puuvaja. 
Kota on avoinna kulkijoille vaikka
pa kahvittelua tai makkaranpaistoa 
varten. Alue sai uudet opasteet ja 
myös kodalle johtava tie on kun
nostettu.

Huhtikuussa vietettiin Korve
nojan Luontometropoolin avajaisia, 
jonne oli kutsuttu hernekeitolle tal-
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koolaisia ja kyläläisiä. Toukokuun 6. 
päivänä Mäntylänlahden lintutorni 
oli mukana valtakunnallisessa Tor
nien taisto -tapahtumassa. Viisihen
kinen virtolaisjoukkue teki uuden 
Mäntylänlahden tornin ennätyksen 
bongaten 74 lintulajia. Parhaina 
havaintoina kirjattiin haarahaukka 
ja pikkujoutsen.

Lämmin kevätpäivä toi paikalle 
kymmenittäin ihmisiä tutustumaan 
uusittuun Luontometropooliin ja 
muuttolintuihin.

Joutsenet ovat lisääntyneet 
Suomessa vaivaksi asti. Ne ovat 
kuitenkin yksi sykähdyttävimpiä 
kokemuksia Suomen keväässä. Kim 
niitä on koolla sadoittain ja kuulee 
niiden siipien huminan, räpylöiden 
läpsytyksen nousukiidossa ja korvia 
huumaavan trumpettiäänen, tietää 
kevään tulleen. Joutsenista on Män- 
tylänlahdellakin tullut kevätmuu- 
ton aikaan valtalaji. Viime kevään 
laskennoissa joutsenia oli parhaim
millaan lähes neljäsataa. Mäntylän

lahden tarjonta on niin runsas, että 
siellä riittää ihmettelemistä niin 
todellisille lintuharrastajille kuin 
joutsenia ihaileville luonnossa liik
kujille. Olosuhteet lintujen tarkkai
luun ovat ehkäpä Suomen parhaat. 
Korvenojan Luontometropooli 
valmistautuu jo uuteen kevätmuut- 
toon ja pesimäkauteen tarjoten taas 
aitoja elämyksiä kaikille luonnosta 
kiinnostuneille.

Korhosen sukuseura / Marja-Leena Vehka-aho, Jouko Korhonen

Osmo Jorma Korhonen 1914 - 2006

Teollisuusneuvos Osmo Jorma Kor
honen kuoli Mikkelissä 10.9.2006. 
Hän syntyi Virtain pitkäaikaisen 
kanttorin Heikki Korhosen yhdek- 
sänlapsiseen perheeseen kolman
tena lapsena 17. toukokuuta 1914 
Karvialla. Perhe muutti takaisin 
Virroille Osmo Jorman ollessa kol
mevuotias.Hän pitikin itseään aina 
virtolaisena, kuluivathan lapsuus ja 
nuoruusvuodet perheen kotipaikas
sa Mantilon Louhelassa, jossa hän jo 
hyvin varhaisessa vaiheessa huoleh
ti talon töistä yhdessä vanhemman 
veljensä kanssa isän keskittyessä 
kanttorin ja toimittajan tehtäviin.

Louhelasta maailmalle O.J. lähti 
Tuomarniemen metsäkoulun kaut
ta, jonka jälkeen kutsui armeija 
Terijoella. Vaasan teollisuuskoulua 
ehti kestää vain viikon kun käsky 
kävi rintamalle Tapaleenjoelle, jossa 
hän haavoittui vaikeasti jalkoihin 
jouluaamuna -39. Ensiavun anta
jana jsp:llä toimi serkkunsa Paavo 
Korhonen. Pitkän toipumisjakson 
jälkeen opinnot jatkuivat Helsingin 
teknillisessä koulussa, josta hän 
valmistui rakennusmestariksi jou
lukuussa -44.

Mikkeliin O. J.:n vei ensimmäi
nen työpaikka kaupungin asema- 
kaavapiirtäjänä. 50-luvun alussa 
perusti hän yhdessä opiskelutove
rinsa kanssa rakennusliikkeen joka 
toimi ensin pääasiassa Mikkelin 
seudulla.

Rakennustoiminta jatkui 50- ja 
60-lukujen vaihteessa omissa ni
missä laajentuen ympäri Suomea. 
Virroille Korhonen rakensi mm. 
nykyisen keskustan ala-asteen ja 
vanhan vesitornin, jonka rakenta
misen aikana hän teki merkittävän 
lahjoituksen Virtain Sotainvalidien 
hyväksi. Aktiivisen rakentamisen 
kausi ulottui vuoteen -77, jolloin hän 
63-vuotiaana myi rakennusliikkeen 
ja rakensi itselleen eläkepäivikseen 
kodin Mikkelin Pitkäjärven ran
nalle.

O. J. Korhonen oli yhteiskunnal
lisesti aktiivinen mies. Hän toimi 
mm. Mikkelin kaupunginvaltuus
ton varapuheenjohtajana, jäsenenä 
useissa lautakunnissa, Rakennus- 
mestariyhdistyksen puheenjoh
tajana, Sotainvalidien veljesliiton 
useissa luottamustoimissa ja oli 
mukana Lions-toiminnassa. Teol
lisuusneuvoksen arvonimi hänelle 
myönnettiin 1969.

Kotiseutu Virrat ja sukulaisuus
suhteet sinne olivat Osmo Jormalle 
tärkeitä kautta vuosien. Eläkevuosi- 
na hän kiinnostui suvun varhaisista 
vaiheista ja aloitti sukututkimuksen. 
Tämän luontevana seurauksena oli 
Virtain Korhosten sukuseuran pe
rustaminen vuonna -85. Hän toimi 
seuran ensimmäisenä puheenjohta
jana ja sen jälkeen kunniajäsenenä. 
O. J. Korhosta ja hänen arvokasta 
elämäntyötään jäävät perheen li
säksi muistamaan laaja sukulaisten 
ja ystävien joukko.
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Esko Koivisto

Killinkosken tehtaanjohdon metsästysretkistä

Killinkoskella toimineella Enqvist 
Oy:llä oli omistuksessaan huomat
tava määrä metsämaata. Metsiä 
sijaitsi Killinkosken ympäristössä 
ja osaksi myös Ähtärin, Pylkönmä
en ja Karstulan kunnissa. Tehtaan 
johtohenkilöt kävivät metsästä
mässä tehtaan lähimetsissä, jonne 
voitiin mennä jopa iltaisin työajan 
päätyttyä. Yhtiöllä oli Ähtärissä, 
Myllymäeltä Saarijärven suuntaan, 
Pihtisulku-niminen tila. Tilalla asui
vat 1920-luvun lopulla työnjohtajat 
Jussi Leppämäki ja isäni Herman 
Koivisto. Pihtisulkuun suuntautui
vat metsästysretket J. S. Boeslinin ja 
Albert Snelmanin eli Apin johdolla. 
Matkaa Killinkoskelta oli vain 20 
kilometriä, joten päiväkäynnit olivat 
mahdollisia.

Muistissani on muutama met- 
sästysretkiin liittyvä tapahtuma 
Pihtisulun ajoilta: Eräs tarina liittyi 
meneillään olevaan ajotilanteeseen; 
jänis tuli pellolle ja piiloutui ojaan 
lähelle Apia. Jänis oli niin kesy, että 
Api otti sen syliinsä. Kun koira tuli 
vierelle, nosti Api jäniksen päänsä 
yläpuolelle ja jänis kuoli. Pohdittiin 
kuolinsyytä. Kun jänis avattiin, to
dettiin sen sydän haljenneeksi. Kuoli 
varmaankin sydänkohtaukseen.

Yhtiö myi Pihtisulun tilan 1932 
kun Pylkönmäen kunnan Paajalan 
kylään valmistui Mäkelä -niminen 
metsänvartijan asuntotalo. Täällä 
Mäkelän ympäristössä oli yhtiöllä 
metsämaata 6 000 hehtaaria. Näin 
myös metsästysretket suuntautuivat 
Mäkelän tilalle, jonne tuli matkaa yli 
80 kilometriä. Tilalla oli kuitenkin 
mahdollisuus majoittua, joten sinne 
voitiin mennä pidemmäksi aikaa. 
Retket muodostuivat usein viikon, 
jopa kahdenkin mittaisiksi. Näiden 
retkien johtamisesta vastasi Albert 
Sanelman ja mukana olivat mm. 
Erik Antel, Takon johtaja Nils Snell
man, Havulinnan sähköliikkeen 
johtaja, henkikirjoittaja Järvilehti 
Ähtäristä ja Sulo Niemistö tehtaal
ta. Niemistön tehtävänä oli koirien

Miehet "miettimässä". Vasemmalta Herman Koivisto, Havulinna ja Sulo Niemistö 
pystykorvansa kanssa

kouluttaminen ja niistä huolehtimi
nen. Kun Niemistö lähti talvisotaan 
jäi vaimon hoitoon viisi koiraa.

1930-luvulla metsästys keskittyi 
pienriistan pyyntiin. Riistaa, niin jä
niksiä kuin lintujakin, oli runsaasti. 
Silloin oli riistalla merkittävä sija 
ruokavaliossa. Harvemmin sai koi
ra eteensä ketun ja joskus kaatokin 
onnistui.

Metsästyspäivistä tuli pitkiä: 
aamulla ladattiin reput evästä täy
teen ja näin jaksettiin iltamyöhään. 
Mukana oli useita ajokoiria, joskus 
pari lintukoiraakin. Jos päivän 
saalis oli heikko, oli syy koirissa ja 
haukkumiset sai aina Sulo Niemistö. 
Yleensä saalista tuli kuitenkin hy
vin. Jänikset avattiin ja suolistettiin 
ja vatsa täytettiin havuilla. Illalla 
ne ripustettiin ulos orteen ja linnut 
laitettiin kaulasta riippumaan.

Sotien jälkeen metsästysretkille 
osallistui myös Virtain kunnan
lääkäri Paavo Pankamaa. Panka- 
maan auto oli ahkerassa käytössä 
metsästysretkillä. Pankamaalla ei 
ollut sijaista, joten hän ei ollut lo
mallakaan vapaa lääkärinvirastaan. 
Puhelinyhteydet hoituivat lankapu
helimen avulla ja kuuluvuus oli var
sin heikko. Miehiä ei saanut kiinni 
kuin iltaisin majapaikasta.

Mieleeni on jäänyt pari Panka- 
maan viranhoitoon liittyvää tapaus
ta, jotka nuoresta pojasta tuntuivat 
jotenkin traagisilta: Eräänä iltana 
ylihoitaja soittaa sairastapauksesta 
ja kohta Pankamaa lähti ajamaan 
Virroille. Seuraavana päivänä hän 
tulee jatkamaan metsästystä ker
toen potilaan olleen pojan, jonka 
umpisuoli oli puhjennut ja hänet piti 
leikata. Koska suoli oli jo puhjennut, 
piti pojan suolisto huuhtoa astiassa 
ja sitten ommella haava kiinni. Tästä 
loppukaneetista en ole varma, oliko 
se totta vai Pankamaan "keven
nys". Toisena iltana tuli taas soitto 
ja Pankamaan piti lähteä Virroille. 
Palattuaan hän kertoi käyneensä 
suorittamassa keisarinleikkauksen.

1940-luvun lopulla metsästettiin 
pääasiassa pienriistaa. Tuolloin 
metsästysseurueeseen kuuluivat 
myös Onni H. Viitala ja Sauli Pe
rälä. 1950-luvun alkupuolella 
oikeus osallistua metsästysretkille 
oli yhtiön metsäosaston koko hen
kilökunnalla. Tällöin metsästys- 
retkiä johti metsänhoitaja Osmo 
Merikoski. Enqvist Oy:n toiminta 
päättyi 1954. Metsämaat myytiin 
metsähallitukselle ja näin päättyi
vät myös Killinkoskelta suoritetut 
metsästysretket.
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Kaarina Back

Kistu vuodelta 1789 muistelee Soininkylää
Kun tulemme Virroilta Soininkylään 
edessämme on Soininkosken yli joh
tava Melon silta. Silta rakennettiin 
uuteen paikkaan alavirtaan 1962, 
edellinen vanha neljän holvin kivi- 
nenkaarisilta oli hiukan ylempänä 
ylävirtaan päin joen kapeassa koh
dassa. Vuonna 1954 Soininkosken 
voimalaitoksen pato murtui jäiden 
ja tulvan johdosta, joka aiheutti sil
lan särkymisen. Silta oli rakennettu 
1875, kestihän se yhden ihmisiän.

Lainaus teoksesta Elämänmenoa 
Virroilla entisaikaan: Kuntakokous 
päätti tehdä Kahilan koskensillan 
kivestä, 7 syltä pitkä pohjoispuolel
ta ja 4 syltä eteläpuolelta, keskelle 
arkku, 4 syltäleveä kansi ja ansaat 
puusta. Kahilan sillan teko annettiin 
Aleksanteri Kulmakahilalle 2500 
markasta.

Kivet hakattiin todennäköisesti 
Kivikallioilta, joka on kun Soinin- 
kylästä joen takaa noustaan Mäki- 
rinnan taakse metsään. Sieltä kulki 
vanha kärrytie Isoonmäkeen asti. Se 
oli silloin Isonmäen kirkkotie, mitä 
pitkin ihmiset sieltä päin kulkivat 
Virroille kirkkoon. Soininkylästä- 
päin ensin ovat Talvikalliot, sitten 
ovat Kivikalliot ja kun kuljetaan 
eteenpäin vastaan tulee Riponeva 
ja siinä polun varressa on vielä Ka- 
sakkaneva.

Tarina kertoo kuinka Isonvihan 
aikaan Soininkylän taloista oltiin 
kasakoita paossa Kälminvuoressa. 
Sieltä Alasoinin piika lähti katso
maan vieläkö kasakoita on kylällä. 
Häntä lähti seuraamaan yksi kasak
ka, mutta kylän miehet hänet sur- 
masivat nevalle. Siitä Kasakkaneva 
on saanut nimensä. Kälminvuoressa 
on ollut näkyvissä vanhoja kivisiä 
naurishautoja vielä viime vuosina. 
Olisiko joku kälmikin siellä asunut, 
mistä johtuu ruma nimi.

Nyt metsäautotiet pirstovat näitä 
metsiä ja nämä idylliset polut ovat 
vain muistoissa.

Palataanpa sinne Kivisillalle. 
Vanhaan aikaan siltä nousi tie ylös 
mäkeen. Se kiemurteli taloryhmän

pihan läpi Killinkoskelle päin. Sillan 
jälkeen talot tien varrella olivat Ala- 
Kahila, Keski-Kahila ja Kulma-Kahi- 
la, mistä tämä kistu on enää jäljellä. 
Kulma-Kahilan viimeinen asukas 
oli Justiina, joka antoi tämän kistun 
äidilleni ja hänen sisarelleen, jotka 
veivät sen joen rannassa olevaan 
kotiinsa. Keski-Kahila oli viimeksi 
sähköyhtiöllä, ja siellä asui voima
laitoksen miehiä.

Kulma-Kahilan Justiina myi 
talon myöhemmin Manu Koski
selle, paikalla on nyt Lahden talo.

Soininkylä.

Kulma-Kahilan talon pihapiiriä

Vanhassa Kulma-Kahilassa aloitti 
Soininkylän ensimmäinen kansa
koulu, myöhemmin koulu raken
nettiin lähelle Soininkylän kauppaa. 
Kulma-Kahilan isäntiä olivat Antti 
Heikinpoika s.1770, vaimo Leena 
Matintytär Soini, heidän poikansa 
Mathias Antinpoika s. 1816 ja vaimo 
Anna-Kreeta Heikkola s.1818. Heillä 
oli neljä lasta Matti, Eemeli, Hanna 
ja Justiina. Heidän jälkeläisiään on 
olemassa eri puolella maata, myös 
Amerikassa saakka.
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Kaarina Dehls

Talvella saksalainen, kesällä suomalainen

Maailma on laaja ja siihen mahtuu 
paljon sattumuksia. Sellainen ta
pahtui ensimmäisellä Kimalle-lai- 
van risteilyllämme; kuten matkan 
kuluessa selvisi, vieressäni istui 
toimittaja Marja Kujala. Kun laiva 
lipui oivan kapteenimme ohjaama
na upeiden maisemien välitse, luisti 
keskustelu. Herkutellessamme 
laivan aterialla totesimme yhtä ja 
toista yhteistä.

Me kaksi Saksanmaalta olemme 
vannoutuneita kesävirtolaisia. Se, 
että olen nyt ulkosuomalainen, on 
myös sattuman tulosta. Kieliharjoit
telijana Saksassa tutustuin erääseen 
perheeseen, joka pyysi minulta apua 
sukulaiselle, joka puolestaan tuli 
insinööriharjoittelijaksi Tarvontien 
toimistoon Kauniaisissa. Apuni 
tuloksena tuli aikanaan muutto Sak
san toiseksi suurimpaan kaupunkiin 
Hampuriin (1,7 milj. as.).

Toimin ammatissani teknisen 
johtajan sihteerinä Hampurin Suo
mi-talossa yrityksessä, joka myi suo
malaista sanomalehtipaperia Sak
saan. Tietämättään kaupunkilaiset 
pitivät lehtiä lukiessaan käsissään 
suomalaista paperia. Muistan vie
läkin toimistossa tuskalliset hetket, 
kun Suomessa paperikoneet tai me
renkulkijat lakkoilivat eikä vuoden 
alussa sovittuja paperimääriä saatu 
lainkaan Saksan lehtipainoihin. 
Niiden oli saatava paperi muista 
maista, ellei Saksassa ollut suoma
laisia varmuusvarastoja. Tällöin 
kärsi Suomen luotettavuuden maine 
melkoisesti.

Koska halusin enemmän vapaa- 
aikaa kuin työni puitteissa, suoritin 
opaskurssien jälkeen kaupungin 
opaskokeen. Silloin vasta alkoi 
varsinainen oppiaika ja tutustuin 
suomalaiseen sielunmaisemaan 
uudelta puolelta. Tämä "maisema" 
on luonnollisesti erilainen kuin sak
salaisilla. Totean tämän asian jatku
vasti seurustellessani maanmiesten 
tai ulkomaalaisten parissa. Tämä

Kaarina ja Eike Dehls nauttivat kesäillasta Kimalteella. Laiva kulki kotisatamaansa 
Nuuttilanlahdelle aivan pariskunnan kesäpaikan vierestä. Kuva: Marja Kujala

toteamus on joskus puheenaiheena 
myös meidän ulkosuomalaisten 
tapaamisissa.

Eroja on myös turistiryhmien 
kuuntelukyvyssä. Nykyään ovat 
kännykät suomalaisryhmien kuvi
oissa mukana. "Kännykkämiehetja 
-naiset" näyttävät olevan usein riip
puvaisia kännykästään, siitä pää
tellen miten mikrofoniin selostava 
opas on kännykkä-äänien tulituk
sessa. Itse asiassa nämä matkailijat 
eivät tarvitse opasta lainkaan, vaan 
vain bussin ja kuljettajan voidakseen 
rauhassa puhua kännykkään.

Suomalaisilla on luja luottamus 
oppaan tietoihin, kuten osoittaa 
ostoksilla kuulemani kysymys: "Hei 
opas, mitä tämä maksaa Suomen 
euroissa?":

Aikaa myöten opastin eniten 
Keski-Euroopan saksankielisiä 
matkailijoita. Totesin, että Suomi 
on heidän parissaan vielä tunte
mattomampi kuin olin luullut. 
Miten etelämmäksi mennään, sitä

huonommin maamme on tunnet
tu. Matkustaessani Etelä-Saksan 
Baijerissa kuulin, mainitessani 
kansalaisuuteni: "Suomi ei ole 
täällä millään tavoin näkyvissä tai 
esillä". Kuukauden loman aikana 
en kuullut tai lukenut kertaakaan 
Suomesta mitään.

Edessäni oli siis melkoinen työ
sarka. Pääasia kiertoajelulla on 
tietysti Hampuri, mutta voin ujut
taa aina hiukan tietoa Suomesta 
mukaan ja taukojen aikana vastata 
kysymyksiin.

Tällöin voin antaa okeaa tietoa 
maastamme. Se on tärkeää, kos
ka väärää tietoa ja harhaluuloja 
Suomesta on tarpeeksi liikkeellä. 
Matkailukauden aikana työskente
lin tuhansien saksankielisten mat
kailijoiden (Saksa, Itävalta, Sveitsi, 
Pohjois-Italia) kanssa ja toivon, että 
heille jäi mieleen oikeita tiedon siru
ja Suomesta. Matkailukuukausien 
aikana vapaa-aika loppui tyystin. 
Oppaat huhkivat viikkokaupalla
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päivisin aamusta iltaan ja huvittelu- 
kadulla Reeperbahnilla myös öisin, 
ilman ainuttakaan vapaapäivää. 
Aikaisin hälytys ja äkkilähtö tuli 
puhelimitse klo 5.30 aamulla ja myö
häisin keskiyöllä. Kaikki Saksan 
murteet tulivat tutuiksi, mm. Saksin 
lähes käsittämätön murre.

Kun Itä-Saksan raja avautui, 
syntyi Hampurissa kaaos DDR: 
Iäisten "Trabant-pahviautojen" 
tukkiessa tiet ja kadut. Koska Saksat 
eivät olleet silloin vielä yhdistyneet 
eikä itäsaksalaisilla ollut rahaa, 
ilmoittauduin ilmaisoppaaksi. Ero 
länsisaksalaisiin matkailijoihin oli 
huikea. Kukaan idän matkailijoista 
ei kysynyt mitään, hiljaisuus bus
sissa oli täydellinen. Matkalaiset 
katselivat suurin silmin kaikkea ja 
eräs kuiskasi minulle: "Täällä län
nessä ovat roskakasatkin kauniim
pia kuin idässä." Kim televisio tuli 
kohtaamispaikalle ja pyysi jotakuta 
matkailijaa bussista ulos haastatel
tavaksi, ei kukaan uskaltanut tulla. 
Siten jouduin itse vastaajaksi.

Kun minulta kysytään Saksassa, 
mistä maasta tulen, mainitsen Poh
joismaat ja arvautan maata kysyjillä. 
Sääntö on, että ensiksi ehdotetaan 
Tanskaa, sitten Ruotsia ja Norjaakin, 
sitten tulee pitkä tauko, kunnes 
kysyjän kasvot kirkastuvat: Islanti. 
Kun pudistan edelleen päätäni, 
tulevat "hätäehdotuksina" maat 
Lappi ja Grönlanti... Tapaan silloin 
kysyä, olenko eskimon näköinen. 
Päästän lopulta kysyjän pulasta 
mainitsemalla Mika Häkkisen ja

Kimi Räikkösen. Tällöin välähtää 
"Finnland". He ovat aivan usko
mattomia "Suomi-mainostajia".

Ulkomailla asuessani ja ihmislä
heisessä työssäni suvaitsevaisuus on 
kasvanut. Siirtolaisuus on tietty sie
luntila. Olen sopeutunut, mutta en 
sulautunut. Näissä asioissa on ero! 
Suomalaisuus ei katoa ensi polven 
siirtolaisena mihinkään, vaikka hän 
ottaisi asuinmaan kansalaisuuden. 
Suurimmalla osalla Saksan suo
malaisista on tosin Suomen passi 
edelleen. Hampurissa asuu tuhat
kunta suomalaista ja tapaamispaik
kamme on kaupungin suomalainen 
"monitoimitalo" merimieskirkko, 
minkä suojissa kokoontuvat useat 
toimintaryhmät.

