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Uusi vanha kotiseutulehti

Käsillä on Virtain Joulun 50-vuotisjuhlanumero. Toi

mituskunnan aloitellessa lehden tekoa tiedossa oli poik
keuksellisen runsas, juhlavuosiin painottuva aineisto: 
Virtain Joulu 50 vuotta, Suomen itsenäisyys 90 vuot
ta ja Virtain kaupunki 30 vuotta. Tämän vuoksi toi
mitus ei totutusta tavasta poiketen etsinyt ilmoituk
sella kirjoituksia.

Virtain Joulu on meidän virtolaisten oma, joulun 
juhlapukuun sonnustautunut koti
seutulehti. Kansalliskirjaston mu
kaan Suomessa ilmestyy vuosittain 
noin tuhat erilaisten yhdistysten, jär
jestöjen ja yksityisten kustantajien 
joululehteä. Ikänsä puolesta Joulu si
joittuu arvokkaaseen keski-ikään: se 
ei ole vanhimpia, mutta ei nuori nei- 
tonenkaan säännöllisesti ilmestyvien 
julkaisujen seurassa. Viisikymmen
tä joululehteä tarkoittaa satoja toi
mituskunnan jäseniä, lähes tuhat
ta avustajaa ja yhteensä lähes sataa
tuhatta painettua lehteä ja lukijaa.
Lehden hyväksi tehtyjä talkootyötunteja avustaji
en kirjoitustyöhön ja myyjien myyntityöhön uh
raama aika mukaan lukien ei kannata edes yrittää 
laskea. Kiitos Virtain Joulun 50-vuotisesta histori
asta kuuluu kaikille toimittajille, avustajille, ilmoit
tajille ja lukijoille.

Kotiseutulehdellä on useita tehtäviä. Merkityk
settömin näistä ei suinkaan ole varojen kerääminen 
lehtiä julkaisevien yhdistysten toiminnan tukemiseksi. 
Virtain Joulun tuotto käytetään paikkakunnalla tehtä
vän kotiseutu- ja nuorisotyön hyväksi.

Kotiseutulehti tallentaa paikkakunnan henkistä 
kulttuuriperintöä, perinnetietoa ja historiaa. Se on jul-
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kaisukanava kirjoituksille, jotka eivät ehkä muuten ta
voittaisi lukijakuntaansa: muistitiedolle, paikallis- ja 
henkilöhistoriallisille kuvauksille ja tutkielmille, his
toriikeille, valokuville. Kirjoitukset kertovat nykypäi
vän lukijoille siitä, miten meillä on ennen eletty, ja vä
littävät tätä tietoa eteenpäin tuleville polville.

Joululehti antaa kirjoittajille, niin nuorille kuin van
hoille, tilaisuuden kokeilla sanojensa kantavuutta. Saa

dakseen kirjoituksensa ja ajatuksensa esille kir
joittajan ei tarvitse olla alan ammattilainen, kir
jailija, toimittaja tai tutkija.

Kotiseutulehden ilmestyminen on kotiseutu
työtä sanan parhaimmassa merkityksessä, koti
seutuhengen ylläpitämistä. Virtain Joulusta on 
jo itsestään muodostunut perinne. Se yhdistää 
virtolaiset hetkeksi tekemään, lukemaan, tut

kimaan, kritisoimaan, muistele
maan ja ilahtumaan. Muoto on 
perinteinen, mutta Joulu on joka 
vuosi uusi.

Kotiseutulehden tehtävänä on 
myös ajankohtaisen kulttuurin 
esitteleminen ja taltioiminen. Tä
mä on kotiseututyötä tulevia pol
via varten: mitä meillä on tapah
tunut vuoden aikana, mitä tutki
taan, pohditaan, harrastetaan ja 
mistä kirjoitetaan. Samalla välit
tyy viesti jostain vaikeammin sa

noiksi puettavasta, ajan hengestä. Kun lukijat vuosi
kymmenien päästä ottavat käteensä nyt tuoreen Vir
tain Joulun, välittyy sen sivuilta toivottavasti pilkah
dus elämästä Virroilla vuonna 2007.

Virtain Joulun 2007 toimituskunta toivottaa Hy
vää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

X Jaana Kallio 
päätoimittaja

Junitta tmVntfaa
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Melkein virtolainen?

\/iime toukokuussa minulla tuli 30 vuotta täyteen 

Virroilla, melkein puolet elämästäni. Tätä ennen ehdin 
"tutustua” syntymäkaupunkini Lahden lisäksi yhteen
toista paikkakuntaan, keskimäärin kolme vuotta kussa
kin. Sattumaa voi olla, että tulin Virroille mutta ei se, 
että olen täällä vieläkin. Koen itseni virtolaiseksi.

30 vuotta sitten virtolaisia oli
yli 9 600. Tähän päivään mää
rä on vähentynyt melkein kah
della tuhannella, keskimäärin 
kuudellakymmenellä joka vuosi.
Virtolaisten väheneminen nou
dattaa Suomen maaseudun ra
kennemuutosta eikä ole miten
kään poikkeuksellinen. Muutos 
muodostuu syntymistä ja kuole
mista, pois- ja tännemuutoista.
Tämän vuoden alkupuoliskolla 
virtolaisia kuoli melkein kaksi 
kertaa enemmän kuin syntyi (- 
25) ja Virroille muuttaneita oli 
17 vähemmän kuin täältä läh
teneitä. Tällä väestön ikäraken
teella voi sanoa, että kaupun
gin mahdollisuudet ovat muut
toliikkeessä.

Tänään iso osa meistä virtolaisista on tänne tullei
ta. Me "tänne tulleet” olemme enimmäkseen muualta 
Suomesta. Kuitenkin kasvava ryhmä tuoreita virtolai
sia ovat maahanmuuttajat, ja syy tähän on varsin käy
tännönläheinen. Virtain elinkeinoelämä tarvitsee li
sää tekijöitä. Kaikkiaan työvoimantarve tällä hetkel
lä on useita kymmeniä, pääosin teollisuudessa. Kau
pungin rooli elinkeinoelämässä on muuttumassa. Ai
emmin teimme puitteita uusille työpaikoille, nyt pi
tää entistä aktiivisemmin pyrkiä työntekijöiden, uusi
en virtolaisten saamiseen tänne. Viime vuosien aikana 
meille on tullut ja asettunut ulkomaalaisia eri syistä. 
Ymmärtääkseni me virtolaiset emme ole nähneet sii
nä mitään merkillistä. Vuoden 2006 keväällä kaupun
ki aloitti oman inkerinsuomalaisten paluumuuttopro-

jektin. Myös yrityselämä on ollut aktiivinen maahan
muuton edistämisessä. Kokemukset ovat hyviä sekä 
kaupungilla ja yrityksillä että muuttajilla. Tänä vuon
na on lisäksi lähdetty selvittämään, millä keinoin suo
malaisten muuttaminen suuntautuisi entistä enemmän 
Virroille. Muuttaminen on aina iso ratkaisu, siinä on 

paljon erilaisia asioita ja järjeste
lyjä. Esimerkiksi niissä voimme 
olla auttamassa.

Viime vuodenvaihteessa Vir
roilla tuli täyteen 30. kaupun- 
kivuosi ja 140. vuosi itsenäisenä 
kuntana. Päättymässä oleva juh
lavuosi on ollut kunnalliselämässä 
melkoisen värikäs, huippukohta
na varmasti kevään kansalaiskes
kustelu kuntayhteistyöstä ja mah- 
dollisesta kuntaliitoksesta naapu- 

3 rien kanssa. Valtuuston toukokui- 
3 nen kanta kuntaliitosneuvottelu- 
= jen aloittamiselle oli selkeän kiel- 
- teinen, kuntien muun yhteistyön 
3 merkeissä sen sijaan voidaan ede- 
* tä. Kuntaliitoksesta käydyn kan

salaiskeskustelun laajuus ja latau- 
tuneisuus yllätti - myönteisesti. 

Oma kantani kuntaliitosasiaan ei tässä ole olennainen, 
vaan olennaista on se, että virtolainen "on mieltä sitten 
kun sitä tarvitaan”. Linja on nyt valittu - hyvä niin — 
ja sen mukaan edetään, ainakin seuraavat viisi vuot
ta. Sellaisessa paikallishallinnon ja yhteiskunnan pe
rusrakenteiden ja -palvelujen murroksessa nyt eletään, 
että kovin pitkiä ennustuksia ei parane esittää. Tämä 
ei ole peliä eikä pelin politiikkaa, vaihtoehdot eivät 
useinkaan ole "oikeita” tai "vääriä”. Vaihtoehdot voi
vat kaikkikin olla toteuttamiskelpoisia, jokainen omi
ne hyvine ja huonoine puolineen. Yksi niistä valitaan, 
ja sitten mennään kaikki siihen suuntaan. Sanovat si
tä demokratiaksi.

Virtain kaupungin puolesta toivotan virtolaisille 
Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2008

X Tuomo Sirnelä 
VS. KAUPUNGINJOHTAJA
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Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan

Ja samalla hetkellä oli enkelin 
ympärillä suuri taivaallinen 
sotajoukko, joka ylisti 
Jumalaa sanoen:
- Jumalan on kunnia 
korkeuksissa,
maan päällä rauha 
ihmisillä, joita hän rakastaa.

Kuva: Juha Kallio

Virtain seurakunta tervehtii Sinua näin joulun alla ja jouluna 2007 tällä enkeli

en joululauluksi kutsutulla sanalla, katkelmalla Luukkaan jouluevankeliumista.
Tuo kohta on koettu niin merkittäväksi, että toistamme sitä sunnuntaista toiseen 
kirkkomme messussa juuri ennen kiitosvirttä. Se on ollut keskeinen osa jumalan
palvelustamme jo vuosisatojen ajan.

Mitäpä olisi joulu ilman joulun lauluja? Kuvittelehan, että joutuisit viettämään 
joulusi ilman ainuttakaan joululaulua tai joulumusiikin katkelmaa. Luulenpa, et
tä suurimmalle osalle meistä jäisi joulumieli löytymättä! Kyllä joululaulut kuulu
vat niin olennaisesti siihen perinteeseen, jota vaalimme joulusta toiseen, että niitä 
on laulettava tai ainakin kuultava. Sellaisellekin, joka muuten vierastaa kristillis
tä sanomaa, joululaulut tuovat juhlan tunnelman.

Joulutunnelman rakennustalkoissamme kaikkine koristeineen, lahjoineen ja 
lauluineen on kuitenkin syytä muistaa, miksi joulu ensimmäisen kerran tuli. Se 
ei tullut siksi, että voisimme juhlia ja pitää hauskaa, olla perheen kanssa ja naut
tia vapaapäivistä ja hyvistä jouluherkuista. Ei, se tuli hyvin arkisen ja raadollisen 
syyn vuoksi.

'Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poi
kansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan 
saisi iankaikkisen elämän.”

Joulu tuli ja on siksi, että muuten me emme olisi pahuutemme ja kelvottomuutem
me vuoksi mitenkään selvinneet täältä Jumalan valtakuntaan. Se, miten juhlim
me ja laulujamme laulamme, on suureksi osaksi vain pintavaahtoa. Muistakaam
me joulun syvintä tarkoitusta ja kumartukaamme palvelemaan ja palvomaan Her
raamme, joka on suuressa viisaudessaan ja armossaan joulun tapahtumien myötä 
järjestänyt meille mahdollisuuden pelastua iankaikkiselta kuolemalta ja päästä ian
kaikkiseen elämään. Niin kuin Adolphe Adamin joululaulussa lauletaan:

"Synteimme tähden henkensä hän antoi ja kärsi ristin kuoleman. Siis 
kansat kaikki, te kiittäkäätte Herraa! Oi jouluyö!”

Jeesus tullut on. f Jouko Palomäki 
KANTTORI

3
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Tule Joulu kultainen
Kun ihmisellä on oma kotiseutu, seurakunta, koulu, 

perhe ja suku, siitä seuraa muutamia muita seikkoja. Se
täni Väinö Koro ja isäni Aleksanteri Koro ovat muiden 
muassa olleet perustamassa Virtain Seuraa. He ovat pi
täneet tärkeänä omien asioiden seuraamista ja tallenta
mista. Tämä arvokas asia velvoittaa. Virtain Joulu on 
jo asiana mielihyvää tuova, joka vuosi uudesti synty
vä, inspiroiva juttu.

Kun Pauli Perähuhdan kanssa tulimme opetustöi
hin Virroille, oli aika luonnollista, että aloimme avus
taa voimien ja taitojen mukaan oman lehden tekemi
sessä. Virtain Opettajayhdistys ja Virtain Seura olivat 
taustajärjestöjämme ja odottivat palveluksia.

Työ oli mielenkiintoista, ja se aivan imaisi mukaan
sa. Yhden vuoden kun oli ollut mu
kana toimituksessa, niin jo seuraava- 
na kesänä posti toi kirjoituksia, runo
ja ja kuvia ym. aineistoa. Puhelimel
la aiheita ja ideoita tuli koko vuoden.
Asiassa oli imua, ja se koettiin hyvin 
merkittävänä kanavana saada esille 
hengen tuotteita.

Olimme hankkineet Grundig- 
merkkisen kelanauhurin — sen kanssa vaan lauluja ja 
muistelmia nauhoittamaan! Pauli oli taitava äänittä
jä ja jaksoi kärsivällisesti kuunnella hitaitakin otto
ja. Kaikissa tapauksissa ei voinut luvata kertojalle, tu
leeko teksti varmasti seuraavaan lehteen, mutta paras
ta piti koettaa.

Virtain Joulun toimituskunnassa kehkeytyi voima
kas me-henki. Jokainen jäsen toi yhteiseen kekoon omat 
ideansa ja näkökulmansa Virtain pitäjän entiseen ja ny
kyiseen elämään. Joskus vähän harmitti, kun parhaana 
myyntiaikana elettävät tapahtumat, kuten esim. maam
me itsenäisyyden juhlinta, jäivät katveeseen. Usein toi
mitus sai vanhojen valokuvien kokoelmia, mutta har
mina oli, ettei tietoja henkilöistä ja asioista ollut tar

Olimme hankkineet 
Grundig-merkkisen ke
lanauhurin - sen kans
sa vaan lauluja ja muis
telmia nauhoittamaan!

peeksi. Ilman selventäviä tietoja vanhakin kuva on lä
hes arvoton.

Talven ja kesän keräilyajan jälkeen tunnelma alkoi 
tiivistyä syksyllä. Lehden taitto, se seuraavaksi tärkein 
asia, oli tehtävä yhteistyöllä sekin. Esimerkiksi Herra- 
sen kansakoulun suuren eteisen vankat puulaatikot ja 
penkit toimivat hyvin taittoalustana. Juoksimme silmä 
kovana sivu sivulta palapeliä kokoamassa. Pirkko Man- 
sisto keitti vahvaa kahvia, ja taas jatkui jännitys, riittä
vätkö sivut kaikille asioille. Miten täsmää sijoittelu, ja 
mihin tänä vuonna sijoitamme ilmoitukset? Paikalli
set sanonnat, sutkaukset ja sananlaskut olivat kullan
arvoisia, kun sivuja täytettiin harmonisesti.

Kansikuvan aihe ja tekotapa tuottivat aina alkuvai
heessa runsaasti päänvaivaa. Kun se 
oli päätettyjä tekstimallikin sovittu, 
voitiin mennä sisälle lehteen.

Paljon iehden luettavuutta ja ar
voa nosti, kun päätettiin tehdä joka 
numeroon sisällysluettelo. Merkittä
vä päätös oli myös poistaa mahdol
lisuus kirjoittaa nimimerkillä. Muu
tamia kirjoittajia tämä asia suuresti 

harmitti, mutta monelta jälkipyykiltä säästyttiin pää
töksen jälkeen.

Sisälehtien kuvitustyö jäi usein aivan viime tippaan. 
Piti olla mukana aina paperit ja kynät, että selvittiin 
eteenpäin - oma apu paras apu. Usein olin teettänyt 
luokkani oppilailla jo syksyllä talvi- ja jouluaiheita, et
tä on tarvittaessa kuvia valittavaksi. Ne palvelivat oi
kein hyvin kotiseutulehteä, kun lisäksi samat koululai
set hoitivat joululehden myyntiä.

Paino- ja asiavirheet yritettiin parhaan kyvyn mu
kaan saada minimiin. Tekijäkaartilla oli usein enem
män hyvää tahtoa ja innostusta kuin todellista lehden- 
tekotaitoa, mutta tehty työ palkitsi aina. Joulu sai tul
la!

Kirsti Perähuhta 
useiden lehtien teossa mukana ollut

Virtain Joulun päätoimittajat 1958

Martti Kari 1958

-2007

Mauri Monto 1989
Kaino Uusitalo 1959-61 Martti Jytilä 1990-91
Toimituskunta 1962 Eira Siltanen 1992
Paavo Kyläkoski 1963-65 Päivi Piippo-Antila 1993
Heikki Heikkilä 1966-71 Kirsti Perähuhta 1994-96
Kirsti Perähuhta 1972-73 Heli Väisänen 1997
Heikki Heikkilä 1974-76 Matti Maijala 1998-2001
Liisa Saikkonen 1977-79 Eira Siltanen 2002
Tarmo Saarimäki 1980-83 Marja Kujala 2003-06
Tarmo Yli-Rajala 1984-88 Jaana Kallio 2007

4
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50 VUOTTA KOTISEUTULEHTEÄ

0 vuotta sitten Virtain Seuran puheenjohtajana toi
mi opettaja Sauli Perälä. Hänen aloitteestaan päätet
tiin toimittaa kotiseutujulkaisua, joka ilmestyisi jouluk
si. Opettaja Paavo Kyläkoski ehdotti yhteistyötä opet
tajayhdistyksen kanssa, joka toteutuikin hyvin luon
tevasti, olihan seuran sihteerinäkin opettaja - Kaino 
Uusitalo.

Ensimmäinen numero ilmestyi 1958. Toimitukseen 
kuuluivat Martti Kari, Sauli Perälä ja Kaino Uusitalo ja 
toimituskunnan muodostivat Kyllikki Järvi, Väinö Ko
ro, Svante Poukka, A. O. Sario ja Aune Laaksi. Kaino 
Uusitalo muisteli, että ensimmäisiin numeroihin etsit
tiin myös uusia virtolaisia kirjoittajiksi, heitä olivat mm. 
Karjalasta Virroille muuttaneet. Samoin etsittiin ulko
mailla työskenteleviä ja sellaisiakin löytyi mm. silloiset 
virtolaiset toimittajat Kalevi Sorsa ja Eva Aminoff. Eri
laiset joulumuistot olivat mielenkiintoisia: "Joulu Huip
puvuorilla”, 'Aunuksen joulu 1941” ym.

Painopaikka oli aluksi Seinäjoen kirjapaino. Välillä

lehteä painettiin mm. Orivedellä ja Kangasalla, kun
nes Virroille perustetut kirjapainot mahdollistivat leh
den painatuksen kotiseudulla.

Suomen Kotiseutuliiton julistaman kotiseutuyh
distysten joululehtikilpailun voitti Virtain Joulu 1966. 
Silloiset toimittajat Kaino Uusitalo, Paavo Kyläkoski ja 
Heikki Heikkilä palkittiin.

Talkoilla tehty Virtain Joulu on saanut vakituiset 
lukijansa. Se on oiva historian ja tapahtumien tallen
taja, jota Virtain historian kirjoittaja Kari Hokkanen- 
kin kiitteli.

Yhteistyö opettajayhdistyksen kanssa sujui hyvin. 
Opettajien joukosta löytyi mm. monta kansikuvan te
kijää. Yllättäen opettajat luopuivat lehdestä v. 2000. Sii
tä lähtien Virtain Joulua on toimitettu yhdessä Lions 
Club Virrat/Tarjanteen kanssa.

Kotiseutulehti Virtain Joulu on voimissaan ja ilmes
tyy nyt 50. kerran. Kiitos kirjoittajille ym. avustajille 
vuosikymmenien ajasta!