Meiltä kysytään joskus, emmekö 
muuta eläkeläisinä Suomeen. Siinä 
olisi monta mutkaa matkassa. Pit
kän ajan kuluessa on syntynyt oma 
taattu ystäväpiiri Saksaan ja kestäisi 
vuosia, ennen kuin Suomessa olisi 
meillä vastaava. Kansainvälinen 
opasyhteisö ja kutsut oppaille mo
niin paikkoihin tuovat vaihtelua. 
Ihan aina eivät ulkomaalaiset myös
kään ole kovin suosittuja kotimaassa 
eivätkä kaikki paluumuuttajat totu 
enää pitkään pimeään talveen. Entä 
kuinka olisi paremman puoliskon 
laita?

Suomi ei ole enää sama maa, 
josta me 1970-luvun siirtolaiset 
lähdimme. Uudistuva suomen kieli 
ei ole ongelma, kun pysyttelen ke
hityksessä mukana. Viimeksi kysyin

Expressi-lehden toimitukselta, mitä 
merkitsee lehdessä lukemani sana 
"mesettää". Hampurin suomalaisis
ta ei sitä tuntenut kukaan. Suomen 
kieli tuntuu englannistuvan samaa 
vauhtia kuin saksan kieli. Lieneekö 
unohtunut, miten suomalaiset ovat 
kauan sitten taistelleet kielensä puo
lesta venäjää ja ruotsia vastaan.

Moni muukin asia on Suomessa 
nyt toisin kuin lähtiessäni. Nähtä
vyydet ovat lisääntyneet huimasti. 
Ajaessamme Hangon satamasta 
eteenpäin ovat maisemat yhtä 
kauniit kuin aina ja siniset vedet 
välkkyvät puiden lomitse. Mutta 
en nähnyt ainuttakaan lehmää 
laitumilla. Muutamia lampaita oli 
näkyvissä, mutta mitkä "hirvityk
set" niillä roikkuivat molemmissa 
korvissa ? Mahtaa olla kivuliasta 
lammasraukoille. Koskaan ennen 
en ole myöskään nähnyt sellaista 
"kääpiökauraa tai -ohraa" kuin 
nyt. - Kimaltava Nuuttilanlahti, 
lehtipuiden havina, leppeä tuuli 
laiturin nokassa, kukivat ulpukat, 
niitty kukat ja rauha ovat kuitenkin 
entisellään. Rantamökki on edel
leenkin täydellinen.

Palattuamme Suomesta kotiin 
alkaa uuden matkan odotus, kuten 
monilla muillakin ulkosuomalaisil
la, joiden kohtalona on riippumi
nen kahden maan välissä. Kaksi 
kulttuuripiiriä kuitenkin rikastavat 
elämää: joulun vietämme täysin 
suomalaisittain, uuden vuoden 
otamme saksalaisittain vastaan.

Anna-Liisa Mäki

Kudelma
Vanhus istuu ja kutoo 
hymyillen tuolissaan.
Kuvat muistojen kätköistä putoo 
kuin näyttämön verhon taa.
Hän muistojen lankaa kutoo 
kerältä kirjavaa.
Kädet suoniset helmaan putoo 
kun muistot mieleen saa.
Hän muistaa lapsuuden aikaa 
tuota aikaa nuoruuden.
Hän muistaa kodin ja pellon 
ja kukkakedon sen.
Hän aistii ilon ja onnen 
vain lapsi tuntee sen.

Se oli punaraita 
iloraita lapsuuden. 
Kultainen raita tässä 
helmiraita on nuoruuden. 
Oli rakkaus elämässä 
suviöissä kuiski se.
Käsi käteen silloin tarttui 
sydän löi sydämeen.
Tämä sininen raita tässä 
on sinisilmät lapsosten.
Oli onni elämässä 
ääni pienten jalkojen.
Musta on murhetta 
täynnä sydän itki sydämeen. 
Hän oli kuin äiti ennen 
vierellä tuonelan veen.

Oli tuonen virta vienyt 
lapsen niin rakastetun.
Oi elämä miten lie nyt 
saan palaset yhtehen.
Käy verkkaasti lanka harmaa 
vie silmukan pätökseen.
Vei tuoni viel oman armaan 
päättyi tie yhteinen.
On kudin valmis kohta 
saa lapsen lapsi sen.
Hän on nyt vanhuksen lohtu 
tuo kätösen kätehen.
Ota mummo, auringon läikkä 
minä sinulle poimin sen.
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Virtain Laulu
Sävel: Eino Kirvesmies (myöh. Kirvessalo) 

Sanat: Einari Vuorela
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le ne

2. Täällä kotimme kohoavat, 
täällä on kättemme työ.
Täällä peltomme kukoistavat, 
täällä on niittyimme vyö, 
Torisevajärvemme kuuluisat 
vuorten varjossa tummuvat, 
Toisveden aallokko lyö.

3. Kurjenkylästä Hauhuuseen 
meidän on metsät ja maa. 
Saaret ja salmet Vaskiveen 
taivaalta sinensä saa.
Kappale kauneinta saloa, 
lahdenpohjaa ja taloa 
silmiimme kangastaa.

4. Uuraisten metsissä nuhteeton 
valvoo vartiomies.
Martti Kitusen nuotion 
kiiluu peloton lies.
Polkuja käyskentelee hiljainen 
vapaussankari korpien, 
poissa on orjuuden ies.

5.

Ensiesitys Virroilla 20.5.1956

Nuottikuva ja sointumerkit: Teemu Sipilä 
'Toriseva talvella'kuva: Juhani Latoniemi

6.

Äijännevalle syntyy uus' 
leveän leivän maa, 
kunhan ihmisen sankaruus 
hallayöt karkoittaa.
Siellä jo kukkii räme ja suo, 
siellä jo pellot tähkiä luo, 
vaikenee vastaisuus.

Täällä kirkkaampi taivaalla kuu, 
armaampi aamujen koi.
Herkemmin meille kuin maailma muu 
kotoinen korpemme soi.
Meidän on maallinen onnemme tää, 
meidän on rakkaat rannat nää, 
meille ne Luojamme loi.
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Leena Leppänen

Virtain Laulu on kaikunut jo 50 vuotta
Virtain Seura on kehitellyt hyviä 
aloitteita virtolaisuuden edistämi
seksi. Jo 54 vuotta sitten seurassa 
syntyi ajatus Virtain omasta koti- 
seutulaulusta. Tammikuussa 1952 
julistettiin kilpailu laulun sanoi
tukseksi.

Arvovaltaiseen palkintolauta
kuntaan kuuluivat kanttori Eino 
Kirvesmies, myöhemmin Kirvessa- 
lo, taloudenhoitaja Väinö Mäkinen, 
opettaja Voipa Sulkava ja kirkkoher
ra Oskari Heikinheimo.

Kilpailun tuloksena oli seitse
män runoa. Täysin tyydyttävää 
sanoitusta ei löytynyt ja annettiin 
jatkoaikaa.

Lausunnossaan Virtain Seuralle 
lautakunta totesi:

"Kun kotiseutulaulu kuitenkin 
tullakseen yleiseen ja kestävään 
käyttöön edellyttää ennen muuta 
helppotajuisuutta ja lisäksi määrät
tyä iskevyyttä ja poljentoa sekä ko
tiseudun historiaan, nykyisyyteen ja 
tulevaisuuteen liittyviä, sytyttävään 
mielentilaan päättyviä ajatuksia, 
toivoo arvostelulautakunta Virtain 
Seuran edelleenkin pidentävän eh
dotusten sisäänjättöaikaa kuluvan 
vuoden syyskuun loppuun." Niin 
tehtiinkin, mutta ehdotuksia ei kui
tenkaan tullut.

Ajatus Virtain kotiseutulaulusta 
oli syntynyt myös kirjailija Einari 
Vuorelan mielessä. Hän puhui 
asiasta maisteri A.O. Sariolle, joka 
kannatti sitä lämpimästi. Kun sitten 
Virtain Vapaan Palokunnan päällik
kö Tauno Palanne pyysi Vuorelalta 
juhlarunoa VPK:n 15-vuotisjuhlaan, 
niin se sysäsi asian liikkeelle. Vuo
rela kirjoitti Virtain Laulun ja lausui 
sen juhlassa v.1953. Kilpailuun hän 
ei runoaan jättänyt.

Einari Vuorela oli niihin aikoihin 
64-vuotias tunnettu ja arvostettu 
kirjailija. Valmistuttuaan 25-vuoti- 
aana Jyväskylän seminaarista hän 
toimi muutamia vuosia opettajana 
mm. Virroilla. Hän julkaisi ensim

mäisen runokokoelmansa 30-vuo- 
tiaana. Toinen ja kolmas kokoelma 
seurasivat nopeasti. Pian Vuorela 
jäikin vapaaksi kirjailijaksi. Hänen 
tuotantonsa oli runsas. Siihen kuu
luivat mm. neljä proosateosta ja 26 
runokokoelmaa.

Vuorela avioitu kirjailija Laura 
Sointeen kanssa ja palasi sodan 
jälkeen opettajantyöhönsä synnyi- 
kyläänsä Keuruun Jukojärvelle. 
Vuorelan arvostuksesta kertoo kah
deksan huomattavaa kotimaista val
takunnallista palkintoa ja Jyväskylä 
yliopiston kunniatohtorin arvo.

Virrat oli Vuorelalle tuttu paikka. 
Hän kertoo itse:

"Minä olen tullut toimineeksi 
Virroilla yhteensä toistakymmentä 
vuotta. Ensin olin kauppapoikana 
Vaskivedellä, sitten opettajana 
Luodespohjan koululla, joten pi
dän itseäni puolittain virtolaisena. 
Sitä paitsi setäni Fredrik Sievänen 
oli opettajana Virtain kirkonkylän 
koululla monet vuosikymmenet, 
joten hänen luonaan oleskellessani 
tutustuin Virtaihin. Pidän Virtain 
luonnosta erittäin paljon. Se on jättä
nyt jylhinen metsineen, järvineen ja 
vuorineen minuun lähtemättämän 
vaikutuksen."

VPK:n juhlarunosta alkoi yhteis
työ kirjailijan ja kanttorin kesken. 
Laulun sanoitusta hiottiin molempia 
tyydyttäväksi. Muutakin yhteistyö
tä tehtiin. Kirvessalo teki kauniita 
kuorolauluja ja hän sävelsi useita 
Vuorelan runoja. Yksi niistä oli Vir
tain Marttakuoron ja myöhemmin 
Naiskuoron esittämä laulusarja Suvi 
veräjän suulla.

Einari Vuorela jätti Virtain laulun 
kilpailulautakunnalle vasta vuonna 
1955. Se voitti sanoituskilpailun. 
Ensin sävelmä lauluun saatiin 
olympiahymnin säveltäjältä Jaakko 
Linjamaalta. Virtain Mieskuoro jo 
harjoittelikin sävellystä, mutta moit
ti sitä vaikeaksi ja liian juhlavaksi. 
Linjamaan sävelkieltä luonnehdi

taan maltilliseksi modernimiksi, 
joten se tuntui varmasti kuorolle 
oudolta. Kuorolaiset pyysivätkin 
johtajaansa eli kanttoria tekemään 
lauluun helpomman ja kansanomai- 
semman sävelmän.

Pitkillä ajomatkoilla kyläkuo- 
rojen harjoituksista Virtain Laulun 
uusi melodia alkoi soida Kirvesmie
hen mielessä. Ennen pitkää runoilija 
sai sen arvosteltavakseen.

Sävelmä tuntui ensin Vuorelasta 
kalpealta Linjamaan sävellykseen 
verrattuna, mutta hän totesi:

"Minusta tuntuu, että se on 
sellainen sävellys, joka saa uutta 
ilmettä aina enemmän laulettaessa. 
On ilmeinen tosiasia, että tämä laulu 
vain paranee enemmän kuultuna."

Tämä arvio osui mielestäni oi
keaan. Virtain Laulun sävel on 
raikas ja ryhdikäs. Se on tarpeeksi 
juhlallinen suurenkin kuoron esitet
täväksi ja kyllin helppo koululaisten 
opittavaksi. Se esitettiin esimmäisen 
kerran Virtain Laulun juhlassa hel
luntaina 20.5.1956 yhdistyneiden 
Virtain kuorojen 130 laulajan voi
min. Juhlan kunniavieraina olivat 
kirjailijat Einari Vuorela ja Laura 
Soinne-Vuorela.

Opettaja Kaino Uusitalo on to
dennut:
"Pitäjänlaulut ovat melko harvinai
sia, ja jos niitä on, ovat jääneet pa
perille ilman käyttöä ja pitäjäläisten 
tuntemusta. On syytä onnitella vir
talaisia, sillä Virtain Laulu elää."

Virtain Laulu on soinut luke
mattomissa virtolaisissa juhlissa 
jo 50 vuoden ajan. Jos haluamme 
laulun elävän vielä seuraajina
kin vuosikymmeninä, niin sitä on 
käytettävä juhlissa edelleen. Laulu 
on hyvä opettaa jo lapsille. Sen sa
nojen ja sävelten kautta uusienkin 
virtolaisten silmät ehkä avautuvat 
näkemään kotiseudun harvinaisen 
suuren kauneuden ja sydän oppii 
rakastamaan tätä seutua.
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Leena Leppänen

Minäpä näin oikean joulutontun
Muistelma karhun pentuajalta

Oli joulukuun ilta, pimeä ja synkkä, 
niin kuin ilta joulun alla on. Synkkä 
oli minun, 4-vuotiaan, mielenikin. 
Jouluun oli hirmuisen pitkä aika, 
sitä ennen piti nukkua vielä monen 
monta yötä.

Äkkiä äiti sanoi: — Mitä kummaa 
tuolla ulkona on? Tulepas katso
maan!

Syöksyin ikkunalle. Siellähän 
mennä viipotti joulutonttu! Ihan 
oikea elävä tonttu punainen piip- 
palakki päässä.

Tuskin olin tästä näystä tointu
nut, kun ikkunan ohi juoksi toinen 
tonttu. Ja hetken päästä taas uusi. 
Tonttujono jatkui ja jatkui, vähän vä
liä uusi tonttu ilmaantui näkyviin.

Olipa nyt hauska odottaa joulua, 
kun olin nähnyt, että koko parvi 
tonttuja hääri ympärillä.

Vasta paljon myöhemmin sai 
selville tonttujen todellisuuden.

Vanhempani olivat opettajia, 
ja kotoani kansakoululta oli vain 
kivenheitto matkaa yhteiskoululle. 
Niinpä Hellanmaan koulun opetta
jien pojat, Ihamäen veljekset Kaleva 
ja Mikko, asuivat yhteiskoululaisina 
kouluviikot meillä ainakin vuoden 
ajan. Pojista nuorempi, Mikko,

Virtain Karhu v. 2006 tuli musiikin monitaitajasta Leena Leppäsestä. Häntä 
haastatteli Rolf Wirtanen. Kuva: Päivi Ylimys-Saarinen

myöhemmin pappi, Ambomaan 
lähetti ja Suomen Lähetysseuran 
johtohahmoja, oli hyvä keksimään 
leikkejä ja kepposia.

Mikko halusi piristää joulun 
odotustani. Hän otti punaisen 
villatakkini ja laittoi sen päähänsä 
niin että takin hiha sojotti hiippana. 
Sitten näyttävä juoksu ikkunan ohi 
keittiöstä heijastuvassa himmeässä

valossa. Sen jälkeen hiipiminen hil
jaa takaisin seinä vierustaa pitkin, 
ja taas juoksu tonttuna. Tätä jatkui 
kerta toisensa jälkeen, 4-vuotiaan 
mielestä loputtomasti.

Näin sain iloisen joulunodotus- 
ajan, ja huomasin myöhemmin, 
kuinka vähin keinoin ja kekseliäi
syydellä voi tuottaa toiselle hyvää 
joulumieltä.

O

$

Elsi Iso-Koivisto 5v. 
Koivurinteen päiväkoti.
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Antti Kuurila

Tahdomme kouluun
- Virtain kansakoulu 125 vuotta

- Tampereelta päin tullessa VVirtain 
kirkolle maantietä myöten huomaa 
matkustaja epäilemättä muhkean 
koulurakennuksen kohottavan har
jaansa vielä aivan uutena. Koulun 
eteisen yläpuolella piirrettynä isoilla 
kirjaimilla sanat KANSAKOULU, 
siitä ylempänä isonlaisen, kannatti- 
mista riippuvan kellon, joka kimeäl- 
lä äänellään huomauttaa kymmentä 
vaille yhdeksän syksyn sumuista 
aamua ja tervehtää kuulijoitaan.

Näin kirjoitti Aamulehdessä ni
mimerkki "Murunen" tammikuussa 
1882 Virtain kirkonkylän uudesta 
koulusta. Koulu oli aloittanut tasan 
vuotta aiemmin 1881 tammikuun 
24. päivänä.

Jos koulun puuhamiehen, pasto
ri Törnqvistin toive olisi täydellisenä 
toteutunut, olisi vuosituhannen 
vaihteeseen mennessä, vuonna 
1999, ollut mahdollista juhlia kou
lun 130-vuotista taivalta. Kunta
kokous nimittäin päätti jo vuonna 
1869 koulun perustamisesta, mutta 
hanke kariutui kuvernöörin kanssa 
syntyneisiin erimielisyyksiin opetta
jan palkkauksesta ja eduista.

Jos hanke ei olisi viivästynyt, 
Virrat olisi yksi aivan ensimmäisistä 
kansakoulupaikkakunnista koko 
Suomessa naapurikuntien Ruove
den, Alavuden, Ähtärin ja Keuruun 
ohella. Valitettavasti hanke kariutui 
ja oman koulutalon rakentamiseen 
päästiin vasta kaksitoista vuotta 
myöhemmin.Heikki Kankaanpään 
perillisiltä "pakkolunastettiin talolle 
tarpeeton mäentöykänne" maantien 
varresta koulun paikaksi. Kansa
koulun rakentaminen oli heti kirkon 
jälkeen pitäjän suurin yhteishanke. 
Hintaa sille kertyi 5792 mk 41 p. Ki
vijalan urakoi Epram Lindell ja itse 
rakennuksen alavutelainen Ananias 
Seppälä.

Valistus oli voittanut, koulu 
saattoi alkaa.
Ensimmäisen kevätlukukauden 
1881 päätteeksi koulun ensimmäi
nen opettaja Johannes Varis saattoi 
kirjata vuosikertomukseen tyytyväi
syytensä kevään opintoihin, omin 
käsin Samoin tyytyväisiä olivat 
koulun johtokunnan puheenjohtaja 
pastori Törnqvist ja kansakoulun al
kuaikojen taloudenhoitaja Juho Ilo- 
mäki sekä johtokunnan jäsenet met- 
säherra Adolf Floor ja J.A.Nyströn, 
I.K.Inhan isä, unohtamatta kanttori 
Tuomas Peltosta, joka pitkään toimi 
myös kunnanesimiehen tehtävissä ja 
samalla joutui usein puolustamaan 
valistuksen aatetta vastaan hangoit- 
televassa kuntakokouksessa.

Koulu alkutaipaleelta
Pian Variksen jälkeen koulun opet
tajaksi tuli Fredrik Sievänen ja puoli 
vuosikymmentä myöhemmin hänen 
tyttärensä Lilli Sievänen. Koulusta 
tuli paikkakunnan monipuolinen 
kulttuurikeskus, joka eri tahojen 
vastustuksesta huolimatta oli myös 
ulkopuolisten käytössä. Kuntako
kouskin viimein salli tilaisuudet, 
jotka tarkoittivat "yhteistä hyvää".

Fredrik Sievänen toimi ennä
tyksellisen pitkään, aina vuoteen 
1922, Virtain kirkonkylän koulun 
opettajana ja hoiti lisäksi lukuisia 
kunnallisia ym. luottamustehtäviä. 
Sieväsen koti koulurakennuksen 
pohjoispäässä oli oikea kulttuuri- 
koti, kuten Lilli Sieväseltä jääneet 
lapsuudenajan kuvat osoittavat.
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Fredrik Sieväsen jäädessä eläk
keelle läksiäistilaisuudessa oppilas 
lausui:

- Näe jälleen luonas joukot oppi
laitten, näe kirkkaat silmät lapsosten 
innokkaitten. Työpäiväsi täydet 
mieltäsi valaiskoot.

Vielä vanhoilla päivilläänkin 
Fredrik Sievänen koki toimia kou
lun ja lasten parhaaksi.

- Hän oli meillä 1920-luvulla 
enää vaan Lilli Sieväsen apuopetta- 
jana ja ontui kovasti pahoin, opettaja 
Aino Maantela, Lilli Sieväsen oppi
las, muisteli.

Kiertokoulusta kansakouluun
Kansakoulun alkuaikoina toimivat 
vielä seurakunnan ylläpitämät 
kiertokoulut. Opettaja kiersi kylä
kunnasta toiseen pitäen alkeisope
tusta nykyisen esi- ja alkuopetuksen 
tapaan aina muutaman viikon ker
rallaan jossain kylän taloista vaih
taen sitten toiseen kylään. Virroilla 
kiertokoulua pidettiin etupäässä 
vanhan kanttorilan, kanttorin puus
tellin, isossa kokoushuoneessa. 
Aino Maantela muistelee:

- Siellä meillä oli kiertokoulun- 
opettajana Näntö- niminen mies, 
joka toimi myös kanttorina. Viik
sekäs mies. Hän toi vaan sellaisia 
pitkiä lankkuja, jotka asetettiin 
pöydiksi ja siinä sitten opiskeltiin. 
Näntö taisi olla hieman pelottava 
mies. Mutta eihän siinä mitään pel
käämistä ollut. Vaalin Jaakko pelkäsi 
vielä enemmän. Se meni huusiin 
piiloon eikä tullut sieltä pois koko 
päivänä.

Vuonna 1921 nuorelle Suomen 
valtiolle säädettiin oppivelvolli
suuslaki, jolla kaikki kansalaiset 
velvoitettiin hankkimaan kansakou
lun oppimäärää vastaava koulutus. 
Jo ennen uutta lakia Virroillakin 
pohdittiin 1917 lähtien alakoulun 
liittämistä kansakoulun yhteyteen. 
Oppivelvollisuuslain myötä hanke 
toteutui ja kiertokoulujen toiminta 
päättyi.

Kouluruokailu
Jo vuonna 1915 alettiin koululaisille 
tarjota lämmin ateria koulupäivän

Opettaja Fredrik Sievänen (Mauri Rustari) saa kukkia oppilailtaan läksiäistilai- 
suudessaan.

aikana. Se oli virtalaisten kunniaksi 
lasten ravitsemuksen ja terveyden 
kannalta tärkeä ratkaisu. Keittola 
järjestettiin Uinulana tunnetun 
rakennuksen yhteyteen. Tilanah
tauden lisääntyessä ruonlaitto siir
tyi koulun ulkorakennukseen ja 
viimein koulun väliaikaiseen lisä
rakennukseen, alakentän notkoon 
koottuun ns. parakkiin.

- Alkuaikoina jokaisella oli omat 
eväät, jotka syötiin eteisen lattialla 
istuen. Leipää ja maitoa pullossa. 
Sitten myöhemmin saatiin lämmintä 
ruokaa, jotain keittoa ja sellaista 
omien eväitten lisäksi, Aino Maan
tela muisteli.

Leskiäiti (Leila Nieminenjlapsineen sankarihaudalla laskemassa kukkia isän hau
dalle).

Sota-aika
Sota-ajan koettelemukset koskivat 
myös koulunpitoa. Koulu oli osan 
aikaa suljettuna ja sodan jälkeen 
moni oppilas jatkoi koulunkäynti- 
ään isänsä sodassa menettäneenä. 
Kuitenkin elämä jatkui.

Jalmarin koulussa ja vähän Paa
vonkin sodan jälkeisten suurten 
ikäluokkien myötä tilanahtaus kou
lussa lisääntyi ja koulun läheisyy
dessä olevat kaikki julkisyhteisöjen 
rakennukset otettiin koulukäyttöön. 
Vastapäätä koulua Helpolan takana 
sijainnut kansanhuollon, sittemmin 
postin ja kirjastonkin käytössä ol
leessa rakennuksessa opettajat Eira
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Kiiski ja Aira Hamara pitivät pien
ten lasten koulua, kunnes luokkien 
välissä ollut seinä purettiin ja Aira 
Hamara jäi valtiaaksi taloon, jossa 
hän myöskin asui. Uusi aika uusine 
välineineen tuli vähitellen myös 
kouluun.

- Siellä me kuunneltiin koulura
diota Aira Hamaran kotona, Erkki 
Kalliolinna muisteli.

- Jalmari Pakkala oli tarkka mies 
kurin suhteen. Joskus liikuntatun
neille mentäessä olivat jotkut unoh
taneet suksensa kotiin tai ne olivat 
vain muuten huonossa kunnossa. 
Pakkala komensi sukselliset hiihtä
mään ja suksettomat veistosaliin. 
Jono juoksi ympäri salia ja Jalmari 
löi tahtia keskellä salia olleeseen 
kannatinpylvääseen. Tarvittaessa 
tahti kiihtyi. Kummasti oppilaat 
muistivat seuraavalla kerralla tuoda 
sukset kouluun.

Sotien jälkeen oli huutava puute 
myös opetusvälineistä. Monen vä
lineen hankinta oli kiinni opettajan 
aktiivisuudesta. Eira Kiisi muisteli 
harmoonin hankintaa:

- Kun koulussa ei ollut käytös
säni harmoonia, sovin erään Jär
visen kanssa, että hän tuo minulle 
kouluun harmoonin. Kaikki oli 
sovittu etukäteen, mutta se oli sitten 
järkytys, kun harmooni tuli eikä 
ollut kysytty lupaa. Sain toki pitää 
harmoonin.

Erikoista oli silloin 1947, että 
koulun lattiat oli tervattu. Airan 
luokka tien toiselta puolelta ja Ai
non luokka vanhasta Kanttorilasta 
tulivat aamuhartauteen ja kun he 
sitten lähtivät pois, kuului askelissa 
sellainen jännä ritinä, kun kengät 
olivat tarttuneet tervaan. Jalmari 
Pakkala oli sitä mieltä, että terva 
tappaa bakteerit ja olihan siellä rai
kas tuoksu kyllä..., muisteli opettaja 
Kaino Uusitalo.

Tilanahtaudesta johtuen myös 
juuri mainittu vanha Kanttorila oli 
otettu koulukäyttöön, kuten kierto- 
koulun aikanakin. Aino Maantelaa 
piti siellä koulua 3-4-luokkalaisille. 
Ruokailussa käytiin pääkoulun 
parakissa.

- Ainon juna tulee!, huusivat 
lapset yläpihalla, kun Aino Maan-

Ulkorakennuksen takana pelattiin markkaa opettajilta salaa.

telan luokka saapui ruokailuun 
parijonossa.

- Siinä on iso työ, kun vie neljä
kymmentä 3-4 -luokkalaista eteen
päin seuraavalle luokalle.

- No, ne liikuntatilat nyt olivat 
sellaisia kuin olivat. Koulun alaken- 
tällä oli kyllä puuton alue, mutta 
ei se tasainen ollut. Siellä sitten 
pelattiin jalkapalloa. Minullakin oli 
liikuntaryhmässä yli 40 oppilasta. 
Innostuin sitten puhumaan pojille 
koripallosta. Koulunjohtaja Paavo 
Kyläkoski sanoi, että ota vain mitat, 
niin kyllä Aution seppä tekee korit. 
Niin sitten tehtiinkin ja toinen kori 
pystytettiin alakentälle ja toinen 
yläkentälle. Kyllä siinä sitten pyö
rittiin korirenkaan alla innokkaasti, 
muisteli opettaja Martti Kari.

Erkki Kalliolinna muisteli:
- Koulussa oli kaksi pelipaikkaa, 

yläkenttä ja alakenttä. Pelaajatkin 
jakaantuivat yläkenttäläisiin ja 
alakenttäläisiin. Riitoja tulija ne rat
kottiin koulun ulkorakennuksen ta
kana, joskus hurjastikin, valvovilta 
opettajilta salaa. Tämä ulkorakennus 
oli muutenkin hyvä. Sen takana oli 
hyvä pelata keväällä markkaa, että 
kuka ne markat sai. Uhkapeliähän 
se oli ja tietysti kiellettyä.

Uuteen kouluun
1950-luvun puolivälissä sodan
jälkeisten suurten ikäluokkien 
tullessa kouluikään koulun ahtaus 
muuttui sietämättömäksi. Lisätilaa

oli rakennettava. Tammikuun pak
kasissa 1958 saatiin alulle uuden 
koulun rakennustyöt Kalettoman 
peltoaukiolla kirkkoa vastapäätä. 
Peltoaukion myi Kalettoman silloi
nen isäntä rakennusmestari Eino 
Jalava kulmalle edulliseen hintaan 
koulumyönteisyyttä osoittaen.

Rakennusliike Osmo Korhonen 
Mikkelistä voitti urakkakilpailun. 
Liekö kiintymys kotiseutuun ollut 
kannustimena urakkatarjouksen 
tekemiseen. Urakoitsija Osmo Kor
honen ja vastaava mestari Leo 
Korhonen ovat virtolaisten tunte
man Korhos-Heikin poikia. Paksun 
hangen ansiosta maa ei ollut syvältä 
jäässä ja perustustyöt sujuivat no
peasti. Peruskiven muuraukseen 
päästiin jo maaliskuun lopussa. 
Seurakunnan edustajana toiminut 
rovasti Korppi-Tommola suoritti 
viimeisiä virkatehtäviään seurakun
nan palveluksessa.
Opettaja Martti Kari:

- Muistan hänen puheestaan sen, 
kun hän sanoi, että vielä on kirkon 
risti korkeammalla kuin tämän uu
den, uljaan koulun harja.

Perustamistekstin luki koulun
johtaja Paavo Kyläkoski. Mukana 
olivat myös oppilasedustajat Sirkka 
Kallio ja Erkki Kalliolinna. Kunnan 
edustajana oli valtuuston silloinen 
puheenjohtaja Manu Saari.

Koulu valmistui seuraavassa 
vuodenvaihteessa ja jo kevätlu
kukauden 1959 alkaessa päästiin 
muuttamaan uuteen kouluun.
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Vastaava mestari Leo Korhonen:
- Työ saatiin valmiiksi ajallaan 

ja siinä onnistuttiin, koskapa koulu 
on vielä pystyssä ja täydessä käy
tössä.

Vihkiäiset
Uuden koulutalon vihkiäisiä vie
tettiin marraskuussa 1959. Kansa
laiskoulun silloinen johtaja, myö
hemmin koulutoimen tarkastajana 
toiminut Pekka Nieminen totesi 
puheessaan mm:

- Tämän uuden koulutalon myö
tä on tullut mahdolliseksi uuden 
koulumuodon, kansalaiskoulun 
aloittaminen Virtain kirkonkyläs
sä.

Kirkkoherra Lauri Ahva toivotti 
uusien koulutilojen käyttäjille onnea 
ja menestystä tuleville vuosille:

- Ohjatkoon näissä suojissa nuo
ria opettajat sille tielle, jolla vallitsee 
rakkaus ja yksimielisyys. Nykyajan 
nuoriso on mahdollisuuksien kan
saa enemmän kuin me aiemmat 
sukupolvet olemme olleet.

Juhlarunossaan Tiedon puu toi
mittaja Ella Riikonen lausui:

- On juhlapäivä, koulun juhla 
nyt. On vuotten työ ja toive täyt
tynyt. Jo loistaa syksyn ikkunoista 
valo ja nuorin äänin kaikuu kouluta
lo. On tieto voimaa, valtaa, kunniaa. 
Ei sorru, ken ne omaksensa saa.

Juhlassa oppilaat esittivät mm. 
Jean Sibeliuksen säveltämän ja nim. 
Onnen Pekan sanoittaman Kansa
koululaisten marssin

Uudessa koulussa
Opettaja Eira Kiiski:

- Uudessa koulussa oli aivan 
toisenlaiset mahdollisuudet kuin 
vanhassa. Oli uudet, isot ja valoisat 
luokkahuoneet. Oli mahdollisuus 
käyttää uusia välineitä; tulivat 
episkoopit, rainakoneet ja piirto- 
heittimet. Oli mahdollisuus pitää 
liikuntatunteja ja juhlia oikein isos
sa salissa. Opettajakin saattoi itse 
asettaa itselleen uusia vaatimuksia 
ja haasteita. Tulivat sisävessat ja 
pukuhuoneet suihkuineen.

Koneistetussa veistosalissa voitiin jo korjata koneitakin. 
Kuvat: Terttu Kalliomäki-Tallila
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Erkki Kalliolinna:
- Muutto uuteen kouluun, kan

salaiskouluun, oli suuri muutos. 
Siellä meillä oli oikein koneistetut 
työpajat, joissa voi oppia monta 
tarpeellista käytännön asiaa.
Auli Väyliö:

- Siellä me laitettiin ruokaa ja 
aseteltiin pöydät kauniiksi ja syötiin 
siellä kaikkien taiteen sääntöjen 
mukaan.

Televisio
Uuden ajan tuulahdukset tavoittivat 
myös koulun 1960-luvun puolivä
lissä. Televisio teki tuloaan. Aluksi 
opettajat veivät oppilaitaan kotiinsa 
katsomaan televisio-ohjelmia, kun
nes tuli aika hankkia sellainen myös 
kouluun, mutta koululla ei ollut 
määrärahoja.
Opettaja Martti Kari:

- Koulunjohtaja Paavo Kyläkoski 
ideoi sellaisen, että lähdetään kaikki 
keräämään sanomalehtipaperia, 
jätepaperia. Virtain asemalle, jossa 
junat vielä tuolloin kulkivat, tuli 
tyhjä vaunu, johon kaikki keräsivät 
paperia ja ne lähetettiin, minne 
lähetettiinkään ja niin me saimme 
koululle oman television.

Peruskoulu
Vuonna 1973 Virtain koululaitos siir
tyi peruskoulujärjestelmään. Syntyi 
ala-aste, yläaste ja niiden rinnalle 
erityiskoulu. Monien suruksi käy
tännönläheinen kansalaiskoulu tuli 
tiensä päähän. Uuden järjestelmän 
myötä tilanahtaus keskuskoululla 
alkoi jälleen vaivata ja lisää tilaa 
tarvittiin. Vuonna 1990 alkoivat 
uuden siiven rakennustyöt. Niiden 
valmistuttua saatiin ala-asteen 
käyttöön uudet kuvaamataidon ja 
musiikin luokat ja ennen kaikkea 
erityiskoulu pääsi muuttamaan 
uusiin tiloihin, kaikki erityisluokat 
saman katon alle.

Kavalkadi kansakoulun vai
heista
Tänä vuonna 2006 on tullut kulu
neeksi 125 vuotta siitä, kun Virtain 
kansakoulu on aloittanut toimin
tansa. Tämän rupeaman kunniaksi 
keskuskoulun nykyiset "asukkaat", 
Rantatien ja Mäkitien koulujen opet
tajat ja oppilaat, esittivät keväällä 
videoesityksin vahvistetun draa
mallisen, musiikillisen ja liikunnalli
sen kavalkadin, jonka kuvasatoa on 
tämän kirjoituksen kuvitus.
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Pentti Jouttijärvi

Kaatuneitten omaiset koolla Virroilla

Kesätapahtuman osanottajia Marttisen rappusilla

Elokuun 11. päivänä vietettiin Vir
roilla Hämeen Piirin alaosastojen 
ja sotaorpojen kesäpäivää todella 
kauniissa säässä. Osallistujia oli n. 
80 henkilöä entisen Hämeen läänin 
alueelta, jossa toimii kymmenen 
yhdistystä. Myöskin alueella toimi
vien kolmen Sotalapsi-yhdistyksen 
jäsenet toivotettiin tervetulleiksi 
kesäpäivän viettoon.

Kokoontuminen oli seurakun
takeskuksessa, jossa kirkkoherra 
Hannu Haukkala esitti seurakunnan 
tervehdyksen, juotiin tulokahvit

ja käytiin laskemassa kukkalaite 
sankarihaudalla. Puheen siellä piti 
piirin puheenjohtaja Matti Peltola. 
Seuraavaksi oli kunniakäynti Ase- 
velihengen muistomerkillä, jossa 
puhui Jenny Kivelä. Ohtolasta siir
ryttiin Perinnekylään.

Iltapäivän aikana ruokailtiin, 
tutustuttiin museoihin ja pidettiin 
puheenjohtaja Urpo Honka-Halli- 
lan johdolla pääjuhla. Juhlassa oli 
runsaasti erilaista ohjelmaa, jota 
esittivät lähinnä Ylä-Pirkanmaan 
Sotaorvot -yhdistyksen jäsenet tai

heidän läheisensä. Kaupunginjohta
ja Tapani Leppänen toi kaupungin 
tervehdyksen, kanttori Paavo Vii
tamäki lauloi Annamari Ylä-Soinin 
säestyksellä. Aikansa eläneet -yhtye 
viihdytti Marjaana Martinin toimi
essa säestäjänä.

Antero Laasi on laatinut koti
sivut, joilta löytyy tietoa Ylä-Pir
kanmaan Sotaorvot -yhdistyksen 
lisäksi tästä kesäpäivätilaisuudesta 
osoitteessa http://kotisivu.dnainte- 
rnet.net/orvot.
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Teija Salmio

Onnea Mummu!

On juhlinnan kohde tänään mummu, 
vaan eihän se kyllä siltä tunnu, 
että jo 90 vuotta täytät, 
päätäsi kuin partaveistä käytät 
ja elämänilosi on suuri.

Muistelen kesiä ja lomia noita,
joita sain serkkujen kanssa
Suopellon mäellä viettää.

Sakkia oli kesäisin aika lailla,
eikä kukaan petipaikkaa vailla,
hääräsit aittaan kaikille petit.
Saunamökkikin oli kovassa käytössä.

Kellarin rappusilla syntyi viilinsiemen, 
josta kanssasi teimme viililiemen, 
sitä sitten kuistilla valmistui.
Talkkunajauhoja joukkoon pantiin 
ja valmista oli herkku suuri 
ja siksipä juuri
vieläkin kesällä viili maistuu.

Usein aamuin tuoksun keittiöstä haistoi, 
kun mummu rieskaansa meille paistoi.
Ei ollut parempaa herkkua päällä maan, 
päälle itse kirnuttua suolaista voita.
Kaivolta haettiin maitoa, 
vaarista se oli ainoaa aitoa, 
olihan siinä rasvat ja kaikki.

Myllyniemi kun alkoi nuoria tanssimaan kutsua 
emme Eijan kanssa saaneet muistuttaa hutsua, 
vain lilaa luomeen sai vähän laitella, 
tähän oli mummu vankalla kannalla. 
Saunapuhdas olla pitää,
siinä se tosi viehätys itää!

Singerisi kamarissa oli oiva peli,
kun meillä tytöillä sellainen harha eli, 
että housut olivat liian suuret!
Salaa kavensimme jameksista pillit, 
oli illasta meillä jo ajatukset villit, 
kun huikkasit ovelta: Olkaa ihmisiksi 
Aina oli mukava tanssireissuta palata, 
hauskaa oli, ja mummua aamulla halata.

Vaikka näkö alkoi mummulta heiketä varhain, 
oli hänellä sukankutomisen taito mitä parhain. 
Opetiti minullekin kantapäänteon salat, 
ei koskaan meiltä talvella pallelleet jalat, 
mummun sukkatehtaalta kaikille valmista syntyi.

Kangaspuutkin olivat kovasa käytössä.
Sain minäkin lattialleni maton soman, 
ja mummo opetti kutomaan ikioman.

Näistä muistoista kaikista en voi
kyllin kiittää, Sinua rakas mummu.
Repullisen eväitä elämäntielleni kannoit 
ja osasi elämänohjeisiini minulle annoit: 
Kunnioita lähimmäistäsi kuin itseäsi 
ja pahan voittaa aina hyvä!

Siispä tänään kolme eläköön-huutoa
Sinulle meitä kaikilta raikaa,
on niissä rikkaan elämäsi taikaa!

jumalan siunausta juhlapäivääsi!

Onnittelurunon on saanut Lyyli Vartia- 
mäki vuonna 2004. Kirjoittaja on hänen 
poj anty ttärensä.
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Linda Peltola

Killinkosken vuosi

Auringonpaistetta ja
kylätapahtumia
Vuosi 2006 on ollut Killinkosken 
kylälle tapahtumarikasta aikaa. 
Näyttämönä kaikelle toiminnalle on 
ollut kylän keskipisteeksi muodos
tunut Wanha Nauhatehdas, jonka 
kävijämäärä kesän aikana tuplaan- 
tui viimevuoteen verrattuna. Vuosi 
alkoi tuttuun tapaan Killi-Jättiläisen 
lakituksella vappuaattona. Aina 
auringonpaisteisena, heinäkuun vii
meisenä viikonloppuna, järjestettiin 
Kortti- ja keräilytapahtuma sekä to
ripäivä. Paikalla esiintyi koomikko 
Mikko Kartano ja Heinä-Hannu, 
joka hauskuutti toriyleisöä Turha- 
puromaisella olemuksellaan.

Pirkanmaan
kylätoimintapäivä
Killinkosken tultua valituksi Pir
kanmaan Vuoden kyläksi 2005, sai 
kylämme tehtäväkseen järjestää 
Pirkanmaan kylätoimintapäivän 
yhteistyössä Pirkan Kylät ry:n 
kanssa. Tapahtumaa tuli todista
maan noin 1500 henkeä. Paikal
la omat tervehdyksensä esittivät 
Virtain Kaupunginjohtaja Tapani 
Leppänen, Killinkosken puolesta 
Vesa Postinen, Pirkan Kylät ry: 
n puheenjohtaja Torsti Mäkinen, 
Poko ry:n toiminnanjohtaja Juha 
Kolhinen ja Suomen kylätoiminta 
ry:n pääsihteeri Risto-Matti Niemi. 
Pirkanmaan kyläasiamies Johanna 
Henttinen julisti lopuksi seuraajan 
Killinkoskelle, Pirkanmaan Vuoden 
Kylän, joka on tänä vuonna Kurun 
Parkkuun kylä. Ohjelmassa oli 
musiikkia Virrat Swing Bändiltä, 
Kulkureilta ja Aikansa eläneiltä. 
Ulkona kisailtiin päreenheitossa ja 
sisällä pienempää yleisöä viihdytti 
Jäähdyskylän teatteriyhdistyksen 
nukketeatteriesitykset.

Killinkosken kyläpäivät ovat vuoden kohokohtia monelle osanottajalle. 
Kuva: Linda Peltola

Taidetta kesägallerioissa
Kiliin "Kallerian" kesään mahtui 
monta taidenäyttelyä. Kesäkuussa 
kävijät saivat osallistua suuriko
koisen "Inkan huntu" tekstiilitai- 
deteoksen valmistumiseen, jonka 
idea sai alkunsa tekstiilitaiteilija 
Kaarina Kellomäen luennon yhtey
dessä. Tuula Rantala toi heinäkuun 
vaihteessa esille moderneja taide- 
teoksiaan ja loppukuusta yhteisen 
fantasia-aiheisen näyttelyn pystytti 
valokuvaaja Katja-Urrila Virtanen ja 
kuvataiteilija Linda Peltola. Perintei
seen tapaan Marjaliisa Pitkärannan 
kuvituksista koostuva näyttely oli 
nähtävillä kortti- ja keräilytapahtu- 
man aikana. Tänä vuonna kokonai
suus koostui joulukuvituksista.

Elokuussa kylätoimintapäivän 
aikana oli galleriassa nähtävillä 
"100-vuotta järjestötoimintaa Killin- 
koskella" -näyttely, joka kertoi kyläl
lä toimineista aktiivisista järjestöistä

vanhoin valokuvin. Samaan aikaan 
sai kävijät tutustua kylällemme 
niin tärkeän kirkkoarkkitehti Josef 
Stenbäckin piirroksiin. Tenholan 
museovalokuvaamossa Wanhalla 
Tehtaalla oli nähtävillä I.K. Inhan 
valokuvia ja 20-vuotias Virtain 
Taideyhdistys esitteli osaamistaan 
laajassa myyntinäyttelyssä uudessa 
suuressa ja valoisassa "Mikkelikuto- 
mon" hallissa, jonka kyläyhdistys 
kunnosti tänä keväänä näyttely- 
messuhalliksi.

Nauhamyymälää lukuun otta
matta Wanha Tehdas vaipuu tal
veksi horrokseen, mutta unelmat 
ja ideat tulevasta kesästä kytevät jo 
mielessä.
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Marja Kujala

Kimalle-laiva risteili
Runoilij antien väikkeessä

Vuonna 1946 Norjassa Fredriksta
dissa rakennettiin vuonolaiva, jolla 
on 60 vuoden aikana ehtinyt olla jo 
monta nimeä. Laiva tuotiin touko
kuussa Lahdesta uuteen kotisata
maansa Nuuttilanlahdelle. Kesän 
aikana laiva on risteillyt Virtain ja 
Ruoveden vesillä.

Laivan hankintaan ja liikennöin
tiin perustettiin Laiva-Nuuttila Oy. 
Osakkaat ovat lähes kaikki Nuut- 
tilankylän vakituisia tai kesäasuk
kaita. Toimitusjohtaja ja samalla 
laivan kippari on Tuomo Jartti ja 
hallituksen puheenjohtaja Olli Räty. 
Syksyllä 2002 loppui VVirtai-laivan 
liikennöiminen. Laivaliikenne oli 
koettu hyväksi asiaksi, ja niin syntyi 
ajatus laivan hankkimisesta.

Kiinalle sai nimensä Kimal- 
teenniemestä, jossa I. K. Inha vietti 
kesäänsä 1920-luvulla. Laiva on 60- 
paikkainen ja pituutta on 22 metriä. 
Se oli toiminut aikaisempina kesinä 
vesibussina Lahden lähiliikenteessä. 
Alukselle tehtiin pintaremontti ja si
sustus uudistettiin. Sekä kunnostus 
että risteilyt hoidettiin ensimmäi
senä kesänä pääosin osakkaiden 
talkoovoimin.

Risteilyjä tehtiin Virtain laiva- 
rannasta Runoilijantietä etelään ja 
myös Toisvedelle. Laiva vei mm. 
Jäähdyspohjan kesätapahtumiin, 
Taide-Nuuttilaan ja Ruoveden 
Noitakäräjille. Tilausristeilyillä oli 
ryhmiä eri puolilta Suomea. Kesän 
edetessä kiinnostus risteilyjä koh
taan lisääntyi. Purjehduskausi jatkui 
yli syyskuun puolivälin. Yhteensä 
matkustajia oli lähes tuhat.