X Liisa Saikkonen

Toimituskuntaa vuonna 1998 kokoontu
neena lehden julkistamistilaisuuteen: Ar
mi Vuoristo (vas.), Jorma Korhonen, toi
mitussihteeri Pirjo Mettänen, Pirkko Sih
vonen, päätoimittaja Matti Maijala, Erkki 
Hanhisalo ja Pentti Jouttijärvi.
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Virtain Joulun 1995 toimituskuntaa: Ar
mi Vuoristo (takana vas.), Sinikka Joki
nen, Toini Seppä, Mauno Poukka ja Helvi 
Mylläri. Edessä lehden päätoimittaja Kirs
ti Perähuhta (vas.) ja Pirkko Sihvonen.

Vuosien 1958-65, 1972,1975, 1988 
ja 2003 numerot on loppuunmyyty.

Vanhoja Virtain Jouluja 
saatavilla.
Tilaukset 050 531 8125 tai 
www.virtainseura.fi.
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Joululehti kotiseudun asialla

Elettiin helmikuuta 1958. Vaikeimmat ajat Suomen 

historiassa olivat vähitellen jäämässä taakse ja ihmisil
lä oli jo aikaa pohtia mennyttä ja tulevaa. Kansallinen 
itsetunto oli painettu maan rakoon, mutta sen tilalle 
tarvittiin kuitenkin jotain. Ajatukset ja tuntemukset 
kohdistettiin oman paikkakunnan ja lähiseudun men
neisyyteen. Sen kautta heräsi myös usko tulevaan. Eri 
puolilla Suomea alkoi ilmestyä joululehtinä tunnettu
ja julkaisuja, jotka keskittyivät omaan paikkakuntaan, 
sen ihmisiin ja tapahtumiin.

Näin myös Virroilla. Helmikuussa 1958 Virtain 
Seuran hallitus antoi A. O. Sariolle, Svante Poukalle ja 
Väinö Korolle tehtäväksi suunnitella oman, virtolaisen 
joululehden julkaisemista. Tuloksena oli Virtain Joulun 
ensimmäinen numero. Kan
sikuvan maalasi hiljan edes
mennyt Pertti Tamminen - 
silloinen opettaja, sittemmin 
kansalaisopiston rehtori ja 
kotiseutuneuvos.

Lehden toimittamiseen 
saatiin mukaan myös Virtain 
Opettajayhdistys. Opettajilla 
olikin tulevina vuosina vahva 
osuus toimituskunnassa, jon
ka työ oli vapaaehtoista. Viisi 
ensimmäistä numeroa ilmes
tyi ilman mainintaa vastaavasta päätoimittajasta, jon
ka pitäisi olla painotuotteessa pakollinen. Sisällysluet
telo ilmestyi lehteen vasta 1977.

MURREJUTUISTA ASIATIETOON

Virtain Joulun toimituksellisena linjana oli alusta alka
en perinteinen kotiseutulehti, joka sisältää sekä tietoa 
että tarinoita menneisyydestä ja toisaalta myös ilmesty
misajankohdan tapahtumista. Karkea sisällön analyy
si lehden vuosikymmenien varrelta paljastaa hienoista 
muutosta asenteissa: historian ja perinnetiedon osuus 
kirjoituksista on vähentynyt ja antanut tilaa ajankoh
taisille artikkeleille. (Kts. taulukko.)

Sisällön ryhmittely aihealueisiin on vaikeaa. Mihin 
sijoittaa tervehdykset ja jouluun liittyvät, uskonnolli
set hartauskirjoitukset? Mihin kuuluvat murretarinat, 
kaskut, sananparret? Miten laskea runojen ja tarinoi
den osuus koko sisällöstä: lukumäärinä vai niiden yh
teisenä sivumääränä?

Vertailu perustuu kirjoitusten lukumäärään, ja siitä 
saa vain karkean hahmotelman toimituksen ja kirjoitta
jien aihevalinnoista. Tarkemman kuvan saisi laskemalla

Myös perimätieto on tärkeää, sil
lä vanha maailma on katoamas
sa suuren yhteiskunnallisen murrok
sen myötä. Nykyinen ikäihmisten su
kupolvi on viimeinen, joka muis
taa sodat ja niiden jälkeiset vaike
at ajat — ja joka on saanut elää vanhas
sa maatalousvaltaisessa maailmassa.

kunkin ryhmän vaatima tila lehden sisällöstä. Työ oli
si kuitenkin aikaa vievää ja hankalaa edellä mainitun 
kolmannen ryhmän kirjavan sisällön takia.

Viimeistään 1960-luvulta lähtien on eletty kiihty
vää murroskautta. Vanha maatalousvaltainen maailma 
on katoamassa. Vähän ennen sotia ja niiden aikaan elä
nyt sukupolvi muistaa vielä elävästi aikoja, joista tieto 
kertyy vähitellen kirjastoihin ja arkistoihin tai häviää 
kokonaan. Muistot ovat tärkeitä tulevaisuuden tutki
joille. Ne ovat kokemuksia sodista ja sota-ajoista, evak
komatkoista, menneistä kotiseuduista. Historian ja pe
rinnetiedon piiriin kuuluvat myös kuvaukset ihmisistä 
sekä muistokirjoitukset, joita alkoi ilmaantua lehteen 
vuodesta 1963 lähtien.

Kaunokirjallinen osuus 
lehdessä on luonteeltaan 
kirjavaa. Se sisältää runo
ja, kertomuksia, murretari- 
noita ja kaskuja. Huumoria 
tuovat mukaan sananlaskut 
ja sutkaukset, joita lehteen 
on kertynyt aikojen myötä 
huomattava määrä. V irtain 
Joulu on alusta lähtien tar
jonnut julkaisuväylän myös 
lapsille ja nuorille, jotka on 
näin saatu mukaan ja kiin

nostumaan perinteistä. Ajankohtaiset tapahtumakat- 
saukset ja asia-artikkelit luovat vuosikymmenien mit
taan kuvaa elämästä Virroilla.

Paitsi kirjoitettua tekstiä, Virtain Joulu on kannus
tanut myös paikallisia taiteilijoita ja taiteen harrastajia 
julkaisemalla heidän tuotantoaan sekä kansikuvissa että 
myös sisällössä. Elämäkerrallisia tietoja on nimekkäis
tä kirjailijoista ja taiteilijoista ollut heti alkunumeroista 
lähtien. Näin ovat uusillekin virtolaisille tulleet tutuik
si Into Konrad Inha, Verneri Liinamaa, Armid Sand
berg, arkkitehti Onni Tarjanne ja monet muut. Yhte
ydet Virtain kautta kulkivat Pohjanmaalle, ja osittain 
ehkä tästä syystä monet Suomen historian nimimiehet 
ovat täällä matkansa varrella pysähtyneet ja katselleet 
vielä 1900-luvun alkupuolella lähes koskematonta erä
maamaisemaa.

PERINTEINEN KOTISEUTULEHTI

Lehden vuosikertoja selatessa ei juuri löydy selkeää ja 
kattavaa toimituksen määrittelemää linjaa. Tarjottu ai
neisto on otettu vastaan, ja sen jälkeen on yhdessä tehty 
valintoja. Toimitus on silloin tällöin muistuttanut lu-
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kijoita tarjoamaan talkootyönä kootulle lehdelle kirjoi
tuksia ja muuta materiaalia. Viime vuosien kyläkohtai- 
siin aiheisiin keskittyviä lehtiä lukuun ottamatta selke
ää numerokohtaista teemaa ei kuitenkaan ole koskaan 
tuotu esiin - pelkkä jouluhan sellaiseksi ei oikein rii
tä. Tarjontaa on kuitenkin aina riittänyt, sillä paljon 
on vastaan otettua tekstiä jäänyt tilan puutteen takia 
myös julkaisematta.

Toimituskunta koostui opettajista ja muista perin
netyön harrastajista. Taiton laati toimitus yhteistyönä, 
monenlaisten kompromissien seurauksena.

Alkuaikoina kirjoittajat harrastivat myös nimimerk
kejä, joiden osuus on myöhemmin huvennut olematto
miin. Nimimerkin käyttö on hyvä silloin, kun se suoje
lee kirjoittajaa. Perinnejulkaisussa se on turhaa, ja toi
mituksen pitäisi aina kaikissa tilanteissa säilyttää alku
peräisten kirjoittajien henkilötiedot. Ne säilyvät lehden 
toimituksen arkistossa, jonka vanhimmat osat on tal
letettu Virtain kotiseutuarkistoon. Valitettavasti näin 
ei kuitenkaan ole aina käynyt vanhimpien numeroi
den kohdalla. Nimimerkit ovat kyllä joidenkin tiedos
sa, mutta missä?

Toimitus kääntyi 1963 opettajien puoleen pyytäen 
heiltä virtolaisia kirjoitusaiheita koulupiireistä tai muis
ta asioista. Paikallishistoriaa korostettiin edelleen. Jat
kona seurasi kuitenkin vielä lisäys: tai nykyelämästä, 
henkilöistä ja kirjoittajista, joiden puoleen voisi kään
tyä. Toivottiin myös ohjeita, joiden mukaan lehden toi
mitustyötä voitaisiin kehitellä. Vuonna 1964 toimitus 
teki lukijakyselyn, joka koski lehden ulkonäköä, si
sältöä ja lukijoiden mielestä tärkeitä aiheita. Kaunein 
kansi -kilpailu oli vuorossa 1967. Sen voitti Aarne Ala- 
Heikkilä Toriseva-aiheisella maalauksellaan. Valoku
via alettiin käyttää kansikuvina enemmän vasta 1970- 
luvulta alkaen.

Nykyinen Virtain Joulu näyttää jo ammattitaidolla 
tehdyltä ja kestää vertailun muiden paikkakuntien vas-

Virtain Joulun kirjoitusten
JAKAUTUMINEN AIHEALUEITTAIN

1) Historia, perinne
2) Ajankohtainen asiatieto ym.
3) Fiktiivinen osuus, runot, kertomukset

1) 2) 3)
1958-1968 46,6 % 14,3 % 39,1 %
1969-1978 44,9 21,7 33,4
1979-1988 29,6 40,5 29,9
1989-1998 25,2 44,4 30,4
1998-2005 34,1 37,2 28,7

Virtain Joulun 1964 kansikuvan on maalannut Aarne 
Ala-Heikkilä.

taavien julkaisujen kanssa. Kehittämisen tarvetta toki- 
pon, mutta myös alkuperäinen vapaaehtoisen työn ilme 
lehdessä pitäisi silti säilyttää. Miten päästäisiin eroon 
vuosittain toistuvista, sisällöltään monesti tylsistäkin 
tilaustöistä? Vastaisuudessa olisi hyvä keskittyä sellais
ten ajankohtaisten aiheiden valintaan, joilla on merki
tystä tulevaisuuden paikallishistoriasta kiinnostuneil
le. Tällaisia aiheita ovat muutokset kyläkuvassa, mer
kittävät tapahtumat ja virtolaiset vaikuttajat sekä tänne 
tulleiden maahanmuuttajien kokemukset. Myös peri
mätieto on tärkeää, sillä vanha maailma on katoamas
sa suuren yhteiskunnallisen murroksen myötä. Nykyi
nen ikäihmisten sukupolvi on viimeinen, joka muistaa 
sodat ja niiden jälkeiset vaikeat ajat — ja joka on saanut 
elää vanhassa maatalousvaltaisessa maailmassa.

Virtain Joulu on yksi kaltaistensa joukossa. Sen 
vaiheista on kirjoitettu aina silloin tällöin. Lehdestä 
on olemassa hakemisto, joka kattaa n. 98 % sen sisäl
löstä: Kotiseutu Virrat. Virtain Joulu 1958—1999. Vali
tettavasti monisteen painos on jo loppunut, mutta sitä 
on kyllä saatavissa vielä Virtain kaupunginkirjastosta. 
Uusi painos ilmestynee ensi vuonna, ja se kattaa myös 
vuodet 2000-2007.

X Tarmo Yli-Rajala
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Kärrytiestä pääkatuun

Virtain kirkonkylää noin v. 1895 kuvattuna harjulta kohti Ruovedelle vievän maantien ja laivarannan risteystä. 
Tumma ura keskellä on nykyinen Virtaintie. Edessä vas. leipuri Lespin talo, keskellä tien vas. puolen Heikki Ylä- 
Härkösen kauppaliike (nyk. suunnilleen samalla paikalla on K-Marketin talo), sen takana mäellä lääkärintalo ja 
apteekki (nyk. musiikkiopiston talo), tien oik. puolen Vaali, jonka takana kansakoulu (nyk. Opistotalo). Risteyk
sessä on vinttikaivo ja siitä oik. Kotirannan kauppatalo ja kaupan makasiini. Etualalla oik. näkyy Kankaanpään 
talon rakennuksia: riihen (etualalla) ja päärakennuksen (2 savupiippua) välissä on nykyisin Perinnekylässä oleva 
hollitalli. Yksinäinen rakennus keskellä on suuri vanha sauna. Kuvan on ottanut J. W. Liedenpohja.
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"Kirkonristi” eli kirkonmäelle ja laivarantaan menevän tien risteys samasta suunnasta kuin edellisessä kuvassa 
noin v. 1922. Vas. Kukkosen kauppaliike (edellisen kuvan Ylä-Härkösen kauppa, 1903-10 Virtain Yleinen Osuus
liike), Virtain Osuuskauppa (ent. Lagerströmin ja Aallon leipuriliike), mäen päällä lääkärintalo, kuusien takana 
näkyy apteekin kattoa. Keskellä risteystä on paalu, jossa oli laukkaavan hevosen kuva opastamassa Kalettomassa 
sijainneeseen kievariin (paalua kutsuttiin "kusipaaluksi”, koska koirilla oli usein asiaa sen juurelle), tästä oik. ka
tettu kaivo, johon kiinnitettiin ilmoituksia, ja Kotiranta.
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Laivarannan risteys torin suuntaan kat
sottuna v. 1938. Linja-auton takana nä
kyy puhelinkeskuksen talo. Vielä 1900- 
luvun alussa Kankaanpään alavainioi
na ollut maantien oikea puoli on täyt
tynyt asuin- ja liikerakennuksista: oik. 
auton takana näkyy Sieväsen talon pää
tyä, seur. Luodon kiinteistö, jossa oli 
mm. leipuriliike, matkustajakoti Tuu
lensuu, joka paloi 1940-luvun puolivä
lissä ja suutari Kaappo Salinin talo. Tä
män takana näkyy vielä Ariel ja Ester 
Lahtisen taloa (myöh. paikalle raken
nettiin Säästöpankin talo). Risteyksen 
keskellä on bensiinitynnyreitä. Tienvii
toissa lukee ”Kalettoman lah. 1,09 km” 
ja "Tampere 136,52 km”.

Sama näkymä kymmenisen vuotta myö
hemmin 1950-luvun vaihteesta. Vas. 
Virtain Osuuskaupan (myöh. E-myy- 
mälä ja Martinkarhun talo) myymälära
kennus, joka oli valmistunut 1940. Yh
dyspankin talo (nyk. apteekki) raken
nettiin matkustajakodin paikalle 1940- 
luvun lopulla. Ahtärintien risteykseen 
on noussut Osuusliikkeen talo (myöh. 
Kauppakunta/SOK). Kylätietä reunus
tavat puhelinpaalut, puut ja aidat. Ris
teyksen keskellä on bensiinipumppu. 
Tienviitassa lukee "Kalettoman laitu
ri” ja "Kirkkoranta”, molempiin mat
kaa 1,1 km.

Ähtärintien (nyk. Keskustien) risteys 
nykyisen Tarjanteentalon tienoilta kat
sottuna 1950-luvun lopussa. Vas. linja- 
autoasema ja matkahuolto (aik. Virtain 
Osuusmeijerin talo), oik. Osuusliike 
(myöh. Kauppakunta/SOK), jossa toimi 
hotelli ja ravintola Virtainhovi.

Kylätie 1959 tai -60 torin laidalla si
janneen paloaseman tornista kuvattu
na. Vas. Hakamaan talo, sen takana 
Osuusliikkeen autotalli ja puiden taka
na Osuusliike Virrat (myöh. Kauppa- 
kunta ja SOK). Iso vaalea rakennus tien 
oik. puolen oli Lahosen kauppahuone; 
sen takana näkyy Lahosen asuintaloa. 
Lahosen edessä oleva tumma rakennus 
oli alkuaan poliisi Eemil Salmelan au
totalli. Myöh. Heikki Koho piti talossa 
lihakauppaa, ja kuvan ottamisen aikaan 
siinä toimi Felix Niemelän polkupyörä- 
korjaamo. Tästä oik. Kohon rakennut
taman kioskin terassia.

9
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Näkymä 1960-luvun lopulta E-myymälän kulmalta katsottuna. Maantie on asfaltoitu, ja keskusta on saanut katu
valot, muttei vielä jalkakäytäviä ja suojateitä, oik. taksiasema.

Rantatien risteys silloisen kunnantalon (myöh. kirjasto, nyk. musiikkiopisto) mäeltä katsottuna 1960-luvun lopus
sa. Vas. mäen päällä Vehniän talo (ent. Säästöpankin talo ja posti), edessä E-huoltamo, koivun takana Kitusen kie
vari (ent. Kotiranta), mäen päällä keskellä Virtain Osuuskaupan (myöh. E-myymälä) ent. päärakennus, joka oli
alun perin Kankaanpään talon päärakennuksia, myöh. Osuuskaupan leipomo. Keskellä kadun varressa on E-myy- 
mälä. Etualalla oikealla on kioski, jonka takana Osuuskaupan vanha talo ja vaalea Kukkosen kauppatalo.

Rantatien risteys 1978 tai -79. K-Market ja uusi kaupungintalo ovat jo käytössä, virastotalon puolta rakennetaan 
vielä, oik. Kotirannan talo.

X Jaana Kallio ja Aila Sipilä
KUVATEKSTIEN LÄHTEET:
Kankaanpää, Matti, 1978. Toiset äijät. Tutkimusta ja kuvausta Virtain asukkaista ja elämästä I. Virrat.
Kankaanpää, Matti J., 2003. Artikkeli kyläkuvaaja J.W. Liedenpohjasta. Suomenselän Sanomat 6.5.2003 nro 34.
Moisio, Otto. Julkaisematon käsikirjoitus Virtain keskustan taloista vuoteen 1939 sekä suulliset tiedot.
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Kolme vuosikymmentä kaupunkilaisina
Fvlistä me virtolaiset olemme oikein kotoisin? Virrat osa
na Vanhan Ruoveden hallintopitäjää kuului alun perin 
Turun ja Porin lääniin, kunnes se vuonna 1775 määrättiin 
kuuluvaksi Vaasan lääniin. Vuonna 1969 meidät siirret
tiin Hämeen lääniin. Vuoden 1997 alusta lähtien olemme 
kuuluneet Länsi-Suomen lääniin, ja läänin pääkaupun
kimme on ollut Turku, kuten alun perinkin. Taidamme 
siis olla enemmän kuin kahdesta läänistä kotoisin.

Mihin kaupunkiin me sitten katsomme kuuluvamme? 
Tätä kirjoitettaessa asia on vahvasti pöydällä. Meille ei kel- 
paa Ruoveden-Mäntän-Vilppulan suunta. Nyt jo kysel
lään Alavuden-Ahtärin suuntaan. Itsenäisiä tahtoisimme 
olla, sillä kaikkihan me muistamme, että Virrat eli Vir- 
dois on itse asiassa ollut kaupunki jo vuodesta 1868, sillä 
jo 140 vuotta sitten tehtiin päätös Virtain kaupungin pe
rustamisesta. Päätöstä ei tuolloin kuitenkaan toteutettu. 
Kaupungistuminen tapahtui 1.1.1977, kun Suomen kaik
ki silloiset kauppalat muuttuivat kaupungeiksi.

Voimakasta rakentamisen aikaa

Kaupungiksi tulon aikaan Virrat pääsi sopimukseen laa
jojen maaomaisuuksien kaupoista taajaman etelä- ja län
sipuolella. Pappilanrinteen kaavoitukseen päästiin vuon
na 1979. Samana vuonna rakennettiin myös Nallelan alu
eelle lisää omakoti- ja rivitaloja, mikä olikin tarpeen, sillä 
Virroilla koettiin pitkästä aikaa väkimäärän kasvua. Sit
ten kaupunki kaavoitti tontteja Torisevan järvien suun
nalta. Näin muodostuivat laajahkot Penkkivuoren, Kei- 
turin ja Torisevanpään asumalähiöt. Viime vuosina vauh
tiin päässyt Ranta-Keiturin asuinalueen rakentaminen on 
jatkoa näille toimille.