Kimalteen risteilijöitä "passasivat" 
ravintolassa Hanna Syrjä (vas.), Tuula 
Jartti ja kansimiehenä toimi Markku 
Vihanta. Kuvat: Marja Kujala

Kippari Tuomo Jartille laivan ohjaaminen oli uusija mieluinen kokemus. Opin hän 
hankki Merenkulkuopistossa Raumalla.
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Otto Moisio

Virtolaisten yritysten tulitikkuetikettejä

Useilla virtolaisilla yrityksillä oli omia tulitikkuetikettejään 
1900-luvulla. Niistä muutamia esiteltiin vuoden 2005 Virtain 
Joulussa ja tässä on pienten tarinoiden kera muutama lisää.
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P. Kangasaho
Pentti Kangasaho aloitti kaupan

käynnin v.1956 vaatimattomassa 
kiinteistössä Kotalassa. Kauppahuo
netta on myöhemmin rakennettu ja 
laajennettu.

Kukkonen
U.L. Kukkosen kauppahuoneen 

kiinteistössä toimi useita kauppiaita 
vuodesta 1868 alkaen. Liikemies 
Kukkonen osti v.1911 konkurssiin 
menneen Virtain Yleisen Osuusliik
keen kaupan. Kukkosen kauppa
huone toimi yhtäjaksoisesti vuoteen 
1942 saakka. Tosin v.1923 Kukkonen 
myi kaupan velaksi perustetulle 
Osuusliike Torisevalle, mutta kaup
pa lopetti jo kahden kuukauden 
kuluttua. Kukkonen osti kaupan 
takaisin.

Vaskiveden Talouskauppa
Erkki Nojonen perusti Vaskive

den talouskaupan vuokratiloihin 
v.1948. Vuonna 1951 rakennetun 
kaupan myi Nojonen v.1955 Viljo 
Mäkiselle. Hänen poikansa Pentti 
jatkoi kaupan toimintaa.

Lauri Ikkala
Toivo Ylä-Soinin Soininkylään 

perustaman kaupan Killinkosken 
sivumyymälän osti Lauri Ikkala 
1920-luvulla. Kaupanpitoa jatkoi 
1940-1950- luvuilla hänen poikansa 
Alpo, viimeksi Ahto Ikkala. Kaup
pa sijaitsi nykyisen Osuuspankin 
paikalla.
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Vilenin Leipomo
Vuonna 1952 Ruovedelle pe

rustettu Vilenin Leipomo siirtyi 
Virroille v.1968. Leipomo sijaitsee 
Sampolan teollisuusalueella.

Vaasa-Virrat autolinja
Vaasa-Virrat linja-autolinja avat

tiin Virtain Maja Osakeyhiön aloit
taessa toimintansa v.1936 Haapalan 
kiinteistössä. Matkustajaliikennettä 
jatkui 1960-luvulle.

TAVARATALO KOSKINEN
V i rrot 

pui». 55336
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• RAUTAOSASTO
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Tavaratalo O. Koskinen
Kauppias Erkki Koskinen pe

rusti sekatavarakaupan kirkonkyliä 
v.1940. Paikalle rakennettiin v.1948 
uusi tavaratalo.
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Eino Raivio
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Eino Raivio
Eino Raiviolla oli kauppa Jääh- 

dyspohjassa 1910-luvulla. Kauppa 
siityi Hauhuulle 1920-luvulla ja 
sieltä Kotalaan. Raivio vuokrasi 
Matilda Lahoselta kauppahuo
neen kirkonkylästä v.1939, mutta 
tämä toinen kauppa lopetti sodan 
aikoihin. Kotalassa toiminta jatkui 
1950-luvulle.

T. Ylä-Soini
Toivo Ylä-Soini perusti kaupan 

Toisveden kylään v.1901. Hänen 
kuoltuaan perikunta piti kauppaa 
vuoteen 1937, jolloin omistajaksi 
tuli perikunnan kaupanhoitaja Viljo 
Ylä-Soini. Kaupanpitoa jatkoi Viljon 
poika Simo Ylä-Soini.

Urrila & Kierros
Urrila & Kierros omistivat kau

pan Vaskuun kylässä rautatien 
rakentamisen aikoihin 1930-luvulla. 
Kiinteistössä oli toiminut aikaisem
min Eetu Ylimyksen kauppa, myö
hemmin Happosen kauppa.

Päivi Ylimys-Saarinen

I. K. Inhan juhlaretki

Juhlaretkeläiset ovat saapuneet Taide-Nuuttilan laituriin. Kuva: Marja Kujala.

Matkaan lähdettiin 11.6.Virtain lai
varannasta MS/Kimalteella. Noin 
45 aurinkoisen minuutin jälkeen 
saavuttiin Taide-Nuuttilan rantaan, 
jossa kaikui iloinen haitarimusiikki 
toivottaen juhlaseurueen tervetul
leeksi.

Mielenkiintoisen ja monipuoli
sen taidenautinnon jälkeen tarjoil
tiin ruoka laivalla, ja sitten matkaa 
jatkettiin linja-autolla.

Taidetta nähtiin myös Taide- 
Pensionaatissa lähellä I.K. Inhan ko

titalon maisemia. Kylätalo Jukolassa 
oli esillä Inhan Vienan kuvat, Gra- 
fiikanpaja Huminassa tutustuttiin 
grafiikantekoon ja lopuksi nautittiin 
kahvit Torisevan kahvimajalla.
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Päivi Ylimys-Saarinen

Juhannuskaupungin juhannus 2006

Juhannusjulistuksen runsaalle yleisölle ihanteellisessa juhlasäässä luki Jari Ala-Lahti. Kuva: Päivi Ylimys-Saarinen.

Valtavan menestyksen saaneet 
VVanhanajan juhannusmarkkinat- 
tapahtuma aloitti taas juhannus- 
kaupungin juhannuksen. Teemana 
oli edelleen maaseutukulttuuri ja 
juhannuksen vietto koko perheen 
juhlana. Nähtiin kaiken ikäisiä sekä 
esiintyjinä että tuotemyyjinä, joten 
koko perheen juhlan tuntua oli vah
vasti. Tarjolla oli ajan henkeen sopi
via tuotteita, käsitöitä, leivonnaisia, 
puu- ja tekstiilitöitä sekä vihtoja.

Oli hyvä tilaisuus esim. yhdis
tysten ja seurojen kerätä mukava 
tili syksyn toimintaa varten. Paikalle 
sai myös vapaasti ideoida entisajan 
kilpailuja, leikkejä, voimamittelyi- 
tä tai muuta, joka liittyi entisajan 
markkinaohjelmaan. Niinpä arvuu
teltiin Teatteri Inton sitoman, maa

ilman suurimman vihdan painoa 
ja taisteltiin Ohtolan päremyllyn 
ideoimana päreenheiton Suomen 
mestaruudesta.

Virtain juhannuksen päätapah
tuma, juhannusjulistus, kuultiin 
jälleen valtakunnallisesti Ylen Radio 
Suomen kautta Virtain Rantapuis
tosta.

Juhannusjulistustapahtuma ke
rää vuosittain yhä enemmän kuu
lijoita, ja tapahtumasta on tullut 
samanlainen perinne, jolla haetaan 
virallinen alku juhannuksen vietol
le. Suomalaisille juhannus merkit
see hyvin paljon. Jari Ala-Lahden 
esittämä julistus ja Suomen suven 
ylistys kuului koko Suomessa.

Markku Sorvarin kirjoittaman 
juhannusjulistuksen lisäksi nähtiin

ja kuultiin virtolaisia esiintyjiä. 
Tanhuryhmä Tanhu-Lysti, sininen 
taivas, kirkas järvi ja koivut on 
kuin kansallisromanttinen maalaus 
suomalaisesta juhannuksesta. Tänä 
vuonna tanhuohjelmaan oli lisätty 
laulu. Virtain Pelimannit soittivat 
ja loivat iloista mieltä ja tunnelmaa. 
Tanssilava oli koko ajan käytössä ja 
mikä sen ihanampaa on kuin tanssia 
taivasalla juhannusaattona.

Naapurikunnan vahvistus, Ala
vuden puhallinorkesteri, oli jälleen 
paikalla ja houkutteli iloisella soi
tollaan mukaan nekin veneilijät ja 
turistit, jotka eivät jostakin syystä 
tienneet mitä oli tekeillä. Virtolaiset 
kuorot kokosivat jälleen voimansa 
yhteen juhannuskuoroksi ja esittivät 
kesäisiä, kotiseutuhenkisiä lauluja
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terveisinä luonnonkauniista juhan- 
nuskaupungista.

Juhannusseurojen pitopaikkana 
oli tänä vuonna Rajaniemen loma
koti. Tapahtuma on tarpeellinen ja 
rauhallinen vaihtoehto juhannuksen 
vietolle.

Juhannusyönä oli mahdollista 
kuulla upea konsertti Virtain kirkos
sa, jossa esiintyivät sellisti Johanna 
Ala-Soini ja diplomiurkuri Jouko 
Palomäki.

Virtolaisen tanssikansan ylpeys, 
Suomen kaunein rantalava, Vaski- 
veden Myllyniemi oli jälleen Vir
tain kaupungin juhannustanssien 
pitopaikkana. Juhannustunnelmia 
ja lavaromantiikkaa välitti Radio 
Suomi kahden tunnin ajan. Yöttö
män yön Juhannustansseja lauloi 
tähtisolisti Marion.

Juhannuspäivän aamuna Virtain 
seurakunta järjesti jumalanpal
veluksen Virtain Rantapuistossa. 
Krkkoveneet saapuivat laivaran- 
taan ennen jumalanpalveluksen

Juhannustanssia torilla. Kuva: Päivi Ylimys-Saarinen

alkua. Jumalanpalvelusta oli myös 
mahdollista kuulla radiosta, sillä 
YLE:n Ykkönen lähetti suorana koko 
tilaisuuden.

Juhannuspäivän iltana juhannus- 
kaupungin tapahtumista viimeisenä 
oli karaoketanssit Jäähdyspohjan

Jukolassa. Teatteri Into järjesti viih
tyisässä Jukolassa mieleenpainuvat 
karaoketanssit, joissa oli runsanlu- 
kuinen yleisö sekä tanssimassa että 
laulamassa.

Päivi Ylimys-Saarinen

Virrat-päivän kotiseuturetki
Vaskivedelle 2.7. suuntautuneen ko- 
tiseuturetken aluksi nähtiin Tanhu- 
Lystin reipas esitys laivalaiturilla. 
Retki alkoi virallisella osuudella eli 
Martti Kitusen haudan kukittami
sella ja kunnianosoituksella Aseveli- 
hengen muistomerkillä Ohtolassa.

Ensimmäinen kohde matkalla 
oli Kirstin Galleria. Virkistävän 
taidenautinnon jälkeen seurue sai 
kuulla Härköskylän - Koron histo
riaa ja poikettiin vielä Koron uutta 
kirkkovenekoppelia katsomassa.

Vaskivedellä kuultiin oppaan 
johdolla paikallista historiaa, tehtiin 
ostoksia kesäkaupassa, vanhassa 
makasiinissa ja tutustuttiin Haa
pamäen matkailutilan museoon. 
Paluumatkalla ihailtiin kotiseutua 
järveltä päin, koska paluumatka 
tehtiin Kimalle-laivalla.

Yksi kotiseuturetken mielenkiintoisista kohteista oli Koro kirkkovene koppeleineen. 
Kuva: Päivi Ylimys-Saarinen.
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Vaskiveden perinteiset pääsiäisiltamat vietettiin tänä vuonna teemalla Aikansa eläneet 15 vuotta keikalla. Kuvassa miehet 
esittävät lauluja esiintymistensä alkuajoilta, laulut ja vaatteet vaihtuivat illan aikana ohjelmiston nykyhetkeen saakka. Aikansa 
eläneet vas. Olavi Heittola, Markku Sipilä, Hannu Hintala ja Tuomo Eteläniemi. Kuva Aila Sipilä.

Vaskiveden Nuorisoseuralla esitettiin huhtikuussa kuvaelma vanhanajan kinkereistä yhteistyönä koulun, seurakunnan, 
Waskiköörin ja kyläyhdistyksen voimin. Ryhmäkuvassa lähes kaikki yli 30 hengen esiintyjäjoukosta.
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Vaskiveden Vaskiköörillä oli merkittävä osuus Ruoveden Pyy- 
nikkilän kesäteatterissa esitetyssä Viulunsoittaja katolla- näytel
mässä. Näytelmä oli upea esitys, joka keräsi lähes 5000 katsojaa. 
Kuva: Marja Kujala

Virtain naiskuoro ailaavjuu-konsertissa. 
Kuva: Virtain Valokuvausliike

Torisevan valot sytytettiin ennen vuodenvaihdetta 
2005. Valaistuksen suunnitteli Insinööritoimisto 
Paavo Ristola Oy. Toteuttajana Virtain Sähkötyö Oy 
ja kaupungin tekninen toimi. Valaistuksen toteutuk
sen mahdollisti hyvä yhteistyö maanomistajien jaana 
ja Juha Kallion kanssa.
Kuva: Asko Ihamäki

Teatteri Inton "Kuin tuhka tuuleen" 
nauratti yleisöä Jäähdyspohjan Jukolas
sa. Näyttelijät vasemmalta Juha Kallio, 
Anna Kallio, Sinikka Syrjänen, Pertti 
Niemi, Päivi Ylimys-Saarinen ja Milla 
Nieminen. Kuva: Juha Kallio
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Taidetta Jäähdyspohjassa

Taide-Nuuttila - taidekeskus 
Ruoveden ja Virtain rajalla.

Taide-Nuuttilan taide on maalauk
sia, veistoksia, tilateoksia, grafiik
kaa, keramiikkaa ja lasia.

Kuvassa Olli Rädyn veistos Nai
nen divaanilla.

Kuva: Olli Räty

Taide-Pensionaatti 
kantatie 66:n varrella.

Yksilöllistä yöpymistä kauniissa 
maalaismaisemassa entisessä van
hainkodissa. Taidekahvila ja taide- 
näyttelyitä.

Kuvassa kahvila ja Thyra Maja- 
lahden maalauksia.

Kuva: Päivi Ylimys-Saarinen

Grafiikanpaja Humina 
Jäähdyspohjan entisellä 
koululla.

Graafikot Tuukka Peltonen ja Päivi 
Somppi muuttivat Jäähdyspohjaan 
Tampereelta. Entisen koulun tiloista 
syntyi grafiikanpaja, jossa kumpi
kin graafikko työskentelee omissa 
tiloissaan.

Kuvassa Tuukka Peltonen esitte
lemässä grafiikanpajatyöskentelyä.

Kuva: Päivi Ylimys-Saarinen.
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Aila Sipilä

Väinö ja Matti Lahtisen muistolle

Loppusyksystä 1946 oli ollut pitkään 
kovaa pakkasta ja jää Vaskiveden 
Havankajärvessä jo ihan hevosen 
kantavaa. Sitten tuli lauhempaa ja 
lähes pari viikkoa satoi vettä.

- Maa oli sula, kun lykättiin 
äitin kans vajaan vuoden vanhan 
pikkusiskon vaunuja Tiukalta kotio, 
Pirkko Ahoniemi kertoo perhettään 
kohdanneesta onnettomuuspäi- 
västä.

- Papan hautajaiset oli erellisenä 
päivänä ja me muut jäätiin suruta
loon vielä yön yli, vain Matti-veli 
tuli yöksi kotio ja lupas palata sitte 
vielä seuraavana päivänä.

Matti oli palannut potkukel
kalla järven jäätä pitkin. Naisväki 
lähti tuolle muutaman kilometrin 
kotimatkalle myöhään iltapäivällä. 
Kun he pääsivät kotiin, oli naapurin 
emäntä huutanut, että 'onko miehiä 
kotona, jäissä huudetaan apua'. 
Naiset vastasivat Väinön ja Matin 
jääneen vielä Tiukalle.

Oli ilta-askareiden aika, joten 
päivänvalo oli kadonnut jo tun
teja aiemmin. 16-vuotias Matti oli 
rivakka, urheilua harrastava nuo
rukainen. Väinö oli haavoittunut 
sodassa jalkaan ja vamma vaivasi 
usein vieläkin. Matti työnsi isäänsä 
kelkassa kotiin päin. Pimeässä he 
eivät havainneet sateiden jälkeistä 
virransyömää. Jää petti. Väinö oli 
uupunut ensin, Matti oli pelastautu- 
essaan rikkonut jäätä yli kymmenen 
metrin matkalta ennen kuin voimat 
loppuivat. Lahden vastarannalta 
nuoret työnsivät venettä jäätä pitkin, 
mutta apu ei ehtinyt ajoissa paikalle. 
Elvytyskään ei miehiä auttanut, isä 
ja poika menehtyivät.

Vanhin Lahtisen tyttäristä oli 
juuri syksyllä avioitunut ja asui ta
pahtumahetkellä Keski-Suomessa.

- Vuokraisännälle oli tullu pos
tikortti Laukkasen Sulolta. Sulo oli 
ollu naaraamassa hukkuneita. Kyllä

Väinö Matias Lahtinen (s. 18.8.1903) 
armeija-aikanaan.

se oli niin kauhee tieto, ettei sitä 
tahtonu millään uskoo, huokaa An
nikki Lamberg suruviestin saamista 
muistellessaan.

- Me oltiin kotona ihan avutto
mia, mitään asioita ei itte pystytty 
toimittaan, Pirkko miettii.

- Naapurit ja ystävät hoiti kaikki 
järjestelyt. Maitoauton lavalla tuo
tiin arkut, Kallion Aleksi oli kuskina. 
Ja samaten sitte vietiin vainajat kir
kolle. Isällä oli musta, Matilla Valko
nen arkku. Kuorma-autolla mentiin 
haurallekin jouluaaton aattona, 
eihän siilon muuta kyytiä ollu.

Väinö Lahtinen oli pidetty mies, 
vitsikäs ja iloinen. Hän oli kuol
lessaan vasta 43-vuotias. Matti oli 
täyttänyt edellistalvena 16. Onnet
tomuudesta tulee 9. joulukuuta 
kuluneeksi 60 vuotta.

Pirkko näyttää kirjettä, jonka 
hänen entinen opettajansa Anna 
Eliisa Honko oli lähettänyt osanot
tona perheen surussa. Ote kirjeestä: 
"Muistan niin selvästi isäsi iloisen,

W st

Matti Antero Lahtinen (s. 27.3.1930) 
kotitalonsa pihassa, sylissä Ressu- 
koira.

valoisan, leikillisen olemuksen, joka 
niin hauskasti aina erosi muiden 
kylän miesten miltei jäyhästä esiin
tymisestä. Ja Matin muistan sellai
sena parhaiten, kun ensimmäisenä 
ja viimeisenä kevätjuhla-aamunani 
Virroilla menimme varhain aamulla 
vastaan asemalle sukulaisiani, jotka 
myös tulivat kevättutkintoon. Aamu 
oli niin karmis, hevonen meni hiljal
leen, Matti ja minä juttelimme. Kuka 
uskoisi, että sama Matti, joka silloin 
vasta astui koulunsa käyneenä ulos 
elämään, on nyt astunut sen rajan 
yli, josta ei paluuta ole."

Kun äidin silloista selviytymistä 
ja jaksamista kysytään, siskokset 
arvelevat, että hänen pelastuksensa 
taisi olla se, kun pikkusisko oli niin 
vilkas ja vielä niin pieni. Ei yksinker
taisesti ollut aikaa jäädä suremaan. 
Naapurit ja kyläläiset auttoivat ja 
jotenkin raskaimmista ajoista pääs
tiin yli. Äiti oli päässyt koululle 
vahtimestariksi ja sai siten hankittua 
perheelle apua elantoon.
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Päivi Ihamäki

Usko Nyström - omaperäinen 
kansallisromantikko U86i virrat -1925 Kotka)

'Suomen Senaatti antoi vuonna 
1901 arkkitehti Usko Nyströmin 
tehtäväksi uuden kivisen hotellira
kennuksen suunnittelun Vuoksen 
partaalle Imatralle. Kaksi aiempaa 
Pietarin ylimystöä vuosisatojen 
vaihteessa majoittanutta puura
kenteista hotellirakennusta olivat 
tuhoutuneet tulipaloissa. Vuonna 
1903 vihittiin käyttöön jugendlin
na, mielikuvituksellinen luomus 
"Grand Hotel Cascade", jonka 
nimi suomennettiin kuitenkin pian 
Valtionhotelliksi. Ainutlaatuinen 
luonnonnähtävyys oli saanut par
taalleen keskiaikaista ritarilinnaa 
muistuttavan hotellin.

Nyt alkoi Imatralla todellinen 
kulta-aika valtavan turistivirran 
muodossa ja sitä jatkui I-maailman- 
sotaan asti. Koko Pietarin ylhäisö ja 
Suomen ylimmät hallituspiirit käyt
tivät Valtionhotellia virkistyspaikka- 
naan. Keisari Nikolai II viihtyi siellä 
useasti ja muistona keisarillisista 
käynneistä on hotellissa tänäkin 
päivänä "Keisarisali". Paikallisista 
asukkaista vain nimismiehellä ja 
apteekkarilla oli sisäänpääsyoikeus 
Valtionhotelliin.

Maamme itsenäistymisen aikoi
hin 1917 hotelli toimi sotilassairaala
na ja II maailmansodan aikana Kan
naksen armeijan esikuntana sekä 
jatkosodassa päämajan sotilashallin
to-osastona. Sodan jälkeen hotellia 
kunnostettiin arkkitehti Aarne Ervin 
suunnitelmien pohjalta ja vuosina 
1985 -1987 rakennus restauroitiin 
väritystä myöten alkuperäiseen 
asuunsa, suunnittelijana Ilmo Val- 
jakka. 1.3.2005 Valtionhotelli avat
tiin jälleen mittavien kunnostustöi
den jälkeen, tällä kertaa Rantasipi 
ketjuun kuuluvana ainutkertaisena 
helmenä.' www.rantasipi.fi

Arkkitehti Usko Nyström syntyi 
6.9.1861 Virtain Jäähdyspohjassa

Virtain siunaus- 
kappeli vuodelta 
1902, kuva: Päivi 
Ihamäki RA.

kruununvouti Johan Abraham 
Nyströmin ja Clara Charlotta Wik- 
manin perheeseen ja kuoli 6.1.1925 
Kotkassa. Hän oli I. K. Inhan iso
veli ja perheen vaiheisiin voi tu
tustua mm. Jäähdyspohjan kylän 
kotisivuilla. Sakris Usko Nyström 
kirjoitti ylioppilaaksi 1880 ja aloitti 
kielten, estetiikan ja matemaattisten 
aineiden opinnot Helsingin yliopis
tossa. Kesätöinään hän toimi mm. 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 
piirtäjänä saaden kesällä 1881 "ko- 
titehtäväkseen" tehdä luonnokset 
hävitystuomion saaneista Virtain 
kirkon kattomaalauksista.

Yliopistosta Nyström siirtyi Po- 
lyteknilliseen opistoon (nyk. Teknil
linen korkeakoulu) ja valmistui ark
kitehdiksi 1888. Opiskeluaikanaan 
hän työskenteli kirkkoarkkitehti

Josef Stenbäckin sekä opettajansa 
Gustaf Nyströmin toimistoissa. Val
mistumisensa jälkeen Usko Nyström 
jatkoi opintojaan valtion apurahan 
turvin Ecole des Beaux-Artissa Pa
riisissa 1890 -1891. Pariisissa olonsa 
aikana Nyströmillä oli mahdollisuus 
matkustella laajalti Etelä- ja Keski- 
Euroopassa. Hän kävi Italiassa ja 
Kreikassa tutustumassa antiikin 
kulttuuriin ja rakennustaiteeseen. 
Englannissa ja Ranskassa häntä 
kiinnosti erityisesti keskiaikainen 
kirkkoarkkitehtuuri.

Palattuaan Ranskasta Nyström 
kutsuttiin Polyteknilliseen opistoon 
piirustuksen ja rakennustaiteen yli
määräiseksi opettajaksi. Vuodesta 
1908 lähtien hän toimi antiikin ja 
keskiajan rakennustaiteen lehtori
na Teknillisessä korkeakoulussa.
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Muhkea yksityiskohta Imatran Valtio- 
hotellista, kuva: Päivi Ihamäki RA.

Tämän ohella hän opetti ornamen
tiikkaa ja tyylioppia Taideteollisessa 
keskuskoulussa.

Nyströmillä oli vuosina 1895 
-1907 toimisto arkkitehtien Vilho 
Penttilän ja Albert Petreliuksen 
kanssa. Nyström- Petrelius- Pentti
län toimisto suunnitteli Helsinkiin 
useita jugend-kerrostaloja. Nyströ
min itsenäisiä töitä Imatran Valtion- 
hotellin ohella ovat mm. Kansallis- 
Osake-Pankin konttori Viipurissa, 
Kotkan suomalaisen yhteiskoulun 
julkisivut ja Porin Gygnaeuksen 
koulu. Nyströmille myönnettiin 
professorin arvo vuonna 1922.

Virroilla Nyströmin arkkiteh
tuurin voi tutustua uudella hauta
usmaalla. Nyströmin omaperäistä 
kansallisromantiikkaa edustava 
siunauskappeli valmistui vuonna 
1902.

Tyylillisesti Nyström aloitti uus- 
rokokoon ja kansainvälisen art 
nouveaun merkeissä. Vuosisadan 
vaihteen aatemaailma ei merkinnyt 
Nyströmille vain kansallisroman
tiikkaa, vaan hän omaksui uuden 
art nouveau / jugend-tyylisuunnan 
laajemmin ja syvällisemmin kuin 
kukaan muu meillä. Nyströmin 
aihemaailma oli universaali ja ek
soottinen: valtamerten kuohuvia 
aaltoja, kilpikonnia, mustekalojen 
pitkiä lonkeroita tai jopa koko maa
pallo, kuten helsinkiläisen asuintalo 
Kointähden julkisivussa.

Imatran Valtiohotelli, monimuotoinen jugendlinna vuodelta 1903, 
kuva: Päivi Ihamäki RA.

Nyström oli taitava piirtäjä, ja 
hän teki eri puolille Eurooppaa 
suuntautuneilla matkoillaan run
saasti luonnoksia. Hän luonnosteli 
myös huonekaluja, tekstiileitä ja 
taideteollisuusesineitä. Osa näistä 
on tehty oppilastöiden aiheeksi 
eikä arkkitehdin praktiikkaa var
ten. Piirtämisen "alituinen pakko", 
värien ja kaarevien viivojen vapaa 
leikki välittyivät hänen oppilailleen. 
Nyströmin pehmeäntaipuisaa ju
gend-viivaa ei voi olla vertaamatta 
hänen oppilaansa Alvar Aallon 
huonekalusuunnitelmiin tai Savoy- 
maljakon muotoon. Aalto sai sittem
min tehtäväkseen Usko Nyströmin 
hautamuistomerkin suunnittelun. 
Muistomerkki paljastettiin huh
tikuussa 1930, viisi vuotta Usko 
Nyströmin kuoleman jälkeen.

Rakennustaiteen museon koko
elmissa on vain muutamia Usko 
Nyströmin alkuperäisiä raken
nuspiirustuksia, pääasiassa As Oy 
Kointähdestä Pietarinkatu 9:ssä 
ja NMKY:n talosta Vuorikadulla 
Helsingissä. Osa suunnitelmista on

säilynyt vain sinikopiona, mutta 
tällaisinakin nämä jugend-kauden 
piirustukset ovat ihmeellisen lumo
avia. Antoisimpia ovat kuitenkin 
Usko Nyströmin luonnoskirjat, 
joihin tutkija saattaa uppoutua 
tuntikausiksi. Osaksi tämä johtuu 
piirrosten miniatyyrimäisestä koos
ta. Esimerkiksi Kansallisteatterin 
kilpailuluonnoksessa tämän valta
van rakennuksen korkeus on vain 
3,5 cm. Yhdellä lehdellä voi olla 
16 erilaista kaakeliuunin tai takan 
luonnosta - kaikki tarkoin piirrettyjä 
ja laveerattuja. Välillä Nyströmin 
nopea kynä on vanginnut ravikilpai- 
lujen jockeyn, pariisilaisnäkymän tai 
maaseutuidyllin. Usko Nyströmin 
piirustusarkisto on lukumäärältään 
vähäinen, ja kaikkiaan hänen pii
rustuksiaan on säilynyt vain hyvin 
vähän muissa arkistoissa.

Juttu kerätty seuraavista lähde
tiedoista: www.MFA.fi, www.jäähdys- 
pohja.net/historia, www.rantasipi.fi
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Juhani Latoniemi
teksti ja kuvat

Aikamatka Inkerinkalliolle

Kelpasi herrasväen ihailla näkymiä kuumanan kesäpäivänä Torisevan Inkerinkalliolta.

Aikakaudet kohtasivat Jäähdysky- 
län teatteriyhdistyksen järjestämällä 
herrasväen huviretkellä Virroilla va
lokuvaaja I. K. Inhan lapsuudenmai- 
semissa. Poikkeuksellisen kesäinen 
päivä, elokuun kuudes, suorastaan 
helli huviretkelle sonnustautunutta 
herrasväkeä.

Jukolan kylätalosta matkattiin 
aikakauden asuihin pukeutuneina ja 
haitarimusiikin luodessa tunnelmaa 
Toriseva rannalle. Siellä herrasväki 
pääsi nauttimaan päiväkahvin li
säksi teatteriyhdistyksen esittämänä 
Päivi Ylimys-Saarisen kirjoittaman 
pienoisnäytelmän "Kohtaaminen 
Torisevalla" Siinä I. K. Inha siskonsa 
Saiman kanssa tapasi kuvataiteilija

A. B. Sandbergin maalaamassa In- 
kerinkallion alta avautuvaa upeaa 
järvimaisemaa.

Suomen Valokuvahistoriallisen 
Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo K. 
Poutala Viialasta oli tullut vaimonsa 
Marken kanssa mukanaan suuri 
puinen omatekoinen pikakamera. 
Tämänkaltaisia laiteita oli "kylä- 
hulluiksi" merkityillä nerokkailla 
kuvaajilla vuosisadan alkupuolelta 
aina seitsemänkymmenluvulle 
saakka, selvitteli Poutala merkillisen 
näköisen kameransa saloja.

Kameralla kuvataan suoraan va- 
lokuvapaperille. Valotuksen jälkeen 
kuva kehitetään "käsikopelolla" pi- 
meähihoja hyväksi käyttäen kame

ran takaosaan kätketyissä pienissä 
kehitys- ja kiinnitysaltaissa. Märkä 
lappu on tietenkin negatiivinen ja se 
käännetään positiiviksi kuvaamalla 
se uudestaan siihen tarkoitetussa 
telineessä.

Tällä menetelmällä monet tori- ja 
kyläkuvaajat elättivät itseään vaih- 
televalla menestyksellä vielä puoli 
vuosisataa sitten.

Torisevajärven rannalta her
rasväki kapusi Inkerinkalliolle 
maisemia ihailemaan ja tietenkin 
kuvailemaan, toiset piirtäen ja toi
set kameralla. Lopuksi herrasväki 
kuvattiin lasinegatiiville I. K. Inhan 
aikaisella menetelmällä.
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Toisen kerran järjestetyn Into
mielisen huviretken tarkoitus on 
tukea osaltaan Virtain kaupungin 
kulttuuritoimen vuonna 2005 teke
mää päätöstä hankkia muistomerkki 
Jäähdyspohjasta kotoisin olevalle 
valokuvaaja I. K. Inhalle vuoteen 
2015 mennessä. Silloin hänen synty
mästään tulee kuluneeksi 150 vuot
ta. Muita "Intomielisiä" tapahtumia 
ovat vuoden mittaan olleet Ai lav 
juu-konsertti, I. K. Inhan juhlaretki 
ja Lauluja karjalan kunnailta -kon
sertti.

Huviretkeläiset kohtasivat vanhan ajan 
kyläkuvaajan, joka ikuisti herrasväkeä itse 
tehdyllä "katukameralla".

Kyläkuvaaja Latoniemi ylpeänä esittelee 
ottamaansa kuvaa.

Polkupyörä oli aikoinaan 
uusi ihme. Herrasväki oli 
saanut retkelleen sata vuotta 
silloista nuoremman pyö
rän.
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Maija Myllykangas

Inha ja sivistyneet kulkurit

Kaksikymmentä vuotta sitten, 
kesäkuussa 1985, pidettiin Jääh
dyspohjan seurantalolla I.K. Inhan 
120-vuotisiltamat. Juhlia varten oli 
harjoiteltu Hannes Lahti-Nuuttilan 
kirjoittama näytelmä Inha ja Vienan 
kosijat. Iltamat saivat niin suuren 
suosion, että ne piti uusia seuraa- 
vana viikonloppuna, sillä kaikki 
halukkaat eivät mahtuneet sisään.

Samana kesänä oli Virroilla ensi 
kertaa esillä Inhan Vienan-kuvia, 
jotka kansalaisopiston emeritus-reh
tori Pertti Tamminen oli puuhannut 
paikkakunnalle. Nyt nuo kuvat 
ovat kokeneet uuden tulemisen, 
ne on kehystetty ja pantu näytteille 
Marttiseen.

Kului viisi vuotta. Elokuussa 
1990 pidettiin Virroilla Valtakunnal
liset kotiseutupäivät ja niiden yhte
ydessä Varjosta valoon -seminaari. 
Jäähdyspohjan kylätoimikunta kan
toi kortensa kekoon julkaisemalla 
kylälehden, jonka koko sisältö kä
sitteli I.K. Inhaa. Kirjailija Erno Paa
silinna, professori Pertti Virtaranta, 
kirjailija Tuomas Anhava ja monet 
muut alansa huiput antautuivat 
pienen kylälehden haastateltaviksi 
suurenmoisella ystävällisyydellä, 
kiitos Inhan. Ja vielä löytyi Inhan 
tavanneita aikalaisia Virroilta: äijän- 
nevalainen Aune Ylimys, Tarjantei
den pikkupiika, ja nuuttikyläläinen 
Unto Syrjä, Kimalteen rantoja poika
sena juoksennellut.

Vastaanotto oli myönteinen, ja 
nostettakoon kissanhäntää tämän 
verran - seminaarissa mukana ollut 
tutkija Hannu Sinisalo kirjoitti Aa
mulehteen 5.8.1990 näin: "Kaikkein 
paras Inha-anti oli Jäähdyspohjan 
kylätoimikunnan lehti, jonka teema 
oli I.K. Inha 125 vuotta. Seminaarit 
tulevat ja menevät, mutta tämän 
kaltainen tunteella ja antaumuk
sella tehty kokoomakatsaus Inhan

Maija Myllykangas ja Aamu Nyström Turisevan kahvimajalla. 
Kuva: Marja Kujala

koko elämäntyöhön jää pysyväksi 
muistomerkiksi. Jäähdyspohjan 
Inha-numero olisi kunniaksi mille 
tahansa tutkimuslaitokselle tai 
kustantamolle. Tällaistakin voi olla 
paikallinen kulttuurityö huippuun
sa hiottuna."

Ajat, välineet ja puuhaihmi- 
set vaihtuvat, mutta on ihanaa 
nähdä, että kiinnostus vanhoihin 
kulttuurihistoriallisiin asioihin on 
tässä kylässä säilynyt. Juuri 140- 
vuotisjuhlailtamien kynnyksellä 
valmistui Jäähdyspohjan kyläyh
distyksen kotisivuille Inha-osasto, 
joka on kruununjalokivi muutenkin 
kehutuilla kyläsivuilla. Jaana ja Juha 
Kallio ovat tehneet kulttuuriteon 
siirtäessään vanhat materiaalit uu
teen välineeseen.

Vuonna 1995 pidettiin jälleen 
seminaari, sillä kertaa Tampereen 
yliopiston Virtain kulttuurintutki
musasemalla. Siitä julkaistiin semi-

naarikirja nimeltä Virtain viemisiä 
ja Euroopan tuliaisia. Tuolloin näki 
päivänvalonsa myös näyttely Ko
tikylästä, kotivesiltä, joka perustui 
Inhan veljen pojantyttäreltä, mais
teri Aamu Nyströmiltä saatuihin 
valokuviin.

Nyt nuo kuvat ovat päässeet 
arvoiseensa ympäristöön kylätalo 
Jukolassa, vain katseenkantaman 
päässä Inhan synnyinpaikasta. Voi 
vain olla hartaasti kiitollinen siitä, 
että jäähdyspohjalaisten ja Nyströ
mien välinen yhteistyö on kantanut 
tähän päivään saakka.

Ja tänään, Inhan syntymäpäivä
nä 12. marraskuuta 2005, on istuttu 
taas seminaari, josta kulttuurintutki
musasema tulevana vuonna julkai
see seminaarikirjan yhdeksi lenkiksi 
Inha-keskustelujen ketjuun.

"LK. Inhan elämäntyö ilmentää 
poikkeuksellisen monipuolista lah
jakkuutta, joka suuntautui monelle
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elämänalueelle. ... Sivistyneeksi 
kulkuriksi luonnehdittu Inha oli 
kulttuurimatkailija, joka vieraili 
kaikissa Suomen pitäjissä. Hän 
toteutti suurta kansallista projektia 
niin valokuvaajana kuin kirjailijana 
lukuisissa matkakertomuksissaan." 
Näin aloittaa Tuomo-Juhani Vuo
renmaa Inhaa käsittelevän tekstinsä 
uudessa Suomen Kansallisbibliog
rafiassa, huikeassa kirjasarjassa, 
joka kokonaan valmistuttuaan tulee 
sisältämään 600 pienoiselämäkertaa. 
Meidän Inhamme on hyvässä ja 
kovassa seurassa - hänen elämän
työnsä sijoittuu komeana merkki
paaluna kansallisen historiamme 
ja kulttuurimme tiellä. Into Konrad 
Inha taitaa olla kuuluisin virtalainen 
maailmalla.

Inha ei ollut perivirtolaista 
sukujuurta: isänpuoleinen suku oli 
siuntiolaisia, äidin suku polveutui 
Kemiöstä. Mutta virtalaista herras
väkeä heistä tuli, Virroilla Inha vietti 
ensimmäisen vuosikymmenensä ja 
Virroille hän palasi useaan otteeseen 
myöhemminkin.

Annetaanpa Inhan itsensä 
johdattaa meidät teemaan. Vuo
den 1898 joulukuussa hän kirjoitti 
Kyläkirjaston Kuvalehteen jutun 
Paikkarin torpasta: "Seutujen ja 
maisemain viehätys lähtee usein 
vielä enemmän kuin luonnosta niis
tä muistoista, jotka siihen liittyvät. 
Sammatin pienessä kappelissa ovat 
maisemat kyllä somat ja omiaan 
matkamiestä miellyttämään, mutta 
niiden viehätys ei olisi kuin vähäi
nen osa siitä, mikä se todella on, ellei 
niihin niin läheisesti liittyisi muistot 
Elias Lönnrotin elämästä."

Tuo ajatus toimii yhä. Toki 
ovat Virtain maisemat somat ja 
nekin matkamiestä miellyttävät, 
mutta Inhan syntymäpaikkana ne 
saavat aivan uudenlaisen hohteen. 
Katselin kesällä ihmisten kasvoja 
Inhan juhlaristeilyllä Tarj anne-lai
van kannella, sitten kyläkierroksella 
Nuuttigalleriassa, Pensionaatissa, 
Jukolassa, grafiikanpaja Huminassa 
ja Torisevan Kahvimajalla... Ymmär
sin heidän katselevan maisemiam
me Inhan silmin, jokaisessa oli aimo 
annos kulttuurimatkailijaa ja ehkä 
ripaus sivistynyttä kulkuriakin.

Kulttuurin tuotteistaminen 
ei tarkoita vain koreita esitteitä ja 
muutamaa krumeluurilausetta, 
vaan juuri sitä mitä kylässämme on 
nyt tehty: luotettava historiallinen 
tietämys, tyylitaju ja palvelualttius 
ovat hyviä lähtökohtia. Kylämme 
kulttuurimaisema on pidettävä siinä 
kunnossa, että sitä kelpaa esitellä. Ja 
tapahtumien laatu perustuu muu
hunkin kuin vuosilukujen muista
miseen: yksi osaa leipoa juhlalei- 
voksia, toinen vetää nuottaa, kolmas 
tehdä kylätalolla remonttia, neljäs 
on mahdottoman hyvä arvanmyyjä 
talvitapahtumassa, viides lausuu 
runoja Herraswäen Huwiretkellä...

Inha tunsi voimakasta viehty
mystä Elias Lönnrotiin, jonka jälkiä 
hän seuraili kuululla matkallaan 
Vienaan vuonna 1894. Kalevalan 
laulumailta -teos ilmestyi pitkän 
kypsyttelyn jälkeen vuonna 1911, 
ja Eino Leino kirjoitti siitä tuoreel
taan ylistävän arvostelun: "Hän on 
rakastanut Karjalaa ja Karjala on 
avannut aarteensa hänelle."

Voi kuvitella Inhan lukeneen 
arvostelua mielissään, varsinkin 
kun se jatkui näin: "Inha on seu
rannut Lönnrotin jälkiä ja Lönnrotin 
henki liitelee tämän kirjan sivujen 
yllä, ei ainoastaan niiden päiväkir
jaotteiden muodossa, joilla tekijä on 
höystänyt esitystään, vaan myöskin 
syvemmin ja sisällisemmin käsitet
tynä. Inhan tavasta katsella luontoa 
ja kansaa on jo itsessään jotakin 
lönnrotilaista."

Myöhemmätkin lukijat ovat 
löytäneet yhtäläisyyksiä Lönnro
tin ja Inhan välillä. Minulla oli ilo 
haastatella pariinkin otteeseen nyt jo 
edesmennyttä kirjailija Erno Paasi
linnaa. Hän toimitti 15 vuotta sitten 
mainion antologian nimeltä Matkoja 
vanhassa Suomessa, jonka pohjaksi 
hän luki kymmeniä tuhansia sivuja. 
Paasilinnalla oli ollut harhakuva 
aarreaitasta, mutta hän tulikin pet
tyneenä huomaamaan, ettei hyvää 
suomen kieltä sittenkään ollut niin 
paljon. Hän asetti kaksi miestä 
matkakirjailijoina ylitse muiden: 
Lönnrotin ja Inhan.

Matkakirjallisuus on vaikea 
laji, sanoi Paasilinna, sillä kieli ei 
toimi ilman syvyysperspektiiviä: ei

voi kirjoittaa kaunista kieltä, ellei 
siinä ole asiaa. "Huonosti ajateltua 
tai koettua ei voi kirjoittaa hyvin. 
Meidän kokemuksemme ovat yh
täläisiä. Tunnet kipua tai kylmää, 
tunnet tuulen. Mutta tuhannet ih
miset saavat olla matkalla ja sitten 
yksi osaa kuvata sen."

Tässä voisi lainata myös Altain 
kuvaajan, maantieteilijä J.G. Granön 
opetuksessaan käyttämää lausetta, 
jonka hän oppi tutkimusmatkoillaan 
1900-luvun alussa kirgiiseiltä: "Vii
sas ei ole se, joka on matkustanut 
paljon, vaan se, joka on havainnut 
paljon." Granö on maisemaku- 
vaajana noussut maineeseen vasta 
2000-luvulla. Hienointa, millä tut
kijat ovat pystyneet häntä määritte
lemään, on ollut verrata häntä I.K. 
Inhan veroiseksi mestariksi.

Seuraavaksi tutkijat ovat pa
neutumassa itsensä Inhan valoku
viin. Syksyllä 2006 on luvassa kaksi 
näyttelyä, toinen Suomen valokuva
taiteen museossa ja toinen Gallen- 
Kallela-museossa Tarvaspäässä.

Virtolaiset matkaavat varmasti 
sankoin joukoin kyseisiin näyttelyi
hin, ja yhtä varmaa on se, että kult
tuurimatkat Inhan kotikonnuille 
tulevat lisääntymään.

Toimittaja Maija Myllykangas 
piti yllä olevan puheen Jäähdyspohjan 
kylätalolla I. K. Inhan 140-vuotisjuhla- 
iltamissa 12.11.2005.

Tampereen yliopiston Virtain kult
tuurintutkimusasema julkaisee 
tammikuussa 2007 Myllykankaan 
runokirjan "Nokkahuilupuu", joka 
kertoo kirjoittajantyöstä ja vuoden
kierrosta Inhan kotikylässä. PM 
Aamu Nyströmiltä ilmestyy teos 
"Valkeajärven Into-pojasta I. K. In
haksi", joka kertoo Inhan ja hänen 
omaistensa elämänvaiheista.
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Jaana Kallio

Armid Sandberg - Torisevan taiteilija

Armid Benjamin Sandberg syntyi 
13. helmikuuta 1876 Sippolan pitä
jän Kaipiaisten kylässä nykyisellä 
Anjalankoskella. Hänen vanhem
pansa olivat asemapäällikkö Albert 
VValfrid Sandberg ja tämän puoliso 
Viktoria os. Ernsberg. Perheeseen 
kuuluivat Armidin lisäksi veljet 
Hjalmar ja Leopold sekä sisaret 
Sigrid ja Sylvi. Perhetaustaltaan 
Armid kuului keskiluokkaiseen 
virkamiessukuun.

Sippolasta Sandbergin perhe 
muutti Helsinkiin, jossa isä-Albert 
sai viran Malmin asemapäällikkönä. 
Pian Albert Sandberg kuitenkin sai
rastui vakavasti menehtyen vain vä
hän yli 30 vuoden ikäisenä; Armid 
oli tällöin vasta 8-vuotias. Äiti Vik
toria muutti pienten lasten kanssa 
Vaasaan, jossa hän elätti perheensä 
toimimalla Suomen rautateiden en
simmäisenä naissähköttäjänä.

Koulunsa Armid Sandberg kävi 
Helsingissä, jonne hän jäi äitinsä 
ystävättären hoiviin - tämä oli ajan 
tapa huojentaa yksin viiden lapsen 
kanssa jääneen äiti-Viktorian taak
kaa. Armidin välit äitiin pysyivät 
kuitenkin läheisinä. Kesät Armid 
vietti Vaasassa., jossa rakkaimpia 
harrastuksia oli purjehtiminen 
veljien kanssa. Länsirannikon me
rimaisemat Vaasan saaristosta Ah
venanmaalle toistuivat myöhemmin 
taiteilija Sandbergin tuotannossa.

Helsingissä nuori Armid lienee 
saanut myös ensimmäisen taideope
tuksensa. Pojan taiteellinen lahjak
kuus näyttää tulleen aikaisin esille, 
sillä hänen ensimmäinen tunnettu 
öljyvärityönsä, Ritarin parvekkeel
la, on vuodelta 1890. Vuonna 1897 
Sandberg hyväksyttiin opiskelijaksi 
Suomen Taideyhdistyksen piirustus
kouluun (myöh. Suomen Taideaka
temia). Ainakin vuosina 1898-1901 
Sandberg oli myös taiteilija Berndt 
Lagerstamin yksityisoppilaana.

Sandberg oli kirjoilla piirustuskou
lussa kuuden lukuvuoden ajan aina 
vuoteen 1903.