Elinkeinoelämän kehittäminen

Virtain kaupungin ensimmäisenä vuonna teollistuminen 
eteni voimakkaasti. Sampolan alueelle valmistui neljä hal
lia, ja Ahjolastakin myytiin jo ensimmäinen tontti. Suur
ten muovituotteita valmistavien teollisuuslaitosten sarjan 
aloitti Kiilto Oy, myöhemmin Kiiltoplast, ja perässä seu- 
rasivat Jita, Nesco ja GWS, nykyään Finncont, joka sekin 
siirtyi metallin käsittelystä myös muovituotteisiin. Näiden 
ja vielä useiden muidenkin muovituotetehtaiden ansiosta 
Virtaista on vuosien myötä tullut eräänlainen ”muovilaak- 
so”. Inka Oy on laajentanut Killinkoskella tilojaan useaan 
otteeseen. Liedenpohjan puutalotehtaat ovat kuluneina 
vuosikymmeninä olleet virtolaisten ikkuna muualle Suo
meen ja ulkomaita myöten, mm. Japaniin.

Maatalouden murros

Kovin käsin on aika koetellut maataloutta elinkeinona ku
luneiden vuosikymmenien aikana. Tilojen lukumäärä on

Korpikujan talot Penkkivuoressa (yllä) ovat saman
ikäisiä Virtain kaupungin kanssa eli 30-vuotiaita. 
Ranta-Keiturin uudet talot edustavat virtolaista huvi
la-asutusta 2007.

laskenut siten, että tällä hetkellä Virroilla on 240 maatilaa, 
kun niitä 30 vuotta sitten oli yli 1000. Tilakoko on kas
vanut: keskipeltopinta-ala on tällä hetkellä 34 hehtaaria. 
Maatilatalous on koneellistunut, käsinlypsy ja kannuko- 
neet ovat vaihtuneet lypsyasemiin ja -robotteihin. Maati
lojen tuotantosuunnat ovat moninaistuneet. Aiemmin ti
loilla harjoitettiin puhtaasti maatilataloutta sekä metsäta
loutta, nykyisin jo joka toisella tilalla on jotain muuta lii
ketoimintaa maatilatalouden lisäksi, esim. koneurakointia, 
hevostaloutta ja elintarvikkeiden jatkojalostusta.

Kriittiset infrastruktuurit

Kuluneen 30 vuoden aikana Virtain kaupunki on mo
nin tavoin luonut asukkailleen ja elinkeinoelämälle edel
lytyksiä mielekkäälle ja viihtyisälle elämälle ja toiminnal
le. Virtain uusi terveyskeskus valmistui 1976. Hiljattain 
50-vuotisjuhlia viettänyt Virtain Vesiosuuskunta toimit
taa asukkaille veden, ja yhteistyö kyläkuntien vesiosuus
kuntien kanssa on laajentunut ja toimii hyvin. 1980-lu- 
vun alussa valmistui kaupungintalon kylkeen valtion vi
rastotalo, johon monet valtion palveluyksiköt saattoivat 
asettua postia myöten. Vuonna 1985 kaupunki lunasti ra
kennuksen alakerrasta näyttelytila Virinän, jossa on sit
temmin pidetty jatkuvasti taidenäyttelyltä, koulujen op
pilastöiden näyttelyitä ja pienimuotoisia konsertteja. Vir- 
taintie, kaupungin pääkatu, on toistuvasti ollut työn alla. 
Kuluvana vuonna se on saanut uuden ilmeen, johon kau
punkilaiset ovat totutelleet. Olkoon se kaikkien virtolais
ten yhteinen olohuone.
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Koulurakentaminen

Virtain yhteiskoulun vanhassa parakissa toimintan
sa aloittanut Virtain Seudun Kauppaoppilaitos, nykyi
sen Pirkanmaan ammattikorkeakoulun Virtain toimi
pisteen esimuoto on laajentunut käsittäen tänä päivä
nä mm. ammattitasoiset videokoulutustilat mediaopis- 
kelijoille. Virtain Yhteiskoulu sai mainitun parakin ti
lalle tasokkaan uuden siiven 60-luvun lopulla ja koko
naan uuden lisärakennuksen 1978 peruskouluun siirty
misen myötä. 2000-luvulla yläasteen ja lukion tilat pe
ruskorjattiin nykyiseen asuunsa. Mäkitien koulu, enti
nen Virtain Erityiskoulu, sai uudet tilat Rantatien kou
lun yhteyteen, ja samalla myös Rantatien koulu sai lisä
tilaa mm. musiikin ja kuvaamataidon opetukseen. Vali
tettavasti kyläkoulujen toimintaedellytykset ovat vähen
tyneet, ja kouluja on jouduttu lakkauttamaan. Tänään 
Koron, Vaskuun, Siekkisen, Herrasen, Jäähdyspohjan ja 
Aijännevan koulut ovat historiaa.

Perinnekylä ja Marttinen

Perinnekylän syntysanat lausuttiin samaan aikaan, kun 
Virtaista tuli kaupunki. Rajalahden talo siirrettiin Mart
tisen saarelle, ja Monoskylän työväentalo koottiin Perin
nekylän työväentaloksi. Veteraanit yhdessä Keuruun pio
neerien kanssa kohensivat kenttälinnoitusalueen ja toivat 
sinne oikean jäykkälavettisen kanuunan. Metsäkämppä 
saatiin, 1989 ja nykyiset näyttelytilat kymmenisen vuot
ta myöhemmin. Ensi kesänä tulee kuluneeksi 25 vuotta 
Perinnekylän toiminnan alkamisesta.

Virtain kaupunki hankki Marttisen pappilan seura
kunnalta, ja niissä tiloissa aloitti toimintansa kansain
välinen nuorison kurssikeskus 1993. Vuosien mittaan 
tiloja on laajennettu, viimeksi vastaanottokeskus 2004. 
Myös Lomasaaren majoitusmökit ovat siirtyneet kurs
sikeskuksen hallintaan. Tampereen yliopiston ylläpitä
mä Kulttuurintutkimusasema saatiin Marttisen saarelle,
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Keskuskentän vihkiäiset vetivät runsaasti yleisöä katsomaan, kuinka Tuula 
Laaksalo heittää keihästä.

Kivistö ja rummut oli käsite virtolaisessa tanssimusii
kissa pitkälti sotien jälkeen.
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ja kulttuurirakentamista on tapahtunut vuosien myötä 
myös muualla eri puolilla pitäjää. Kyläkuntien kylätalot 
ovat läpikäyneet remontteja, onpa uusiakin tiloja raken
nettu. Kurjenkylässä rakennettiin koulun yhteyteen ky
lätalo, ja Liedenpohjan Wanha koulu kunnostettiin kylä- 
taloksi. Pitkään haaveena ollut kirjastotalohanke toteu
tui, kun kulttuurikeskuksen alueelle valmistui uusi kir
jasto vuonna 2000.

Vapaaehtoinen "kökkätoiminta” on aina Virroilla 
ollut arvossaan. Kuriositeettinä mainittakoon Ranta
tien koulun salin nousevan katsomon hankinta. Kun
ta lupasi epävirallisesti puolet hankinnasta maksaa, jos 
puolet tulisi muualta. Yhteisöt ja yrittäjät antoivat osan
sa kukin varojensa mukaan. Koulun väki yhdessä vapaa
ehtoisten esiintyjäryhmien kanssa hankki osan iltamia 
pitämällä. Saattoivatpa yksityiset kuntalaisetkin osallis
tua hankintaan ostamalla tämän jutun kirjoittajan teke
miä videoita. Lyhentämättömänä rahastoon siirtyi kym
menesosa katsomon hinnasta. Reksin kymmenykset. Ja 
katsomo saatiin.

Urheilurakentaminen

Virtain jäähallin vihkiäisiä vietet
tiin helmikuussa 1999. Myös jäähal
li on osoituksena virtolaisesta kökkä- 
hengestä. Uusi uljas urheiluhalli saa
tiin 1987. Ensimmäiset urheilu- ja ui- 
mahallipiirustukset valtuutetuille esi
teltiin jo 1979. Urheiluhalli saatiin, 
mutta uimahallia emme ole saaneet 
aikaiseksi vieläkään. Urheilukent
tä uusittuna, pururata hiihtolenkkei- 
neen ja Pukkivuoren laskettelurinne 
alun perin yksityisvetoisena ovat ol
leet ilonamme koko kaupunkilais- 
ajan. Virtolaisille ja laajemmaltikin
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tutut urheilunimet ovat osin tämän urheilumyönteisen 
ilmapiirin ilmentymiä: Kilpi, Laaksalo, Rantanen, Pol
ku, Heikkilä, Veikkojen lentopallo jne.

Murheen hetki

Virtain 30-vuotisen kaupunkihistorian murheellisin päi
vä oli 23.1.1979. Jäähdyskylässä sijainneen Virtain van
hainkodin puutalo syttyi palamaan keskellä yötä, ja 27 
vanhusta menehtyi. Suru oli suunnaton. Uuden vanhain
kodin suunnitteluun ryhdyttiin kuitenkin välittömästi, 
ja Keiturinpuiston vanhankoti vihittiin käyttöön 1981.

KOULUTUS JA KULTTUURITYÖ

Virtain Kansalaisopisto aloitti toimintansa 1960-luvun 
alussa. Toiminta on laajentunut kaikkiin kyläkuntiin. 
Merkille pantavaa on ollut kansalaisopiston osuus esim. 
kuorojen ja kyläkuntien näytelmäpiirien toiminnassa. 
Musiikkiopiston toiminta lähti käyntiin 35 vuotta sit
ten vapaaehtoispohjalta. Koulu on sittemmin laajentu
nut alun perin mukana olleen Ruoveden lisäksi Ähtä
riin, Vilppulaan ja Mänttään ulottuvaksi Ylä-Pirkan- 
maan Musiikkiopistoksi.