Vuodesta 1900 lähtien Sandberg 
osallistui lähes vuosittain Suomen 
Taideyhdistyksen järjestämiin yh- 
teisnäyttelyihin eli Suomen Taiteili
jain näyttelyihin. Nämä Helsingissä 
järjestetyt syysnäyttelyt olivat koti
maisen taiteen katselmuksia, jotka 
herättivät suurta huomiota niin tai
depiireissä, lehdistössä kuin myös 
ns. suuren yleisön keskuudessa. 
Työt näyttelyihin valitsi arvoval
tainen taideyhdistyksen jäsenistä 
koostunut raati.

Sandberg aloitti opintonsa ja tai- 
teilijanuransa aikana, jota kutsutaan 
Suomen taiteen kultakaudeksi. Ku
vataide oli vakiinnuttanut asemansa 
suomalaisessa kulttuurielämässä ja 
noussut ennen näkemättömään ku
koistukseen. Vallitsevana tyylisuun
tana oli 1870-80-luvuilla alkunsa 
saanut realistinen tai impressionis
tinen ulkoilmamaalaus. Kun vuo
sisadanvaihteen uusi taiteilijasu
kupolvi oli 1910-luvun vaihteeseen 
mennessä etsinyt ilmaisulleen uudet 
muodot, oli taiteen kultakausi pikku 
hiljaa ohitettu. Maisemamaalaus ei 
kuitenkaan menettänyt suosiotaan. 
Realistisesta ja poliittisen tilanteen 
värittämästä kansallisromanttisesta 
kuvauksesta siirryttiin vähitellen 
taiteilijan sisäiseen sielunmaise
maan, maisemaan henkisyyden, 
mielentilan ja hetken vaikutelman 
kuvastajana. Uudesta taiteilijapol- 
vesta mainittakoon Sandbergin 
kanssa samoilla vuosikursseilla 
Taideyhdistyksen piirustuskoulussa 
opiskelleet Werner Thome, Marcus 
Collin, Tyko Sallinen ja Juho Rissa
nen. Heistä erityisesti Sandbergiä 
voidaan luonnehtia suomalaisen 
maiseman kuvaajaksi, vaikka hän 
toki maalasi myös muita aiheita, il
meisesti mm. melko suuren määrän 
muotokuvia.

Virroille Sandberg tuli ensim
mäisen kerran v. 1898 opettajansa 
Berndt Lagerstamin (1868 - 1930) 
kanssa. Taiteilijat majoittuivat Alai
sen ja Keskisen Torisevan välisellä 
kannaksella sijaitsevalle Lepomä
en tilalle viettäen kesän maalaten 
Torisevan ja muutenkin Virtain ja 
Ruoveden maisemia. Paikka oli 
Lagerstamille tuttu jo edelliseltä 
kesältä ja arvatenkin mieluinen, oli
han taiteilija voittanut syksyn 1897 
Suomen Taitelijoiden näyttelyssä 
arvostetun dukaattipalkinnon Tori- 
seva-aiheisella maalauksella.

Lagerstam ja Sandberg palasi
vat Torisevalle viimeistään v. 1901. 
Seuraavana vuonna Sandbergin 
kesähuvilan, Pilvilinnan, rakennus
työt olivat jo käynnissä. Samoihin 
aikoihin Sandberg avioitui Hilda 
Fredrika Forsbäckin kanssa.

Pilvilinna oli tarkoitettu vain 
kesäasumiseen; talvet Sandberg 
vietti Helsingissä. Monen aikansa 
taiteilijan tavoin Sandberg opiskeli 
ja maalasi useaan otteeseen myös 
ulkomailla. Tiettävästi ensimmäi
sen opintomatkansa taiteilija teki 
v. 1909 Hollantiin. Paria vuotta 
myöhemmin taiteilija oli Belgiassa 
ja v. 1912 Ranskassa. Matka liittyi 
todennäköisesti taiteilijalle v. 1911 
myönnettyyn Hovingin apurahaan, 
joka on huomattavin Sandbergin 
saama julkinen tunnustus. Hovingin 
stipendin turvin tekivät samoihin 
aikoihin ulkomaan opintomatkan 
myös mm. Pekka Halonen, Elin 
Danielsson ja Juho Rissanen.

Italiassa signeerattuja töitä 
tunnetaan ainakin vuosilta 1920 
(Firenze), 1923 ja 1925 (Rooma). 
Jälkimmäinen matka lienee ollut 
pitkäaikainen, ehkä jopa kokonaiset 
kaksi vuotta käsittänyt "grand tour" 
Ranskaan, Italiaan ja Itävaltaan, 
sillä vuodelta 1925 tunnetaan sig
neerattuja töitä myös Pariisista ja 
Isel-vuorelta Alpeilta.
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Ilmeisesti 1920-luvun puolivälin 
tienoilla Sandberg päätti asettua 
pysyvästi Virroille, minkä vuoksi 
hän alkoi kesällä 1926 rakentaa 
talviasuntoa Keskisen Torisevan 
länsirannalle aivan silloisen kan
tatien viereen. Talosta piti tulla 
"suomalaiskansallinen savutupa", 
jota varten Sandberg oli ostanut 
Jäähdyspohjan Uotilan talon van
han riihen hirret. Taloon piti lisäksi 
tulla erillinen, tolppien varaan 
järven päälle rakennettu sauna. Ra
kennustyömaalla sattui lokakuussa 
onnettomuus, josta kerrottiin pai- 
kallislehdessäkin: yksi työmiehistä 
oli pudonnut tellingeiltä ja joudut
tiin toimittamaan kunnansairaalaan 
mm. murtuneen kylkiluun vuoksi.

Keskiselle Torisevalle suunnitel
tu talo ei koskaan ehtinyt valmistua 
taiteilijan kuoltua Pilvilinnassa 
4. elokuuta 1927 vain 51-vuotiaa-

na. Paikallislehti kertoi onnetto
muudesta jo seuraavana päivänä: 
".. .Taiteilija oli lähtenyt yövuoteelta 
toisesta kerroksesta... Ylimmäinen 
rappu irtosi liitoksesta ja Sandberg 
suistui pää edellä alhaalla olevaa 
muuria vasten, jonka tuliharkko 
löi kuolettavan haavan vasempaan 
ohimoon. Apuun tulleet omaiset 
ja vieraat lähettivät heti hakemaan 
apua kunnanlääkäriltä..., mutta 
taiteilija kuoli ennen kuin lääkäri 
ehti paikalle."

Taiteilijasta jäi elämään iloinen ja 
ystävällinen, kansanmiehiä ymmär
tävä kuva - "Samperin" luo olivat 
kaikki tervetulleita. Ehkäpä vähän 
liiankin tuttavallisesta suhteesta 
paikkakuntalaisiin kertoo seuraava, 
paikallislehden etusivulla 22. heinä
kuuta 1927 ollut taiteilijan laittama 
ilmoitus:

"Huvimatkailijoille ja yleisölle 
yleensäkin huomautan täten, että 
huvilani "Pilvilinna" Torisevajärven 
rannalla Virroilla on yksityisasunto
ni, joten yleisöllä on sallittua siellä 
käydä ainoastaan klo 9:stä aamulla 
klo 10:een illalla. Päihtyneiltä on 
pääsy ankarasti kielletty. Kunnioit
taen Armid Sandberg."

Lähteet:
Armid Sandbergin muistonäyttely 
1993, näyttelyluettelo.
Suomen kuvataiteilijat verkkomatrik- 
keli 2006.
Wirtain, Ähtärin ja Pihlajaiveden 
Sanomat.
Suulliset tiedonannot: Gyllenbögel, 
Gaius, Helsinki (Sandbergin suvun 
muistitieto); Moisio, Otto, Virrat.

Jaana Kallio

Taiteilijoiden ja matkailijoiden Pilvilinna
Taiteilija Armid Sandbergin (1876 
-1927) kesähuvila ja atelje Pilvilinna 
sijaitsi suurimman Torisevajärven 
eli Alaisen Torisevan eteläpäässä 
jyrkällä rantakalliolla. Kuuluisien 
taiteilijahuviloiden - Kalelan, Halo
senniemen ja Visavuoren - rinnalla 
Pilvilinna on jäänyt ansaitsemaansa 
vähemmälle huomiolle. Huvila pu
rettiin raunioituneena jo v. 1945.

Taiteilijahuviloiden rakentami
sella maaseudulle oli tärkeät ide
ologiset ja käytännölliset perusteet. 
Taiteilijat kaipasivat valoa ja va
pautta - piti paeta suurkaupunkien 
ankeudesta ja "akatemioiden ja sa
lonkien pölyttyneestä ilmapiiristä" 
luonnon pariin. Realistisen ulkoil- 
mamaalauksen ja kansallisroman
tiikan hengen mukaisesti taiteilijat 
etsivät Suomen maaseudulta aitoa 
kansaa, puhtaita, turmeltumatto
mia maisemia sekä ennen kaikkea 
tilaa ja rauhaa luomistyölle. Asian 
käytännöllinen puoli oli varmas
ti lähes yhtä tärkeä: jo tuolloin 
asuminen maaseudulla oli paljon

edullisempaa kuin kaupungeissa. 
Jos huvilan rakentaminen oli suuri 
taloudellinen voimanponnistus, 
itse eläminen ei sitä ollut, varsinkin 
jos tyytyi metsien, järvien ja koti
puutarhan antimiin. Kesähuvilalla 
oli mahdollista pitää myös omia 
eläimiä ruokatarpeiden kartuttami
seksi. Sandbergistä kerrotaan, että 
hänellä oli kaneja, jotka saivat olla 
"vapaana" luonnonmukaisessa hä
kissä veteen asti vierineen louhikon 
kohdalla. Täältä haettiin tarvittaessa 
tuore paisti varsinkin loppukesän 
sesonkiaikana, kun talossa oli paljon 
matkailijoita ja muita vieraita.

Pilvilinnan osalta on otettava 
huomioon vielä yksi tärkeä tekijä: 
Toriseville jo 1900-luvun vaihtees
sa suuntautunut matkailu. Kesällä 
1901 Sandberg, joka oli Tärisevällä 
maalaamassa opettajansa ja taitei
lijatoverinsa Berndt Lagerstamin 
kanssa, tapasi professori Theodor 
Homenin, Suomen matkailijayh
distyksen asiamiehen. Homen oli 
Virroilla kannustamassa paikka-

Pilvilinna vuonna 1926. Päärakennuk
sesta vasemmalla näköalapaviljonki, 
etualalla matkailijoita varten raken
nettu vierastalo. Oikeassa reunassa 
näkyvät kallioon rakennetut raput, 
kulkusilta ja Pilvilinnan yläportti. 
Kuva: Fanni Hietanen.
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kuntalaisia pikimmiten pystyttä
mään Torisevalle matkailumajan 
lisääntyviä "turistivirtoja" varten. 
Virtolaiset eivät asiasta innostuneet
- sen teki taiteilija Sandberg.

Ongelmana oli tietysti raha. Tai
teilijan itsensä mukaan "hänellä oli 
alkukapiteelia vain 85 mk, minkä 
lisäksi hän oli juuri niihin aikoi
hin mennyt naimisiin, joten rahat 
tarvittaisiin muihinkin asioihin". 
Tästä huolimatta Sandberg vuok
rasi Torisevalta puolen hehtaarin 
maapalan, ja huvilan rakennustyöt 
aloitettiin jo seuraavana kesänä. 
Ensimmäiset räjäytykset Torisevan 
kalliolla tehtiin heinäkuun 5. päi
vänä - Sandberg oli Runeberginsä 
lukenut. Tätä päivää taiteilija piti 
myös Pilvilinnan syntymäpäivänä. 
Vuonna 1927, vain kuukausi ennen 
taiteilijan kuolemaa, Pilvilinnassa 
juhlittiin huvilan 25-vuotispäivää.

Pilvilinnan vieressä olevaa Tori- 
sevajärvien korkeinta kalliota kut
sutaan Inkerinkallioksi. Paikkaan 
liittyy surullinen tarina aatelisesta 
Inkeri-neidosta, joka heittäytyi Tori
sevan mustaan veteen onnettoman 
rakkauden tähden. Kauniilla tarulla 
näyttää kuitenkin olevan puhtaasti 
kirjallinen ja melko lyhytkin his
toria: Kirjailija Karl Gustaf Samuli 
Suomalainen (1850-1907) julkaisi v. 
1905 nimimerkillä Samuli S. romant
tisen kertomuksen Hallayönä, jossa 
Kantelettaresta tuttu keskiaikainen 
runo Inkerin sulhot on liitetty lähes 
sellaisenaan tarinan kehyskerto
mukseen ja Virtain Torisevaan. Ker
tomus ja Torisevan Inkerinkallio - ja 
siinä sivussa tavallaan myös Sand- 
bergin Pilvilinna - tulivat tutuiksi 
suurelle joukolle suomalaisia, sillä 
Hallayönä julkaistiin 1900-luvun al
kuvuosikymmenien aikana useaan 
otteeseen kansakoululaisten luke
mistoissa. Ei ole tietoa siitä, miten 
Samuli Suomalainen tunsi Torisevan
- sattuiko hän poikkeamaan täällä 
matkailijana vai oliko hän Sand- 
bergin tuttuja jo ennestään? Aivan 
umpimähkään hän ei kuitenkaan 
liene Torisevaa valinnut tarinansa 
tapahtumapaikaksi.

Todennäköisesti Sandberg ra
kensi Pilvilinnan alkujaankin mat
kailuyritykseksi ja nähtävyydeksi, 
joka toisi lisätuloja taiteilijan talo

Pilvilinnan sisustuksessa oli hyödynnetty luonnonpuuta. Ryijyn päällä on Tori- 
seva-aiheinen maalaus. Kuvan om. Erkki Järvinen

uteen. Pilvilinnassa oli yleisen esit
telyn lisäksi tarjolla kahvia, ruokaa 
ja tarvittaessa yösija matkailijoille. 
Sandberg itse laski, että huvilassa 
oli vuoteen 1927 mennessä ehtinyt 
käydä "kymmeniätuhansia" vierai
lijoita. Ajan hengestä kertoo läm
mittävällä tavalla se, ettei Sandberg 
varsinaisesti hinnoitellut vieraanva
raisuuttaan. Tuvassa oli kuitenkin 
näkyvällä paikalla pahkasta tehty 
lipas - toisten muistelmien mukaan 
"säästöporsas" -, johon kukin sai 
laittaa hyväksi katsomansa summan 
rahaa. Kerrotaan, että jos vierailija ei 
kuitenkaan huomannut tätä mah
dollisuutta "kiittää" palveluksista, 
muistutti Sandberg tästä taputta
malla tai jopa helisyttämällä lipasta 
sanoen: "porsaalla on nälkäinen 
olo". Sandbergillä oli valmiina myös 
suunnitelmia matkailutoiminnan 
kehittämiseksi. Tarkoitusta varten 
hän oli v. 1926 lunastanut puoli 
hehtaaria lisämaata Pilvilinnan 
laajentamiseksi.

Pilvilinna valmistui pääsiäiseksi 
1903. Sandbergin tiedetään olleen 
innokkaasti mukana suunnittele
mansa talon rakennustöissä. Ra
kennusmestarina toimi virtolainen 
Manu Laaja. Koska piirustukset 
eivät ole säilyneet, täytyy Pilvilin
nan arkkitehtuuri yrittää selvittää 
niistä muutamista valokuvista, joita 
talosta on säilynyt.

Talo oli rakennettu hirsistä kal- 
liorannan suuntaisesti järven puo

leisen julkisivun osoittaessa län
teen (oik. lounaaseen). Äkkiseltään 
katsottuna talo näyttäisi seisovan 
melko tasaisella alustalla, mutta 
itse asiassa kallio nousee tälläkin 
kohdalla melko jyrkästi. Siten jär
venpuoleisella sivulla oli korkea 
kiviperusta, jossa sijaitsi kellari. 
Idässä kallio oli jo niin korkealla, 
että pihanpuoleinen sisäänkäynti 
johti suoraan toiseen kerrokseen. 
Talon eteläpäädyssä vesikaton har
ja oli poikkiakselin suuntainen ja 
hieman korkeammalla kuin talon 
runko-osan vesikatto. Korotettu 
ullakko-osa päätykolmioineen oli 
vuorattu laudoilla. Ainakin järven 
puolella päätykolmio oli aavistuk
sen ulompana kuin muu seinä, ja 
siinä oli kolmionmuotoinen ikkuna. 
Pääty liittyi mahdollisesti avoimena 
tilana taiteilijan ja hänen puolisonsa 
makuukamariin, johon kuului myös 
järvenpuoleisella julkisivulla toisen 
kerroksen tasolla näkyvä parveke.

Pääsisäänkäynti sijaitsi talon 
pohjoissivulla. Varhaisimman tun
netun valokuvan mukaan (1904) 
ovi näyttäisi olevan lähes keskellä 
sivua, ja sen edessä oli jo tällöin 
pieni kuisti. Kuistille nousi ainakin 
rannan puolelta korkeahkot raput. 
Kuistista oikealla on pohjoisseinällä 
vielä yksi tuvan kapeista ikkunoista. 
Myöhempien valokuvien mukaan 
kuistia on laajennettu lähes järven
puoleiseen julkisivuun saakka, ja 
sen päälle on rakennettu vielä teras-
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si, josta laskeutuvat raput kiertävät 
kuistin pohjoissivulta järvenpuolel- 
le. Yläterassille pääsi suoraan myös 
talon toisesta kerroksesta.

Talon itäsivulla hieman pohjois
päästä keskilinjaan päin oli poikki- 
akselin suuntainen lyhyehkö siipi, 
joka oli osa taiteilijan ateljeesta. 
Tämä osa talosta kuului todennäköi
sesti vasta 1920-luvulla suoritettuun 
laajennukseen. Siiven eteläpuolella 
talon itäsivulla olevasta ovesta 
kuljettiin keittiöön. Sisäänkäynnin 
edessä oli pieni kuisti ja rappuset.

Rakennuksena Pilvilinna edusti 
lähes puhdasta kansallisromantiik
kaa - yhtäläisyydet ainakin Ruo
vedellä sijaitsevaan Akseli Gallen- 
Kallelan erämaa-ateljeehen Kalelaan 
ovat selviä. Myös sisustus jatkoi 
kansallista teemaa. Ovien kädensijat

Pilvilinnan alaportti 1930-luvun alus
sa. Kuvan om. Ritva Jaakkola.

Vierailijoita Pilvilinnan eteläpihalla 1929. Oikealla taiteilijan ateljee ja keittiön 
raput. Kuva: Hilda Sorila.

ja osa huonekaluista, mm. tuoleja 
ja sänkyjä oli valmistettu luonnon 
muokkaamista vänkyräpuista. 
Seinät oli ainakin tuvassa jätetty 
hirsipinnalle, ja niitä koristivat lu
kuisat taiteilijan ja hänen ystäviensä 
maalaukset ja luonnokset. Myös 
ovenpielissä ja ikkunapuitteissa 
oli käytetty luonnonpuuta. Kalelan 
tapaan Pilvilinnan alakertaa hallitsi 
avara, yläosasta avoin tupa, jossa 
oli suuri tiilitakka. Tupaa kiersi 
kolmella seinustalla yhtenäinen 
parvi, jonne päästiin oven suusta 
muurin vierestä nousevia portaita 
pitkin. Parvelta oli käynti vieras
huoneeseen ja taiteilijan ja hänen 
puolisonsa kamariin.

Pilvilinnan viereen jyrkkään 
kalliorinteeseen nousi 1920-luvun

alussa kaksikerroksinen näköalapa- 
viljonki, jonka etuosa lepäsi korkei
den pylväiden varassa. Ylhäällä oli 
pieni kamari. Paviljongin takanakin 
oli rakennelmia, joita käytettiin 
ilmeisesti varastona. Hirsistä sal
vottu sauna sijaitsi aivan vesirajassa 
kallioseinämän juurella. Alaisen 
Torisevan laskujoen partaalle raken
nettiin lisäksi turistien yöpymistä 
varten tarkoitettu, lautarakenteinen 
vierastalo, jossa oli "aittoja" ainakin 
kahdessa kerroksessa. Rannasta 
noustiin Pilvilinnaan osin kallioon 
hakattuja ja osin puusta rakennet
tuja portaita pitkin. Kallioaskelmat, 
rakennuksen perustukset ja taka
kautta ylös johtanut loivempi tie 
ovat vielä osittain näkyvissä.

Lähteet:

Heikkilä, Heikki. Taiteilijoita Virroilla. Virtain Joulu 1964.

Kallio, Jaana, 2004. A.B. Sandberg ja Pilvilinna, http://www.jaahdyspohja.net
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Jaana Kallio

Virtain lottain kahvimaja

Virtain ensimmäinen matkailuliike 
oli taiteilija Armid Sandbergin Alai
sen Torisevan eteläpäähän vv. 1902 
- 03 rakentama kesähuvila Pilvilin
na. Taiteilija Sandbergin kuoltua 
kesällä 1927 jatkoivat hänen äitinsä 
Viktoria Sandberg ja sisarensa Sigrid 
Hallbäck Pilvilinnan kahvilatoimin
taa vielä muutaman vuoden ajan. 
Pilvilinnan lopetettua toimintansa 
päätti Virtain Lotta Svärd-järjestö 
ottaa huolehtiakseen retkeilijöiden 
ja turistien virkistämisestä. Ensin 
tarkoituksena oli kunnostaa Pilvi
linna uudelleen kahvilaksi. Koska 
huonoon kuntoon päässeen huvilan 
kunnostaminen olisi kuitenkin tul
lut kohtuuttoman kalliiksi, päätet
tiin rakennuttaa uusi kahvila järven 
toiseen päähän. Maanviljelijä ja pel- 
tiseppä Juho Kallion kanssa tehtiin 
maa-alueesta 15 vuoden vuokraso
pimus. Piirustuksia alettiin laatia 
Kahvimajaa varten syksyllä 1935.

Kahvilarakennuksen urakoi 
rakennusmestari A. G. Aimo Visu- 
vedeltä, ja työn tekivät virtolaiset 
kirvesmiehet Unto Järvinen ja Urho 
Nevala. Virtain lottain kahvimaja 
valmistui toukokuussa 1936. Sama
na keväänä paikallisen suojeluskun
nan nuoret miehet raivasivat jyrk
kään rantakallioon Kahvimajalle 
vieläkin kulkevan polun.

Talven ajan lotat keräsivät rahaa 
ja tarvikkeita kahvilan avaamis
ta varten. Lahjoituksina saatiin 
mm. vene ja kahvilasalissa vielä 
nykyisinkin palvelevat pöydät ja 
tuolit. Jälkimmäisten lahjoittajakin 
on tiedossa. Vuorineuvos Gösta 
Serlachius Mäntän tehtailta vastasi 
lottien pyyntökirjeeseen vasta tou
kokuussa, kun avajaisvalmistelut 
olivat jo loppusuoralla: "Anteeksi, 
että olin ulkomailla näin pitkään, 
mutta Kolhon tehtaalta tulee teille 
joku pöytä ja tuoli, ehkäpä ne vielä 
ehtivät". Joku pöytä ja tuoli tarkoitti 
11 kpl pöytiä ja 46 kpl tuoleja ja jak
karoita - ei siis mikään vaatimaton 
lahjoitus.

Aamukahvilla Torisevalla vuonna 1936. Kuva on muistitiedon mukaan otettu 
Kahvimajan avajaispäivänä, helluntaina 31. toukokuuta. Kuva: Paavo Heinonen

Virtain lottain kahvimajan juhlal
liset avajaiset pidettiin helluntaipäi
vänä 31.5.1936. Ohjelmassa oli mm. 
puhe, kuorolaulua ja runonlausun
taa; paikalla oli sanomalehdistön 
edustajiakin ainakin Tampereelta 
ja Vaasasta. Onnellisten sattumain 
seurauksena avajaisiin oli saapu
nut esiintymään myös maankuulu 
Helsingin suojeluskunnan torvisoit
tokunta Valtteri Säilän ja Hannes 
Konnon johdolla.

Säilä oli edellisenä talvena huo
mannut helsinkiläisessä päiväleh
dessä Torisevan kahvimajan raken
nustyöstä kertovan kirjoituksen. 
Hän otti yhteyttä lottiin ja ehdotti, 
että torvisoittokunta tekisi perintei
sen kesäretkensä Virroille, ja jos lotat 
hankkisivat heille majoituksen ja 
ylläpidon, voisi soittokunta esiintyä 
Kahvimajan avajaisissa. Lotat otti
vat tarjouksen vastaan riemuiten. 
Yli kaksikymmentähenkinen soit
tokunta saapui helluntailauantaina 
yölaivassa Virtain kirkkorantaan. 
Suuri osa kirkonkyläläisistä lienee 
ollut tuolloin jo yöpuulla ja saanut 
erikoisen herätyksen, kun soitto
kunta marssia puhaltaen asteli suo

jeluskuntatalolle (nyk. Kisapirtti). 
Sunnuntaina kirkonmenojen jälkeen 
soittokunta lähti taivaltamaan To- 
risevaa kohti. Välillä he tahdittivat 
soittaen kulkuaan, ja runsas yleisö 
seurasi marssien mukana.

Kahvimajan emäntinä toimivat 
lottien aikaan Eeva Järvinen ja 
Lyyli Kaltti. Lotat hoitivat kahvilaa 
vapaaehtoistyönä ryhmä kerrallaan. 
Kahvimaja oli avoinna helluntaista 
elokuun loppuun joka päivä klo 8 
- 23. Majan kamarissa oli alkovi, 
jonka kerrossängyssä työvuorossa 
olleet lotat saattoivat yöpyä.

Kahvilasta saaduilla tuloilla tu
ettiin mm. Keski-Suomen kenttäsai
raalan toimintaa. Virtain lottajärjestö 
olikin Kahvimajansa ansiosta suurin 
lahjoittaja piirin paikallisosastoista. 
Sodan jälkeen palautettiin monta 
laatikkoa liinavaatteita Virtain 
kunnansairaalaan, jossa silloisena 
puutteen aikana lahjoitus otettiin 
kiitollisena vastaan.

Sota-ajasta huolimatta lotat hoi
tivat kesäkahvilaa elokuun loppuun 
1943. Seuraavina kesinä Majalla 
järjestettiin muutamia retkiä ja 
tapahtumia sen mukaan, kuinka
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Kahvimaja on säilytetty sekä uiko- että sisäasultaan mahdollisimman alkuperäisenä. 
Kuva: Juha Kallio 2006

Torisevan kahvimajan nykyinen emäntä 
Jaana Kallio. Kuva: Marja Kujala

pystyttiin keräämään tarvikkeita 
kestitystä varten. Lotta Svärd-järjes- 
tön lakkauttamisen jälkeen v. 1945 
Kahvimajan osti lomakäyttöön Vir
tain kauppakunta. Kauppakunnan 
aikana kahvila oli avoinna suurem
malle yleisölle kesän 1946, jolloin 
kahvilatuloja kerättiin sotainvalidi
en hyväksi. Vuodesta 1948 kahvila
toimintaa ovat jatkaneet yksityiset 
yrittäjät, ensin Alma Simojoki ja 
syksystä 1951 alkaen Hilja Kallio.

Hilja Kallio emännöi kahvilaa 
1980-luvun alkupuolelle saakka. 
Raili Kallio toimi hänen apunaan ja 
myöhemmin emäntänä 1960-luvun 
alusta aina 1990-luvulle saakka. 
Kahvimaja on edelleen avoinna 
kesäkaudet. Majalla keitetään pan
nukahvia ja leivotaan itse pullat, 
kakut ja piirakat. Jokainen emäntä 
on jättänyt omat erikoisuutensa lis
talle - näitä valmistetaan vuodesta 
toiseen, ja asiakkaat osaavat myös 
kysyä suosikkiaan, jos sitä ei heti 
näy pöydässä.

Virtain lottien ajatus kahvilan 
perustamisesta ei suinkaan ollut 
ainutlaatuinen. Ensimmäinen lot- 
takahvila oli avattu jo v. 1926 Sor
tavalan Vakkosalmeen laulujuhlien 
yhteydessä. 1930-luvun lopussa 
lottajärjestöjen hoitamia kahviloita 
ja kioskeja oli yhteensä yli 200 eri 
puolilla Suomea. Toiminta on jat
kunut nykypäiviin saakka arviolta 
parissa kymmenessä kahvilassa. 
Yksikään näistä ei kuitenkaan ole

ulkoasultaan ja sisutukseltaan yhtä 
lailla alkuperäisessä asussaan kuin 
Torisevan kahvimaja.

Kesällä 2006 Torisevan kahvi- 
maja täytti 70 vuotta. Vuosipäivää 
vietettiin kakkukahvien merkeissä 
helluntaina 4. kesäkuuta juuri 
sopivasti Lotta Svärd-järjestön suo
jelijan, marsalkka Mannerheimin 
syntymäpäivänä.

Lähteet:

Kankaanpää, Aune. Matkailua 30-lu- 
vun puolivälissä. Virtain Joulu 1972. 

Koskimies, Airi ja Rafael, 1964. 
Suomen lotta.
Virtain Lotta-Svärd-järjestön arkisto. 
Virtain kotiseutuarkisto.
Virtain Sanomat/Suomenselän 
Sanomat
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Juha Kallio

Nuorisoseurantalosta kylätalo Jukolaan

Jäähdyspohjan nuorisoseura perus
tettiin 27.12.1918. Ensimmäisen toi
mintakertomuksen mukaan seuran 
jäsenmäärä oli 82, joista miehiä 37 
ja naisia 45. Vuoden 1919 aikana jär
jestettiin seitsemän "perheiltamaa" 
ja viisi "muuta iltamaa ja juhlaa". 
Näissä pidettiin yhteensä 10 esitel
mää ja puhetta sekä esitettiin viisi 
näytelmää. Seuralehti "Sarastusta
kin" ehdittiin ensimmäisen vuoden 
aikana julkaista viisi numeroa.

Jo ensimmäisessä kokouksessa 
oli esillä oman talon hankkiminen. 
Kunnan omistamasta entisestä 
työväentalosta käytiin kauppaa, 
mutta asia raukesi. Taloa vuokra
ten järjestettiin kuitenkin monet 
iltamat. Juhlia ja iltamia järjestettiin 
myös taloissa, joissa oli iso tupa. 
Selkä-Nuuttilan talo oli monessa ti
laisuudessa kokoontumispaikkana. 
Lankuista valmistettiin näyttämö 
korokkeelle ja siihen tarpeelliset 
kulissit. Tällaisella lavalla saatettiin 
viedä isojakin näytelmiä, kuten mm. 
"Roinilan talossa" ja "Rantalassa". 
Näytelmätoiminta onkin saanut 
Jäähdyskylässä aina hyvän kiitolli
sen yleisön mukaansa.

Seurantalo Jukola valmistui 
nykyiselle paikalleen kesällä 1927. 
Tontti oli ostettu Akseli Heikkilältä 
ja rakennusaineiksi Saarismäen 
talo Uurasten kylästä. Talo kulje
tettiin edellisenä talvena paikalle 
rekipelillä talkoovoimin. V. 2005 
lattiaremontin yhteydessä löytyi 
hirsistä vuosiluku 1845, eli näin 
vanhoja on ainakin osa talon ra
kennuspuista. Taloa rakennettaessa 
tuli seuralle melkoinen velkataakka 
maksettavaksi, mutta kun toiminta 
jatkui vireänä läpi 30-luvun, pääsi 
nuorisoseura pian omilleen.

Seurantaloa on korjattu moneen 
eri otteeseen, mm. sähkö laitettiin 
v. 1946 Heikki Rantasen sähkölai
toksesta. Taloa laajennettiin v. 1951, 
jolloin rakennuksen jatkoksi tehtiin 
nykyinen näyttämö.

Jäähdyspohjan Nuorisoseuran esitys 'Metsänhaltijan vihat' vuonna 1968.

Nuorisoseuran puitteissa oli 
mahdollisuus monenlaiseen harras
tustoimintaan. Seuralla oli kirjaker
ho, oma lehti, johon kyläläiset saivat 
kirjoittaa juttujaan ja runojaan sekä 
laulukuoro, jota johti ensin opettaja 
Aino Heikkilä ja myöhemmin mm. 
Matti Peltonen. Urheilutoiminnasta 
hiihtokilpailut oli suosituin tapahtu
ma. Esim v. 1941 oli kilpailussa yli 
100 osanottajaa ladulla. Ensin latuja 
ei uskallettu viedä metsän keskelle, 
vaan ne kiertelivät aukeitten mait
ten läheisyydessä, ehkäpä siksi, että 
hiihtäjät olisivat paremmin yleisön 
nähtävissä. Seuran kesäjuhlissa oli 
soutukilpailu joka kesäinen tapaus. 
Matka oli 2 km ja olipa kilpailussa 
kiertopalkintokin. Myös kolmiottelu 
ja juoksukilpailu kuuluivat kesäjuh
lien ohjelmaan. Poikien urheiluker
ho toimi Unto Heikkilän johdolla. 
Myöhemmin kerho perusti urheilu
seuran "Torisevan Urheilijat".

Orkesteri "Ukulele" Killinkos- 
kelta oli 30-luvulla seuran tilaisuuk
sissa suosittu vieras. Juhlayleisöä oli 
aina silloin salin täydeltä. Muissa

iltamissa kuitenkin tanssimusiikin 
antoi yksinäinen haitarinsoittaja.

Näytelmäseuran toiminta oli 
aina 1960-luvulle saakka vireää. Mo
nenlaisia näytelmiä ehdittiin esittää 
iltamissa, mm. "Hallin Janne", "Syn
tipukki", "Vetelys", "Nuori mylläri" 
ja kotiseutunäytelmä "Metsänhal
tijan vihat", jonka oli kirjoittanut 
Jäähdyspohjan nuorisoseuran grand 
old man Hannes Lahti-Nuuttila. 
Hänen kirjoittamansa oli myös I. K. 
Inhan 120-vuotisjuhlien yhteydessä 
v. 1985 täysille katsomoille esitetty 
näytelmä "Inha ja Vienan kosijat". 
Nuorisoseuran näytelmäperinnet- 
tä jatkaa kunniakkaasti vanhalla 
seurantalolla Jäähdyskylän Teatte
riyhdistys.

Parin vuosikymmenen hengäh
dystauon jälkeen elämä on jälleen 
vilkastunut vanhalla seurantalolla. 
Talovanhuksen kunnostusprojek- 
ti kylätalo Jukolaksi on hyvässä 
vauhdissa Kotiseutuliiton ja Virtain 
kaupungin avustusten turvin. Suun
nittelemamme peruskorjaus kestää
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viisi vuotta, ja teemme kunnostuk
sen osakokonaisuuksina saamiem
me avustusten mukaan.

Talolla kokoontuvat jo erilaiset 
harrastuspiirit, ja tarjoamme tiloja 
myös kylän ulkopuolisten käyt
töön pientä korvausta vastaan. 
Kylätalo Jukola-hankkeen myötä 
Jukolan kerhohuoneesta on tullut 
kylän tietotupa, jossa on tietokone, 
laajakaistayhteys ja skanneri/tu
lostin kaikkien kyläläisten käytössä 
esim. tiedonhakua, pankkiasioiden 
hoitamista ja kylän kuva-arkiston 
katselua varten. Kerhohuoneessa 
on pysyvästi esillä myös kyläyh
distyksen hallussa oleva valokuva- 
kokoelma "Kotikylästä, kotivesiltä 
- I. K. Inhan valokuvia kotikylästä 
ja lapsuudenkodista".

Kylätalo Jukola valmiina vastaanottamaan I. K. Inhan 140-vuotisjuhlailtamien 
yleisön 12.11.2005. Kuva: Juha Kallio

Kaari Pelkola

Vuoden kierto 90 vuotta 
vanhan kalenterin avulla
Perheen arkistosta sattui käteeni 
Maatalous-Kalenteri 1916, joka 
avattuna alkoi kiinnostaa. En olisi 
uskonut, että jokin kalenteri voisi 
niin tarkasti kertoa maatalon elä
mästä vuoden ajalta.

Kalenteri on kuulunut isovan
hemmilleni Aleksi ja Helga Moisio- 
Tyrkölle, Virtain Vaskivedeltä. Itse 
kalenteri on erittäin monipuolinen. 
Alku- ja loppusivuilla on yllättävän 
paljon mainoksia, jopa kuvallisia; 
pankit, vakuutusyhtiöt, äkeitten, 
myllyjen, separaattorien valmistajat, 
sanomalehdet jne. ovat esitelleet 
tuotteitaan. Sitten on varsinainen 
almanakka kuunpimennyksineen ja 
keisarillisine merkkipäivineen. Vii
kot on eritelty pyhäpäiviin merki
tyillä kirkkovuoden raamatun teks
teillä. Viereisellä sivulla on varattu 
tilaa päivittäisille tapahtumille.

Tässä malliksi vuoden ensim
mäisen sivun merkinnät:

3. ma. Isältä kirje Svantelle No 1. 
(Svantte-eno oli Kanadassa, kirjeitä 
kirjoitettiin viikoittain), 4. ti. Viina- 
mäessä oltiin talkoissa, 5. ke. Tupa

pestiin, 6. to. Myllärin Kerttu kuoli,
7. pe. Talkoot Savelassa, siellä oltiin,
8. la. Saaren miehet tehneet värkkin
sä, 9. su. Kilpa-ajot Valkeejäervellä, 
iltamat Törmällä.

Merkintöjä on tehty ahkerasti. 
Lehmien poikimiset (oikein nimeltä: 
Pilkama, Pulmu, Röökynä, Ystävä, 
Mansike jne), astukset ym. tiedot. 
Lannanajot, metsätyöt, kesällä kyn
nöt, äestykset jne. Itse asiassa kaikki 
talon pitoon kuuluvat asiatiedot 
kirjattiin, kuten maitotinkiläisten 
maitomäärät (litrahinta 20p), päi- 
vämiesten palkat ja maksut. Niija 
Kiintonen mainitaan usein, Sahin 
Jussi, Jussi Virtanen, Suvelainen, 
Abram Räntilä ja monet muut ovat 
olleet töissä. "Havangan Elo oli 
trekoolimaata repeteeraamassa" 
toukokuussa, jolloin on myös mer
kintä "kasvitarhasiemenet tuli". 
(Talon pihassa oli aidattu trekooli, 
jonne oli istutettu marjapensaita ja 
siemenistä kasvatettuja omenapuita 
sekä myös juurikasvimaa.) Suvelan 
Lempi oli kutomassa, Tilta Laurila, 
Milja Räntilä, Hilma Heittola olivat

Wn-i«r Söa«5j,w.'<("

töissä, kehräsivät ym. Maalarit ja 
räätälit kävivät talossa.

Vuodenajat huomataan erilaisten 
säitten ja töitten avulla. Tammikuun 
puolivälissä satoi paljon lunta, myös 
25.3. "kauhea lumipyry tänään" ja
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ten heti 
"suojaa, suojaa, 

suojaa". Vene Lahna-
järveen jo huhtikuulla, jäät 

lähtivät Havangan järvestä 2.5., 
Kylvötyöt vauhdissa toukokuulla, 
ristaa kylvettiin 9.5., "hätäläiset" 
(varhainen perunalajike) istutettiin
3.6., muut 8.6. Kaalia istutettiin 
60 kpl ja turnipsit kylvettiin 9.6. 
Kesäkuun 11. oli kova ukkonen, 
salama surmasi Koskelan Hilman. 
Hamppua kylvettiin 20.6. ja hei
nänteko alettiin Lahnajärvestä 18.7, 
rukiinleikkuu elokuun 8. Syyssa- 
teista kerrotaan ja kova lumipyry 
oli jo lokakuussa. Koulu alkoi vasta 
lokakuussa. Rahenuotalla oltiin 
ahkerasti syys-marraskuulla, isän
tä usein Heittolan Hilman kanssa. 
Lokakuun lopulla oli lahtiaika. Jou
luksi leivottiin varituista, hapanta ja 
nisua. Koulun kuusijuhla mainitaan
22.12., mutta muuten joulupäivät 
ovat tyhjiä.

Seuraavaksi kalenteriin mer
kittiin tarkasti otsikoiden mukaan 
rahatulot ja -menot. Eikä vain alku
vuoden innostuksesta, vaan koko 
vuoden ajan erilaisilla käsialoilla. 
Kuukausitiedot summattiin. Koko 
väki sai osallistua. Samoin päivä- 
työläisten työajat ja maksamiset 
kirjattiin päivittäin. Sen jälkeen on 
omat sivut jokaiselle lapselle Senjal
le, Lyydille, Ainalle ja Kallelle. On 
merkitty rahapalkka, jota voitiin 
maksaa sonnanajosta, kehruusta 
jne. ja menopuolelle ostokset, mm. 
kengät, töppöset, rasat, hamekan- 
kaat, henkivakuutukset ym.

Onpa kalenterissa kylvö- ja sato- 
taulukotkin, samoin satovarastojen

käyttö, mitä itse käytettiin, mitä 
myytiin. Otsikoita: heiniä, silppua, 
kaloja, munia, sian- ja lampaanlihaa, 
voita. On omat sivut mylly käyn
neistä, metsänmyynnistä ja omasta 
käytöstä. Viimeisenä sukulaisten 
ja tuttavien osoiteluettelo. Tarkkaa 
kirjanpitoa joka suhteessa.

Kirjan lopussa on kymmeniä 
sivuja "Maataloudellisia ammat
titietoja", erikoisesti karjanhoitoa 
koskevia ohjeita, myös puutarhan 
hoitoon liittyviä, puutavarasta mm. 
kuutiomäärän määrittämisen opas
tusta, matematiikkaa... Aikansa 
"pikku jättiläinen".

Vuoden 1916 aikana oli ra
kennettu Moisio-Tyrkön, nyt jo 
purettu, aikanaan erittäin moderni 
navettarakennus. Oli iso varitupa 
eli navettakeittiö, jossa oli ehkä 
kylän suurin pata, koska Moisio 
kelpuutettiin sodan 1918 aikana 
muonitustaloksi juuri ison padan 
ansiosta. Navettaan oli rakennettu 
betonista lattiasta kattoon ulottuva 
valtava (lapsen mielestä) vesisäi
liö, johon vesi pumpattiin pihassa 
olevasta kaivosta. Muistan, kuinka 
talon väet käsin pumppasivat 
veden säiliöön sen tyhjennyttyä. 
Kova urakka. Alkuvuodesta on 
ajettu monta päivää kiviä, vielä 
pitempään oli hiekanajoa navetan 
rakennusta varten. Kalenterissa 
mainitaan, että vesijohtotyö lope
tettiin 21. lokakuuta. Usein näkyvät 
nimet Ruuskanen ja etenkin Ran
tala, jotka todennäköisesti olivat 
rakentajien pomoja.

Vielä poimin erilaisia, joskus 
mukaviakin kirjauksia vuoden var- 
relta:Mustalaisia kävi, leipä ja litra 
maitoa lahjaksi niille 13.1. Nurmisen 
Reinon sormi katkesi 24.1. Toivo 
Nurminen osti sukset 30 mk 29.1. 
Hiihtokilpailu Korossa 13.2. Aina- 
tytär oli umpisuolileikkauksessa, 
sairaalassa koko maaliskuun, lää
kärin palkkio 25 mk. Maalaisliiton 
puhuja Kalistaja pitää esitelmän 
Tanhuanpäässä 22.3. Kokous Lahna- 
järven pudotuksesta Tanhuanpäässä
28.3. Seipäitä Järvisestä 425 kpl 6.4. 
Tehtiin mämmiä 22.4. Siitoshärkä 
Julie myihin 210 mk, nahka takasin
30.4. Viikon päästä Erkki-sonnista 
saatiin vain 100 mk. Auto meni 
ensi kerran Tyrköllä 21.7.1916. 
Konnunkorvesta löyty 170 sm pitkä 
kylvöheinä 14.8. Kesäjuhla Tyrköllä 
20.8. Huvilan Iitun talkoo Törmällä 
6.9. Männistön Helvi oli kylässä 
viisi päivää syyskuulla. Ilmalaiva 
nähtiin 29.9. Tyrkköläisten illatsu 
Korossa 15.10. Havangan koliais- 
tanssit 12.11. Korkeamäen auksioni
13.11. Laukkasen karstuutalkoot
22.11. Kuuliaiset Kaakkolassa 26.11. 
Viimeinen merkintä 31.12. isännän 
kirjoittamana: "Anto Hakamäki on 
maksanu minulle 20m25p."

Ehkä joku lukija vielä muistaakin 
näitä aikoja. Minulle tämä oli kiin
toisaa historiaa Tyrkön kylästä

54— Virtain Joulu 2006 —



Pohjaslahden sotaveteraanit juhlivat 40-vuotista taivaltaan Kaatuneiden muistopäivänä 21.5.2006. 
Puheenjohtaja Lauri Jyväsjärvi ja sihteeri Jaakko Majaranta kuuntelevat Virtain Sotaveteraanien 
onnittelulta, jotka esittävät Martti Ala-Sulkava ja Eeva Taipale.

Joulunajan tapahtumia Virtain seurakunnassa 2006:
Su 24.12. JOULUAATTO

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

Ma 25.12. JOULUPÄIVÄ
klo 8 Joulukirkko Virtain kirkossa
klo 10 Joulukirkot Liedenpohjan ja Killinkosken kirkoissa

Ti 26.12. TAPANINPÄIVÄ
klo 10 Sanajumalanpalvelus Virtain kirkossa
klo 13 Sanajumalanpalvelus Kurjenkylän rukoushuoneella

Su 31.12. UUDENVUODENAATTO
klo 10 sanajumalanpalvelus Virtain kirkossa 
klo 23 aattohartaus Virtain kirkossa

MUSIIKKITILAISUUDET
Ti 12.12. 
To 14.12. 
Pe 15.12. 
Su 17.12. 
Ma 18.12. 
Ti 19.12.

klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut sekä päiväkerhon joulujuhla Virtain kirkossa
klo 19 Kauneimmat joululaulut Liedenpohjan kirkossa
klo 19 Kauneimmat joululaulut Vaskiveden nuorisoseuralla
klo 19 Kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
klo 19 Kauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossa
klo 19 Kauneimmat joululaulut Kurjenkylässä

RAUHALLISTA JOULUNAIKAA JA VARJELUSTA VUODELLE 2007
VIRTAIN SEURAKUNTA www.evl.fi/srk/virrat
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Seuraavat yritykset ja yhteisöt toivottavat 
Virtain Joulun lukijoille

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle 
Vuodelle 2007

Hyvää
Joulua

Ja .
Onnellista

Uutta
Vuotta

Kotalan. Kyläkauppa
(57mi, jlina. (f/iinikottki.

Vironkoskentie 72, 42870 Kotala 
Puh. (03) 475 9211

viivain nimiNo
Lehden toimituskunta kiittää kaikkia ilmoittajia.