Virtain Seura aloitti toimintansa 1950. Vuosien mit
taan on saatu aikaiseksi mm. Virtain Laulu, Vanhan 
Ruoveden historia, Virtain Joulu -lehti, Virtain Perin- 
nekylän monet toiminnot, Virtain kuvateos Matti A. 
Pitkäsen kuvaamana, Virtain päivien järjestäminen jne. 
Kylätoiminnat saivat vauhtia 1981 toiminta-avustusten 
myötä, ja kyläkirjat alkoivat ilmestyä. Kylien elämä en
nen ja nyt saatiin kansien väliin.

Kevyen musiikin bänditoimintaa Virroilla on ollut 
oikeastaan koko sodanjälkeisen ajan. Laajasti maakun
taa kiertänyt Ukulelc näki uudel
leen päivänvalon uusien soittajien 
voimin hiljattain, ja vuosien mit
taan ovat nuorten yhtyeet jatkaneet 
perinnettä. Muistetaanpa vaan sel
laisia nimiä kuin Ramblin Five jo 
60-luvulta ja myöhemmin Liz &
Lizards, Siberia, pop-yhtyeitten 
Suomen mestari Donna, Frank Ba- 
ders, Susie QBand, Afonia, Ferdys 
Skerby, Musta Albiino jne.

Virtolaisilla on aina ollut kyky 
ja tahto järjestää suurempia ja pie
nempiä tapahtumia omaksi ja tois
ten iloksi. Juhannusjuhlia Hiekka
rannalla vietettiin suurella joukolla 
vuosikymmenten ajan. Ne paisui
vat lopulta Ranta-Rock-festariksi, 
joka kutsui jopa 5000 nuorta ym
päri Suomea kuuluisuuksia kuunte
lemaan. Festareilla käyneet muis

televat juhlia lapsilleen kaiholla vieläkin. Suurimpia ur
heilutapahtumia olivat nuorten SM-hiihdot Kisapirtin 
maastossa 1983.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät 1990 eli Kutsuvat 
kulttuurin Virrat oli merkittävä poikkileikkaus virtolai- 
sesta osaamisesta kulttuurin eri osa-alueilla. Siihen liit
tyen Virtain Hiekkarannalla järjestetty Muuttuvat mu
siikin Virrat -musikaali antoi oivan näytön virtolaisesta 
kevyen musiikin osaamisesta vuosikymmenten ajalta. Ja 
Perinnekylässä vietettiin EKO-messuja 1991, jolloin kan
salaisia valistettiin luonnon suojelemisesta. Maitorekalla 
lähdettiin Eurooppaan Hiekkarannalta hupaisan esityk
sen voimin vuonna 1992 EU-innostuksen myötä. Koko 
Suomi, Virrat mukaan lukien, siirtyi uuteen aikaan, EU- 
aikaan. Meistä tuli eurooppalaisia.

Ikimuistoinen Karhuooppera esitettiin 1995 lähti
en kolmena kesänä Torisevan maisemissa. Suuri jouk
ko virtolaisia näyttelijöitä, kuorolaisia ja soittajia yhdes
sä alan ammattilaisten kanssa jätti lähtemättömän jäljen 
18 000 katsojan mieleen. Martti Kitusen uhrikuusi kaa
dettiin 2001. Sen pituinen se. Virtain kansakoulun 125- 
vuotisjuhlaa vietettiin Rantatien koululla toukokuussa 
2006 Tahdomme kouluun -kavalkadin merkeissä. Samalla 
juhlittiin 50-vuotiasta Virtain laulua. Hämeen peliman
nien kevätsoitto Kisapirtillä 2007 oltermanni Yrjö Rajan 
johdolla on jäänyt soittokansan mieleen.

Edellä mainittuihin suuriin tapahtumiin olemme in
nolla osallistuneet. Samoin meitä on koolle kutsuttu Vir
tain päivien, Karhunpeijaispäivien ja nyt Virrat-päivän 
tiimoilta. Yhteisiä tilaisuuksia on riittänyt. Mieleenpai- 
nuvimpia viime vuosilta lienevät Virtain Rantapuistossa 
järjestetyt juhannusjulistustilaisuudet. Olemmehan ol
leet Suomen virallisia juhannuskaupunkilaisia vuodes-
ta 2001.

' ANTTI KUURILA

Virtain kauppalanhallitus 1977: (pöydän ympärillä vasemmalta) Eino Syrjä, 
Eino Nurmi, Erkki S. Koskinen, Tapio Vaali, Reino Julku, Yrjö Ala-Mutka, 
Esko Haapamäki, Matti Maijala, Olli Joutsenjärvi, Tuomo Sirnelä, Pauli To- 
munen, Kalervo Kangasaho, Eino Paukkila, Pauli Salin ja Hannu Oksa.
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Matti Maijala in memoriam
lVlatti Jaakko Maijala syntyi Kangasalla 17.7.1923 ja 
kuoli Virroilla 30.1.2007. Hänen elämäntaipaleensa ja 
elämäntyönsä ulottui monille aloille. Kaikki se mitta
va työ rikastutti niin kotiseudun kuin valtakunnankin 
elämää. Hänet henkilökohtaisesti tunteneet ihmiset ja 
lähipiirinsä tunsivat hänet lämminsydämisenä ihmi
senä. Hän toimi laajakatseisesti ja etsi kaikille eri nä
kemyksiä omaaville osapuolille sovinnollisia ratkaisuja 
yhteisten asioitten hyväksi. Hänessä henkilöityivät täy
sin nuorisoseuraliikkeen tavoitearvot; hän oli hyvä ih
minen ja kunnon kansalainen.

Matti Maijalan työura alkoi Hämeen Nuorisoseu
rojen Liiton ja Suomen Nuorison Liiton liikunnanoh
jaajan ja opinto- ja raittiussihteerin tehtävissä 1940-lu- 
vun lopulla. Keikyän Säästöpankin toimitusjohtajaksi 
hän siirtyi v. 1951 ja Varsinais- ja Vakka-Suomen Sääs- 
töpankkiyhdistyksen toiminnanjohtajaksi v. 1956. Vir
tain Säästöpankin toimitusjohtajana hän toimi vuo
desta 1958 vuoteen 1983, jolloin hän jäi tästä tehtä
västä eläkkeelle.

Kotiseudulla ja valtakunnassa

Kunnallisena ja valtakunnallisena vaikuttajana Maija
la ehti tehdä työtä kolmella vuosikymmenellä. Virtain 
valtuuston puheenjohtajana hän oli 24 vuotta, 1973- 
1996. Hän ehti olla aktiivisesti mukana monessa hank
keessa, lautakunnassa ja johtokunnassa. Hänen aika
naan rakennettiin Virroille lukuisia nyt itsestään sel
vyyksiltä tuntuvia palveluja ja niiden toteuttamista 
edellyttäviä tiloja. Hänen valtuustoaikanaan rakennet
tiin mm. terveyskeskus, vanhainkoti ja Ainala.

Matti Maijalalla oli merkittävä vaikutus mm. Pe- 
rinnekylän, musiikkiopiston, Tampereen yliopiston 
kulttuurintutkimusaseman ja valtakunnallisen nuori- 
sokurssikeskuksen sekä liikuntahallin rakentamisessa 
Virroille. Hän jaksoi uskoa hyviin hankkeisiin, vaikka 
ne välillä olivat vastatuulessakin. Hän tähdensi myös 
uuden kirjaston ja jäähallin tarpeellisuutta.

Kansanedustajana Maijala työskenteli yhteensä 17 
vuoden ajan, vuosina 1970-1971 ja 1975-1991. Hän oli 
jäsenenä mm. lakivaliokunnassa, perustuslakivaliokun
nassa, puolustusvaliokunnassa ja valtiovarainvaliokun
nassa. Pankkivaliokunnan varapuheenjohtajana hän oli 
12 vuotta ja Suomen Pankin pankkivaltuusmiehenä 16 
vuotta, vuosina 1975-1991.

Voimaa harrastuksista

Matti Maijala oli saanut syntymälahjaksi musikaali
suuden, jota hän käytti ja kehitti. Hän lauloi vuosi
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kymmeniä Virtain mieskuorossa ja Virtain kirkko
kuorossa. Monet muistavat myös hänen hienot soolo- 
esityksensä.

Nuorten ohjaaminen musiikin maailmaan oli Mai
jalalle tärkeä asia. Musiikkiopisto ja oma stipendirahas
to nuorille musikanteille ovat tästä näyttönä. Suuren 
suosion saanut ja ansainnut Karhu-ooppera esitettiin 
Torisevalla kolmena kesänä, 1995—1997. Matti Maijala 
oli tässäkin hankkeessa yksi kantavista voimista.

Rotaryklubissa Maijala oli aktiivinen vaikuttaja. 
Hän toimi pitkään myös Virtain Seudun sydänyhdis
tyksessä.

Matti Maijala kirjoitti paljon ja piti lukemattoman 
määrän puheita. Virallisiksi luokiteltavia puheita eri 
tilanteissa hänelle kertyi tuhansia. Lisäksi hänellä oli 
lämpimiä ajatuksia ihmiseltä ihmiselle, kuten onnitte- 
lupuheita ja muistopuheita. Hän tallensi kaikki esityk
sensä myös kirjalliseen muotoon. Tampereen yliopiston 
Virtain kulttuurintutkimusasema julkaisi pienen osan 
teksteistä v. 1994 nimellä Puheita ja kirjoituksia perin
teestä ja lauluista.

Kunnallisneuvoksen arvonimen Maijala sai vuonna 
1989. Hänen saamistaan kunniamerkeistä huomatta
vimpia ovat Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki ja 
Suomen Kunnallisliiton kultainen kunniamerkki.

Kaiken työn ja harrastusten keskellä perhe ja koti 
merkitsivät Matti Maijalalle kaikkea kaikessa. Hänen 
parhaana tukenaan oli vaimo Aino. Maijaloilla on viisi 
lasta, 10 lastenlasta ja yksi lapsenlapsenlapsi.

Marja Kujala
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Hämeen läänin maaherra Kaarina Suonio vieraili Virroilla maaliskuussa 1995 ja lupautui Karhu-oopperan suojeli
jaksi. Maaherran (vas.) ohella kuvassa kulttuurisihteeri Marjatta Ylinen-Kärkkäinen, Karhu-oopperan kapellimes
tari Jarmo Anttila ja toimikunnan pj. Matti Maijala.