TMI PAULI KANKAINEN 
PIRKANTIE 20, 34800 VIRRAT 

03-4754151, 044-5755994

Pullapolku 1,34870 VISUVESI 
Puhelin: (03) 472 5300

VIRTAIN RUOSTEENESTO
Pirkantie 22, Virrat 

puh. 475 3007 GSM 045 111 2555

'(Of

TSjiuneus- ja jatjojenhoitota

Kirsi Kluitamäii

TQorpiniementie 3, 34710 Vaskivesi 
(Puh. 475 8988 tai 044-5758988

'n

rjj//u/aaja

< a <//.,/a //aiia a ottai

© (03) 475 3476 
Virtaintie 25

Avoinna:
ark 10.30 - 22.00 
la 11.00 - 22.00 
su 12.00 - 22.00

PARTURI - KAMPAAMO

[iaJ'L
Q 03 - 475 92 35 

Koivukuja 8, 34800 Virrat 
Ma - Pe 9 - 17, La sopimuksen mukaan.

Lomasaari ja Nuorisokeskus Marttinen 
Herrasentie 16, 34800Virrat 
Puh. 03 -48S 1900 
marttinen@virrat. fi
www.marttinen.fi

KANGASAHON RAUTAKAUPAN
VÄKI TOIVOTTAA

‘Rauhallista. Joulua 
ja

menestyksekästä 
"ZJutta Jduotta!
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^^Virtain Urheilijat ry

KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA 
KULUNEESTA VUODESTA JA

$ TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA!

J

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

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

/'// l /,/x ///-,/'/ HaAA?/

KELLOSEPÄNLIIKE

PEKKA VÄLI-TORALA OY
puh. (03) 475 5949 VIRRAT Puh.(03) 475 4101

VIRTAIN KUKKA JA zT^k'' Tilinuotta Oy
HAUTAUSTOIMISTO

MEMORIaI Puh- (°3)475 3570 ®

Puh. (03) 475 3862 
yyy CvV\Gsm 040 5686286

SUOMEN HAUTAUSTOIMISTOJEN LIITTO RY:N JÄSENLIIKE Tilitoimisto-s/rVToJÄ\.
Keskustie 8 - 34800 VIRRAT palveluja v t r

Parturi-Kampaamo
Hius-Koto e Hyvää Joulua!

X' \ Minna Koskela
42870 KOTALA Järvi-Suomen Laaturakentajat Oy

^3- Puh. 040 540 9044 I4V1/Ä TAI Virtaintie 37, 34800 VIRRATn I VM f M HZ Puh. 03-475 9229, fax 03-475 9219
K

Myös vyöhyketerapiakäsittelyjä.

Hyvää JouCual • • • •'/ « Finnhostel
• * • *«»* matkailutilaMETSÄTYÖ HAVANKA AY

M ETSÄKON EU RAKOI NTI
tfAAPAMAKI

TIUKANTIE 307, 34710 VASKIVESI 34710 VASKIVESI, VIRRAT
PUH. 475 8952, 0400 622 171 $ www.virrat.fi/matkailuwww.matkailutilahaapamaki.com

dlt^jää joulua!

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

MYLLYNIEMEN TANSSILAVA
VASKIVESI

J3\LLttä£.n mznnzzstä uuolzsla toivotamme, 
joulun iloa ja onnelasta vuotta 2OOJ.

NYKYAIKAINEN LIIKENNEASEMA

VASKIPALVELU
OLLI SALMI • 34710 VASKIVESI • PUH. 03-475 8950
•HUOLLOT «KORJAUKSET
•VARAOSAPALVELU *KAHVIO

LIIKENNE
Mf/It K, K, A»

• PALVELUA VUODESTA 1984
TAUNO MÄKINEN, © 475 9260 KOTALA, VIRRAT

•MYYMME MYÖS SÄHKÖÄ
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
toivottaa

PRINT
Meijeritie 14, 34800 VIRRAT 

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

‘Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme Kuvauksellista Joulua 

— a/TRTAIN.

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 5106

'valokuvausliike

virtain
valomainos oy

Virrat p. 03-475 5699, 040-707 5262 / H. Niemi
- valomainokset - nostolavojen & alumiinitelineiden
- opasteet vuokraus
- tarrakir aimet vuww.virtainvalomainos.fi

AL oää JloaJaia ia Onnsllista ''liatta '■ Laotta!

IRTAIN
AUTOKORJAAMO

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

yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme hyöää ja rauhallista joulua

SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu

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

KAUNEUSHOITOLA LIISA
puh. 050-593 8627

Hyvää Joutuaja Onnellista Uutta Vuotta

LINJA-AUTOLIIKENNE
YKSPETÄJÄOY

Opintie 7, 34800 VIRRAT

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

SUORITAMME TILAUSAJOA

LINJA-AUTOLLA

SÄHKÖASENNUS KYTOLA AY
Kangasniementie 306, 42870 KOTALA 
puh./fax 03-475 9288, 040 506 5730 

sähköposti: jouko.kytoia@dnainternet.net

* sähköasennukset • sähkötarvikkeet

JOULURAUHAA
M

ONNEA VUODELLE 2007

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

VIRTAIN
RATSASTUSTALLI

Perinnekylä Virrat 
03 - 475 6550 talli 

0400 765 809
liatta ■

bio
Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165

www.kipa.fi 
KIRJAKAUPAT

w w -sk .sk -sk -sk -Sk -Sk-ZfX

^k- -sk.
HYVÄÄ JOULUA

* JA *
, ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
* *

* <S/MARKET *
* ~ 9PIPPURI*

MEILTÄ SAAT Avoinna ma - pe 8-21, la8-18

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

-sk- -sk- -sk- -sk- -sk- -sk- -sk--sk- -sk- -W'r *r 'r 'r m-

YKSITYISEN LÄHIHOITAJAN PALVELUT
T:mi TUULA JARTTI

Nuuttilanne 372
Puh. (03) 475 8694, 0440 919 893

Laiva-Nuuttila Oy
M/S RIMALLE

www.laivanuuttila.net
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* Utauhadista Joutua ja Onnea ‘Uudelle ‘Vuodelle!*

NÄK(Zr)VIRRAT

d&ii/tul/iso&tuis^an/itn oä/ii
toivottaa

0/ttiea cf hoi/e/Ze 3 007/

c azze
djiiJ-K,i LM A - JA PIILOLASIT

Virtaintie 31,34800 Virrat, puh. 03-475 4343
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* KEURUUN 
/ OSUUSPANKKI

f. KEURUU, VIRRAT, KOTALA, RUOVESI, TERÄLAHTI

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta
M-MARKET 
VIRRAT
Puh. (03) 475 3253
Avoinna: Ma-Pe 8-21

La 8 - 18

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

Renkaat, autovarusteet, matkapuhelimet 
myynti ja asennus

Kiitämme asiakkaitamme katuneesta vuodesta

Jussilan Marjatila
Patalantie 158 

34740 Koro
$ Puh. 03-475 9855 *

S±k 
PpS

HERMORATAHIERONTA 
S. JYSKE

Kiittää aiiatztzaitaao, tzulusieeäta vuodelta 
ja toivottaa hoikille, 
llauttalliita joulua!
-myös jäsenkorjauksia

os. Rantatie 49
puh. 475 4722, 050 5582477

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

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

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

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

M
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KULUNEESTA VUODESTA KIITTÄEN 
* HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

VIRTAIN VALOKOPIO
$ E. Karhukorpi

Keskustie 6, 34800 VIRRAT, puh. 475 5537

TÄYDEN PALVELUN RAKENNUSLIIKE $

Hyvää Joulua toivottaa

VIRT AI H
KUMIKORJAAMO OY

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

• 'Jtjitääjjoutaaja Cnne(tibta ‘/ta/ta laetta

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

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

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN | SIE34800 VIRRAT6 9 |

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

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA 
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KDNTTDRITYÖPALVELU
Pasi Nieminen

VIRRAT (03) 475 4557, 040 586 2686

Matkailumaatila Lomajärvinen

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

Hr
StomajäM/litcn/

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KAUPUNGINKIiyASTO

HTVÄÄ JOULUA!

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

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

MONIPUOLISTA RAKENNUSPALVELUA!

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

VIRTAIN
KIINTEISTÖPALVELU OY

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

TAMPEREEN 
YLIOPISTON 

VIRTAIN 
KULTTUURINTUTKIMUSASEMA

Virtain 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!

Kiitämme kuluneesta vuodesta 
toivotamme Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Virtain Moottorisaha

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

Kiinteistötoimisto lkv

Asuntovirrat oy
Virtaintie 34-34800 VIRRAT 

Puh. 03-4755 779
Sähköposti: info@asuntovirrat.fi 

Internet: www.asuntovirrat.fi

Ammattitaitoista isännöintiä ja kiinteistönvälitystä 
jo 30 vuotta.
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eJryvää ^Joulua ja 
(OnmUiita Jlatia ^Vuotta

PARTURI TERTTU
Varpustie 1 
34800 VIRRAT

Terttu Rantanen

puh. (03) 475 4830

Rauhallista joulua toivottaa

VP Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet

Yrittäjäntie 8 
34800 VIRRAT

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

O z24 o
N -

U * OO U.

(jäitä U-Jiamfiaamc

Riitta & Mari
puh. 03-475 3095 
34800 VIRRAT

Hytfää Joutua!

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

vinrniNauTaraia\
Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (03) 475 2400

Virtain
Lasipalvelu
Myllytie 3, Sampola, 34800 VIRRAT 

Puh. (03) 475 5881

PARTURI-KAMPAAMO

.deeaci
Lmmci & Jeh toivottavat RauluMitta Joulua

SchwcSzkopf
PROFESSIONAL

Virtain Kuntoutus JdUläBn oAoitiamaAiannc luoiiamaJtAsAia 
ja miellj/iläväAiä i/MsiiAh/öAiä boivutamme

Virtain Keskus, Virtaintie 36, Virrat, puh. 475 5875 
Fysioterapeutti LIISA VAALI, 0440 509 127 

Lymfaterapeutti MARJAANA KESKINEN, 0400 637 555
Toivotamme asiakkaillemme 

Hyvää Joulua!

Pohiois-Hämeen 
Sähkötyö Oy
Pirkantie 1,34800 VIRRAT
Puh. 03 475 4555, GSM 050 598 0394
Fax 03 476 4795

- Sähköasennukset ja suunnittelu
- Automaatioasennukset ja suunnittelu
- Valvonta- ja hälytyslaitteet
- Kodinkoneet
- Tietokoneet
- Sähkötarvikkeet ym.

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

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

Neste Kitusen Kievari 
toivottaa 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

asiakkailleen ja 
yhteistyökumppaneilleen

Hyvää Joulua ja 
S Onnellista Uutta Vuotta

1 RAUTIA
MÄNTTÄ*ORIVESI»VIRRAT»RUOVESI Rl

MÄNTTÄ
Isonevantie 2 
35800 MÄNTTÄ 
Puh. (03) 4745600 
Fax (03) 4745610

Plussaa ostoksistasi.

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

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

Toivotamme Hyvää Joulua

Tamminiemi
VIRRAT, puh. (03) 475 5388

'TTtautta&ta joutua 
ja "iVyvää "Ttutta 'Vuotta!

Virrat (03) 475 5530, 475 5290

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO 
A. KAIPIO KY

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

Hyvää Joulua toivottaen

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

Toivottaa asiakkailleen HYUÄÄ JOULUA
Torisevantie 2 A 8, 34800 VIRRAT 
puh. (03) 475 5093, 040-586 4863

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

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

>—...  \ i 1 ......>—— VIRHYDRO OY
PIRKANTIE 22 VIRRAT

n■
x........... 4 Puh. (03) 475 4111, Fax 475 4112 )

Hyvää joutua ja Onnettista Uutta Vuotta !

EXT RA
P. LEHTOVAARA

34930 Liedenpohja, puh. (03) 475 8115

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Sportia
#/ VALLSSPORf~l

Virtaintie 36, 34800 VIRRAT puh. 475 3100

UtKfA VJ
PL 47, 34801 VIRRAT 
Ahjolan teollisuusalue

Puh. (03) 475 6100

Hyvää joutua ja Onncttista Uutta Vuotta

(m a r i i g i a r h a )
Virrat Puhelin (03) 475 5129

Hy vää joulua ja 
Onnellisia LtnUa VnoUa

Virtain Liifennettpuht Oy
puh. 475 5359

/
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VIRTAIN APTEEKKI
-palveleva apteekki-

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 'Vuotta

Kirpputori Killinki
Pirkantie 13, VIRRAT puh. 050 325 1414

MAANRAKENNUS LAHDENPERÄ OY
34800 Virrat 

Puh. 0400 635 432

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Virrat
Virtaintie 31 puh (03) 256 2950 Nordea1»

Hyvää Joulua!

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

Koti- ja yrityssiivoukset

SIIVOUSPALVELU
Minna Tulijoki

34800 VIRRAT p. 050 552 6348

MYÖS HERBALIFE-EDUSTUS

toivoa

'7tiiaive/wKa& &

VIRTAIN KAUPUNKI 
KARHUN ASKEL

<t> 475 4959

Erja Koivula 044 567 9222 

Seija Maskonen 040 766 8888 

51 5] El Ej Ej
Virtaintie 33 
©475 4959

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

PUU- JA MUOVIOSASTO, Kiertotie 14
Työnsuunnittelija Samuli Savolainen 044 715 1452
- puualan tuotesuunnittelu
- puualan tilaustyöt yrityksille, yhteisöille ja yksityisille
- muovialan kokoonpano- ja viimeistelytyöt 
sekä pakkaustyöt yrityksille

MIKRO-OSASTO, Meijeritie 5
Työnsuunnittelija Keijo Koskinen puh. 044 715 1450
- ATK-laiteiden korjauksia, päivityksiä, 
internetyhteyksien ja ohjelmien asennuksia
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0 rKgnkä.-
<tluuöä Idutta Vuotta! 

TERVETULOA

Virtaintie 35, puh. (03) 475 3755 Parturi föVIRTAINTIE25 ajanvarauksetKampaamo l^/CLYltCl 348oo virrat 475 5885, 050 68385

^Kahvila Q^iiunsiltä
• avoinna sopimuksen mukaan 
•juhla-astiaston vuokraus
• viinimarjoja itse poimien
Vuorenmaa Anja
Niemikyläntie 261
42870 Kotala
puh. 03-4756327, 040-5677621

SAHAUS-, HÖYLÄÄMÖ
JÄ PUUTAVARAPALVELUT

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

LASTENASUSTES^ÄPILÄ»

Monipuolinen lastenvaate- ja
Virtaintie 32 lelukauppa

mm Avoinna: ma - pe 10-17,Puh. 475 4044 /a 9.30.73.00

VIRTAIN KÄSITYÖKESKUS
Mäkitie 24
34800 VIRRAT

► ►' > puh. (03) 475 5817jv 1^-
> kesäaikana

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

•,s yninnis«
Virrat puhelin 475 3360

$

Virtain
r 1 Taksiasema
Puh. 0100-2020

Hyvää Joulua ia 
Onnellista Uutta Vuotta

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

JOULUA
toivottaa

Virtain Muovityö Oy!

liitämme. asiaHfy-itamme 
Muhineesta vuodesta, ja 

toivotamme Hyvää joutua

l/Zuai/i.
PUTKITYÖ KY

KARI VIITALA Ahjolantie 1, Virrat, © (03) 475 2100, aulop. 0400-239185

inata
Asunto- ja palvelukeskus 

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

Kysy lisää!
Puh. 03 485 1550 
Fax. 03 458 1556 
ainala@ainala. fi 
www.ainala.fi
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Taide-Nuuttila
syys-toukokuussa avoinna 

sopimuksesta - soita 03-475 8635 

Hyvää Joulua!

'Autotarvike ja rengasliike*
'Ahokkaan Automies Ky'

Pirkantie 7, 34800 VIRRAT
AVOINNA: ma-pe 9-17, la 9-13, (03) 475 3722

Utyvää ja ktauliattista joutua kaihi

virtain “* ^7®
VESIläMPÖ O-

Aho & Härkönen 
PL 69, 34801 Virrat, Pirkantie 11 

L» Puh. 03 - 475 4869

VVANHA TEHDAS
Killinkoski

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

RUNSAASTI POISTOERIÄ

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

T:mi Sirkka Veija
Virtain Matkahuoltoasiamies

p. (03) 475 5542
kiittää asiakkaita kuluneesta vuodesta 

ja toivottaa kaikille hyvää joulua

tdyvää Joutua ja
Onnellista Uutta Vuotta

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

9tyvää Joutua  ja 
Onnettista Uutta Vuotta

Purran Kukka - 
ja hautauspalvelu

03-475 5568
Meijeritie 14, 34800 Virrat

Naisten asujen erikoisliike

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

Tilataksi 1 + 8

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

m
JvxUxuiTetrveir

LOMAKESKUS,
- kun on juhlan tai loman aika...

Rajaniementie 35,34800 Virrat. Puh. 475 5648 
emäntä: maija-liisa.peura@dnainfernet.net
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Valoisaa
Lämmintä
Joulua

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY
KAIKKI SOPIVASTI SÄHKÖLLÄ

VIRRAT ÄHTÄRI

❖ HINAUKSET
❖ MAALAUKSET
❖ TUULILASIT

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

Jouhin Ihoa!
( VIRTAIN FYSIOTERAPIA )

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

SRehband t’1
- selkä-, polvi-, nilkka- ym. tuet
- anatomiset niskatyynyt

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta 

sekä toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Menestystä 

Uudelle Vuodelle

^J\u[uneesta vuodesta Liittäen 

toivotamme
LdauhaLLista douduci ja 

dJui'vct [Lista 'Idutta 'iduotta

PIRKANMAAN LÄHIVAKUUTUS 
Virtaintie 3 1,34800 Virrat 

Puh: 020 522 5640

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

Puh. (03) 475 5522

Sj/äi/a jo ulua ! 

'Käy/aiti {aivSSa !

Hyvää Joulua toivottaen

HAMMASLÄÄKÄRI
TUIJA KÄHKÖNEN

e POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY
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

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
KIINTEISTÖHUOLTO

PEKKANEN E.
PÄIVYSTYS 24 h

050-302 0811

Huonekalut edullisesti

Kaluste-Katja Oy
Virtaintie 25, 34800 VIRRAT 

Puh. 040 729 4905, 040 538 1449

Arkipäivän henkireikäe $

Kyselyt ja toiveet puh. 4851 264

SÄHKÖMAKKONEN
Kontiolle 8, 34800 Virrat 

puh. 0400-635 722 

KAIKKEA SÄHKÖSTÄ

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

txl SSS&t Jjyuäda tJOeidtyäita JsTittä&n tauuTtamme, 
cttyuää joulua ja

■ Öeutea Jtd&aalle. lÄMxlelU

(ntn) metsänhoitoyhdistys
VIRRAT

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

KESKELLÄ lomasuomea

VIRROILLA

~ VIIHTYISÄ RAVINTOLA

PUHELIN (03) 475 6560Air VIRTAIN PERINNEKYLÄ

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

AUTOSÄHKÖKORJAAMO

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

Virtain
Sähkötyö Oy
toivottaa I

Hyvää Joulua ia \jJ
Onnellista Uutta Vuotta
Pirkantie 22 Puh. (03) 475 3890
34800 Virrat Fax. (03) 475 3891
s-posti: virtain.sahkotyo@phpoint.fi GSM 0500 739 066

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 

TOIVOTTAEN

Hammaslääkäri 
IRMELI IHAMÄKI

Virtaintie 32, 
puh. (03)475 5066
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2 Hyvät Virtain Joulun lukijat................................................................................... Jaana Ylä-Mononen

3 Tiernapoikien sanoma..............................................................................................Jukka Taskinen

4 Joulun suuri lahja......................................................................................................Aarre Ahonen
4 Suuri ilosanoma.........................................................................................................Tapani Rautalahti

5 Virtain Seuran kuulumisia......................................................................................Pekka Jussila

6 LC - Virrat /Tarjanne 10 v...................................................................................... Sirpa Peltonen

6 Lions-toimintaa yli 40 vuoden ajan.......................................................................Markus Koro

8 Rotary-toimintaa Virroilla jo 50 vuotta.................................................................Seppo Varis

10 LC-Virrat / Toriseva 25 vuotta.............................................................................. Heikki Kangasluoma
11 Särkisen torppa..........................................................................................................Markku Kalliolinna
12 Kotiseudun ja perinteen tuntija.............................................................................Tarmo Saarimäki
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29 Onnea Mummu!.......................................................................................................Teija Salmio
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42 Aikamatka Inkerinkalliolle......................................................................................Juhani Latoniemi
44 Inha ja sivistyneet kulkurit......................................................................................Maija Myllykangas

46 Armid Sandberg - Torisevan taiteilija..................................................................Jaana Kallio
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50 Virtain lottain kahvimaja.......................................................................................... Jaana Kallio

52 Nuorisoseurantalosta kylätalo Jukolaan............................................................. Juha Kallio
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Lämmintä
Joulua

ja Onnellista 
UuttaVuotta!

©
VIRTAIN

OSUUSPANKKI

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

Kirjaston paikalliskokoelmaan hankittuja teoksia 17.8.2005-12.9.2006

- Bokvurm i Tammerfors: lantmätare Gustaf Adolph Tuderus (1766-1817) bibliotek = Tampereen kirjatoukka: 
maanmittari Gustaf Adolph Tuderuksen (1766-1817) kirjasto = Bookworm at Tampere: land-surveyor Gustaf 
Adolph Tuderus' (1766-1817) library. (Tutkivi; 34). 2005.

- Että iloni olisi tuuli joka kantaa / toimittanut Terttu Härkönen. 2004.
- Helimäki, Liisa Mirjam: Avainten valta: roomalaiskatolinen kirkko ja uuden vuosituhannen haasteet. 2005.
- Huurinainen, Elvi: Äidit, siskot ja mie. 2006.
- Härkönen: kylä Virtain kaupungissa. 2005.
- Killinkosken kyläkirja. 2005.
- Kinnunen, Juhani: Etseri Ätsäri Inha: arkistojen kertomaa Etserin vanhasta asemasta ja sen päälliköstä 

Christian Hugo Lachtelinista. 2005.
- Koiranen, Siru: Vesseli ja amputoitu perhe. 2005.
- Koro, Terttu: Rukiinjyvä eli maaseudun murros. 2005.
- Koskessa virtaa mustetta : pirkanmaalaisten kirjoittajien antologia / toimittanut Johanna Hulkko. 2006.
- Laula kanssani 2. 2005. (CD-levy)
- Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry. 2006. (DVD-levy)
- Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry; Kompassi: kehittämisohjelma 2007-2013. 2006.
- Musiikillisia maailmankuvia Virroilta: kenttätutkimusraportti / toimittaneet Antti Koiranen ja Markus 

Mantere. (Tutkivi; 35). 2006.
- Niemelä, Jouko: Alavuden talonhaltijat: matrikkeli v. 1556-1875. 2005.
- Pirkanmaan maakuntatilasto 2005. 2005.
- Pirkanmaan maaseutustrategia 2005-2015. 2006.
- Pirkanmaan vuosikirja 2006. 2006.
- Polku mansikkapaikoille. 2006.
- Ruoveden ja Keuruun käräjäpöytäkirjoista 1683-1711 / toimittanut Matti J. Kankaanpää. 2005.
- Suomen museot VI: Pirkanmaa, Päijät-Häme, Häme. 2006.
- Vaarma, Jari: Kosken kupeessa: Killinkosken kylän maankäyttö- ja kehittämissuunnitelma 2005. 2005.
- Virtain Taideyhdistyksen 20 toimintavuotta 1984-2004. 2006.
- Ylimys, Reijo: Maan ja taivaan välissä: kyliin yöpykäämme, sateet tulevat ajallaan. 2006.

opkk.fi


VIRTAIN KAUPUNKI

30 VUOTTA

HYVÄÄ JOULUA