Marjatta
Ylinen-Kärkkäinen
IN MEMORIAM
Marjatta Ylinen-Kärkkäinen
(29.3.1948-3.7.2007) toimi Virtain 
kaupungin kulttuurisihteerinä 1982- 
1983 ja 1984-2000. Hän oli mukana 
toteuttamassa Karhu-oopperaa 1995 
ja avusti Virtain Joulua useilla kirjoi
tuksillaan.

Marjatta Ylinen-Kärkkäinen rakenteilla olevalla Karhu-oopperan näyt
tämöllä Virtain Torisevalla toukokuussa 1995. 15
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ISÄNMAAMME IKÄINEN TYYNE KAMMONEN
Lokakuun neljäntenä päivänä 1917 syntyi Vaskive

den Niemeen Tyyne-tytär toiseksi nuorimpana perheen 
yhdeksästä lapsesta. Isä oli Purran poika, äiti syntyisin 
Härköseltä. He saivat ostaa talon paikan Purrasta.

"Lapsuuteni oli ihanan onnellinen, vaikka puutetta
kin usein oli. Oli kuitenkin laulun lahja. Kun sain ke
säksi köydestä keinun kotikoivuun, oli se paras lah
ja isältä. Työtä tehtiin pienestä pitäen: paimenessa, 
lanttujen harvennukset, perunamaiden multaukset, 
heinien repimiset ojanpientareilta lehmille joka lyp- 
sykerraksi ja pyykkipäivät Kestikaapon rannassa. Jos 
tuli pienikin rako töiltä ja pääsi keinumaan, ei ollut 
mitään sykähdyttävämpää. Sitten oikein pitkät luisut 
ja laulua täysin rinnoin. Lauluista ei ollut puutetta, 
mistä lie kaikki opittukin.”

Koulunkäynnin Tyyne aloitti Ala-Poukalla kiertokou
lussa Keskisen Mimmin tarmokkaalla opetuksella ja 
jatkoi sen jälkeen Vaskiveden uudessa alakoulussa yh
den vuoden.

"Kansakoulua oli se neljä vuotta, Lyyli Ahlqvist oli 
opettajani. Siunaten muistan vieläkin häntä monista 
hyvistä elämänohjeista. Arvi Vahala oli toinen opet
tajani. Sitten oli jatkokurssit pari kertaa viikossa ja 
myöhemmin rippikoulu. Siinä oli minun koulunkäyn- 
tini, vaikka niin mielelläni olisinkin jatkanut, mutta 
kun ei ollut mahdollisuutta. Maailmanrannan kier
tokoulua vaan on pitänyt käydä jo pitkään, joskus an
karaakin, mutta rukouksen turvin olen tähän saakka 
kouluni läpäissyt.”

Kesällä 1936 oli Keski-Patalasta lähtenyt palvelija ja 
Tyyne meni hänen tilalleen tuohon sukulaispaikkaan, 
kun käskettiin. Kotona Niemessä hän kuitenkin teki 
yksin kaikki talon työt 25-vuotiaaksi asti, isä kun kä
vi talvitienuissa ja kesäisin kierrossa.

"Tein hevosen töitä, hevonen kun oli isälle kalliim
pi kuin minä. Huushollin ja karjan tarpeisiin kan
noin kahden ämpärin kanssa vedet järvestä talvisin 
32 kertaa päivässä. Lähde rannassa oli kesäisin jää
kaappina”.

Tuleva puoliso Pauli Kammonen oli tullut 6-vuotiaa- 
na Säämingistä Keski-Patalaan Pelastakaa lapset ry: n 
kautta, kun hänen äitinsä oli kuollut lavantautiin, jo
ta poikakin sairasti.

Jo joulukirkossa Tyyne oli "kattellu Paulia sillä sil
mällä”, mutta seurustelu oli alkanut palveluskesänä 
1936 Särkiperällä heinässä ja jatkui syksyllä Vaskive
den Ns:n kyntökilpailun syysjuhlassa. Sota ehti kuiten
kin tulla väliin ennen kuin nuoret pääsivät solmimaan 
avioliiton vuonna 1943.

Tyyne oli lottana palveluksessa Aunuksessa ja myö
hemmin Palokan sotasairaalassa. Varsinaisten töiden 
lisäksi käytiin marjassa, sienessä ja yhtenä pyhäpäivä
nä oli mm. tehty kaikille velvoitettu pakkomotti pui
ta. Metsään oli menty nauraen ja hullutellen, mutta en
nen kuin motti iltapimeään mennessä oli tehty, ei enää 
naurattanut, oli se naisille niin kova urakka.

Pauli oli haavoittunut, kun he saivat yhden vapun
päivän vapaata aikaa yhdessä, mutta ei ollut paikkaa

Tyyne (vas. takana) lapsuudenkotinsa Niemen pihamaalla, vieressä nuorempi sisar Aili. Isä ja 
äiti istuvat. Aune-siskon lapset olivat kuvan ottamisen aikaan sotaa paossa Tyynen hoidossa.
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yhteisille hetkille. He olivat kävelyllä Löylyniemes- 
sä, kun saivat puhuttua huoneen itselleen. ”Se oli sitä 
elämän parasta aikaa”, Tyyne naurahtaa. Pauli läh
ti taas talvella Rukajärvelle ja esikoinen syntyi pääsiäi
senä, kuukauden etuajassa, kun Tyyne oli komennuk
selta käymässä kotona.

Lapsesta asti on Suomen itsenäisyys ollut Tyynel
le niin suuri ja kallis asia, että jo kun hänen silloi
sen palveluspaikkansa Ala-Patalan isäntä kertoi uuti
sen välirauhasta, ei itkulle voinut mitään. "Mutta vii
meisen rauhan ehdot olivat niin kovat korvauksineen, 
ja Karjalakin vielä menetettiin. Eikä sitten kummin
kaan mitään siellä pidetty kunnossa”, Tyyne toteaa su
rullisena.

Karvaimpina nieltävinä hän muistaa luokkaristiriidat jo 
sotienväliseltä ajalta, jotka jatkuivat vielä sotienkin jäl
keen. Pahasuisimmat haukkuivat ja kävivät jopa päälle 
esim. osallistumisesta nuorisoseura- ja lottatoimintaan, 
"kun Tyyne oli töllistä lähtöisin ja Pauli huutolaispoi
ka”. ”Minä olen suomalainen, muita en kumarra enkä 
kannata”, oli ollut Tyynen vastaus.

"Vaikka minulla ei ollu mitään maallista omaisuut
ta, niinku siihen aikaan olis pitänyt olla ennenku oli 
isänmaallinen, minulla se on aina ollu sydämessä.”

Sodan jälkeen Anna-sisko tuli Tampereelta hoitamaan 
lapsuudenkotia, Tyyne ja Pauli asuivat Ala-Patalassa. 
Pauli oli uittoyhdistyksellä töissä, kun Lempi Vuorinen 
oli tullut pyytämään heitä Koron puhelinkeskuksen 
hoitajiksi vedoten Paulin sota-aikana saamaan koulu
tukseen. Myös Tyyne oli sotasairaalassa hoitanut puhe
linkeskusta omilla vuoroillaan. Asiasta tehtiin päätös, ja 
Pauli ryhtyi Koron puhelinyhtymän palvelukseen, vain 
kesäisin hän enää teki töitä Huvilan sahalla.

Lastensa synnytyksiin liittyen Tyyne kertoo suo
rastaan hurjia tarinoita. Kulkuyhteydet olivat kehnot, 
toinen kätilöistä karski ja pahasuinen. Sotien jälkeen 
lapsia syntyi paljon, synnyttäjä ei usein sairaalassakaan 
saanut sen ihmeempää apua ennen varsinaista h-het- 
keä. Kasvava perhe asui ensin vuokralla talossa, mis
sä puhelinkeskus oli, mutta vuonna 1949 he saivat os
taa Osuuskassan entisen talon omaksi kodikseen. Pu
helinkeskus muutti heidän mukanaan.

Aikaansa hyvin kuvaavia pikku pätkiä puhelinoloista 
Virtain Koronkylässä Tyynen kirjoittamana:

"Keskus oli hyvin vaarallinen ukonilmalla. Oli sään
tö, ettei ukonilmalla saa soittaa, kun ei ollut maado- 
tusta, mutta siitäkös ihmiset välitti. En onneksi ol
lut arka ukkoselle ja menin vastaamaan ukonilmal-

Rakkaalla rantapolulla Koronkylässä. Lapset 
Marja-Leena, Markku ja Olli, nuorimmainen Las
se puuttuu vielä.
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lakin ja sain monta kertaa korvilleni. Ja sitten erään 
kerran kun taas menin siihen vastaamaan, tuli pal
losalama sisälle ja räjähti siinä silmieni edessä kes
kuksen ja seinän välissä. Täytyy sanoa, että varjelus 
minulla oli - huoneet olivat täynnä savua ja ruudin 
katkua. Sitten toinen kerta tuli salama lattian rajasta 
johdon reiästä sisälle. Olin silloin paljain jaloin kes
kuksessa, nostin varpaani ylös ja katsoin silmä kova
na, jotta mitä se meinaa. Se meni siinä lattiaa pitkin 
edestakasi jonkun aikaa ja sitten puikahti pois samas
ta reiästä, mistä tulikin.

...Oli siinä vaikeuksia kaikenlaisia, kun oli vie
lä huono kuuluvuus. Piti tehdä metsäkaupat, tilata 
kauppiaille tavaraa, neuvoa tiet keinosiementäjälle... 
Ja se oli laaja alue: Kihniö, Kuru, Riuttanen, Piili - 
Virtaista puhumattakaan. Kyllä siinä tuskanhiki tu
li monta kertaa.

...Kovalla yrittämisellä ja nuukalla elämällä pär
jättiin jotenkuten. Vuonna 1955 tuli sitten muutos. 
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy lunasti Koron puhelin- 
yhtymältä keskuksen linjoineen, laitteineen ja vielä
pä hoitajineen. Johtaja Virtanen ja alueasentaja Luo
to tulivat meille katsomaan laitteita ja Pauli rohkaisi 
itsensä ja kysyi, josko pääsisi puhelinyhtiölle töihin. 
Ja niin me olimme PHP Oy:n palkkalistoilla. Se oli 
suuri onni meille, kun oli vakityö.”
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”Kun ei ollu ratioo eikä televisioo, tehtiin töitä. Kaik
ki harrastuksetkin oli jollain tavalla työntekoa, kun 
monille yhdistyksille tehtiin talkoita”, Tyyne selvittää 
aikoja vielä 1960-luvulle saakka. Pitopassarina, -kok
kina ja yhdistysten pääemäntänä suurin osa juhlista
kin meni häneltä varmaan keittiön puolella. Ja silloin 
kaikki vielä tehtiin itse, sähkö saatiin kylään 1950-lu- 
vulla.

Tyyne Kammosen toimista kyläyhteisön ja koko pi
täjää kattaviin toimintoihin voisi tehdä pitkän ansio
luettelon. Vielä ihan viime vuosiin saakka hän toimi 
muun muassa Patalanmajan Nuorisoseuran talonmie
henä hoitaen lämmitykset ja ovien avaukset ajallaan. 
Pieni esimerkki hänen pyyteettömästä osallistumises
taan on vähäosaisten avustaminen diakoniatyön kaut
ta vuosien varrella, aikaisemmin jäsenenä, myöhemmin 
puheenjohtajana. Sukkia kudottiin ja polttopuita teh
tiin iäkkäille ihmisille, jotka itse eivät enää kaikkeen 
pystyneet, annettiin sitten syntymäpäivinä lahjoiksi. 
Jouluisin vietiin itse tehtyjä ruokapaketteja. Tässä pie
ni ote Tyynen viime keväänä historiapiirille kirjoitta
mista muistelmista diakoniatyössä:

"Kylässämme vaikutti vielä silloin idearikas Raulia
Laulaja, mainio vetäjä diakoniatyössämme. Oli niin 
sateinen syksy, ettei saatu kaikkea viljaa korjatuksi, 
ja niinpä Rauha oli pyytänyt Ilkalta, josko saisim
me mennä Takalan perunamaalle pelastamaan pe
runoita diakonian laskuun. Niinpä akat pyörien sel
kään, perunakuokat ja säkit ritsillä. Kolmena päivänä 
siellä puursimme, ja tuolta ylhäältä annettiin meille 
kuin ihmeenä poutaa. Saimme hyvän saaliin. Mon
ta säkillistä Ilkan Arto toi kuormaamme Poukaman 
kellariin. Poukan Seija antoi kellarin, että saimme 
levittää perunat kuivumaan. Sitten oli taas talkoot, 
kun valkkasimme 'jyvät akanoista’ kuvaannollises
ti. Isommat perunat myimme koulun keittolaan syö
täviksi ja pienet, peukalonpään kokoiset säästettiin 
joulun talkoisiin.

Siinä oli vielä urakkaa, kun joulun aluspäivinä 
olimme perunateatterissa. Talkoot olivat jo silloin 
meidän keittiössä ja otin urakakseni keittää ja imel
lyttää perunat laatikoita varten. Sittenpä joku joulun 
aattoaamuista aikaiseen diakoniakatraamme töihin. 
Olin aamuyöstä jo lämmittänyt uunin, että valmis
telut oli tehty, kun työntekijät saapuivat. Leivoim
me hiivaleipää ja nisuäijiä, teimme peruna-, lanttu
ja porkkanalaatikoita (saimme näitäkin aineita siel
tä Ilkalta). Olihan meitä monta tekijää, mutta päivä 
oli tyystin kulunut ennen kuin kaikki oli laatikois

sa, jotka olin ennakkoon pyytänyt Mäkelän Toivolta 
tuosta kaupasta. Kolmisenkymmentä pakettia, kaik
ki laatikot auki ja joka laatikkoon samat, ettei kuu
lunut nurinaa, jos toinen sai enemmän. Seurakun
nan tervehdys mukaan ja muistutus Vapahtajamme 
syntymäjuhlasta. Iloista ja riemullista puuhaa se oli. 
Taisimme saada siitä eniten itsellemme. Totesi, että 
antaessaan saa.”

Minna, Kammosten tyttärentytär, oli koko kouluikän- 
sä ylioppilaaksi asti mummolassa. Totuttuna tapana 
tyttö sanoo Tyyne-mummua vieläkin äidiksi. Pitkä 
rupeama siis on Tyynellä ollut myös lasten ja nuorten 
kautta kokea vastuuta ja katsella eri sukupolvien edes
ottamuksia erilaisissa elämäntilanteissa

Kun kaikki lapset olivat jo lähteneet kotoa, Tyy
ne ja Pauli saivat vielä viettää useita vuosia kahdes
taan. Tyyne jäi leskeksi 1993 ja asuu edelleen omas
sa talossaan. Kukkapenkit loistavat hänen itsensä hoi
tamina. Varhaisimmat illakoiden ja leimukukkien tai
met, jotka hän nykyiseen taloon muutettuaan toi Leh
tisen Ilmalta polkupyörän sarvessa, kukkivat vieläkin 
joka vuosi muun kukkaloiston seassa. Pihapiiri ja mai
sema rantaan päin on hänelle äärettömän rakas. Tyy
ne on todella onnellinen, että saa vielä nytkin olla ko
tona, kun Taivaan Isä antaa aina uudelleen voimia pär
jätä. "Olen niin kiitollinen tuosta yhteiskunnan avus
ta taksipalveluun, että pääsee aina kerran viikossa hoi
tamaan asiat keskustassa, linja-autolla en enää pystyi
si”, Tyyne kiittelee.

Kotiseudun maiseman muuttuminen on tämän 90- 
vuotiaan näkökulmasta katsoen ollut viime vuosikym
meninä suunnatonta.

"Keskusta oli pieni kirkonkylä ennen ja nyt muka
mas suurellinen kaupunki. Kylistä on melkeen kaikki 
karjat hävitetty ja muutama isäntä viljelee koko kylän 
pellot. Ennen oli joka mökissä jos ei muuta niin ai
nakin yks lehmä ja joulupossu omiksi tarpeiksi. Pie
nelläkin maaläntillä yritettiin kasvattaa perunat ja 
juurikkaat. Nyt vaan isot koneet jyllää ja ruoka oste
taan kaupasta. Ennen oli hädin tuskin rahaa vaate- 
kankaisiin, jotka itte ommeltiin. Kylätiet on muut- 
tunu moottoriteiksi, ei tahdo huonojalkanen tien yli 
uskaltaa mennä.”

Tyyne Kammoselle ja monelle muulle hänen laillaan lo- 
talle ja sotaveteraanille kuuluu kiitos itsenäisestä isän
maasta ja sen nykyisestä hyvinvoinnista.

X Aila Sipilä
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Kyläkuvaaja Eeli Myllyharju
\Zirtain Seura järjesti I. K. Inhan valokuvaviikon yh- 

teydessä näyttelyn kyläkuvaaja Eeli Myllyharjun säily
neistä kuvista. Perinnekylän Makasiinissa oli esillä lä
hes 70 otosta 1930-luvun lopulta ja 1940-luvun alusta. 
Yleisöllä oli näyttelyssä mahdollisuus tunnistaa kuvien 
henkilöitä ja kirjoittaa tiedot ylös
erillisille tunnistuskuville. Valo
kuvat ja tiedot on koottu omaksi 
kansioksi ja tallennettu Virtain 
kotiseutuarkistoon.

Kyläkuvaajat olivat valoku
vauksen harrastajia, joiden ku
vauskohteina olivat yleensä lähi
piirin ja kyläkuntien henkilöt ja 
tapahtumat. Vielä 1930- ja 40- 
luvuilla valokuvaus oli harvinaista, ja laitteet olivat hy
vin arvokkaita. Kuvaajat kehittivät itse omat valoku
vansa lasinegatiiveilta. Kiertelemällä talosta ja tapahtu
masta toiseen kyläkuvaajat saattoivat hankkia pieniä li
säansioita ja kustantaa kalliin harrastuksensa.

Kansankuvaajina kyläkuvaajat tallensivat jälkipol
ville tietoa henkilöistä, paikoista ja tapahtumista, joi
ta ajan ammattikuvaajat eivät juuri kuvanneet. Kylä- 
kuvaajien toiminta on kuitenkin ollut pitkään aliar
vostettua, ja suuri osa lasinegatiiveista ja valokuvista 
on jo hävinnyt.

Perhepotrettia varten pukeu
duttiin parhaimpiin, ja kuvi
en tunnelma on usein vaka
va - valokuvaukseen suhtau
duttiin vielä arvokkaasti ja jo
pa pelonsekaisin tuntein.

Eeli Myllyharju kuvasi etupäässä ihmisiä: negatii
veille ikuistui perhejuhlia, hautajaisia, työkuvia sekä 
henkilö- ja perhepotretteja. Useimmat henkilökuvat 
otettiin ulkona rakennuksen tai esim. kauniin pensaan 
edessä. Perhepotrettia varten pukeuduttiin parhaim

piin, ja kuvien tunnelma on usein 
vakava - valokuvaukseen suhtau
duttiin vielä arvokkaasti ja jopa pe
lonsekaisin tuntein.
Eero Eeli Myllyharju syntyi Teu
valla 13.4.1904. Virroille hän tu
li vuonna 1934 Keuruulta rauta- 
tietyömaan myötä. Rautateillä kir- 
vesmiehenä ja timpurina toiminut 
Myllyharju asui puolisoineen ensin 

Mantilossa, josta useat valokuvatkin on otettu. Myö
hemmin, ehkä puolison kuoleman jälkeen vuonna 1940 
Myllyharju muutti Virtain kirkonkylään hautausura
koitsija Paavo Järven vuokralaiseksi. Virroilta Mylly- 
harju siirtyi vuonna 1943 Längelmäelle, eivätkä hänen 
myöhäisemmät elämänvaiheensa ole tiedossa.

Myös Paavo Järvi harrasti valokuvausta. Järven jää
mistöstä löytyi yli 200 negatiivia, joissa oli sekaisin 
Myllyharjun ja Järven ottamia valokuvia. Myllyharjun 
kuvaamiksi näistä on voitu tunnistaa yli 150. Kuvat on 
vedostanut lasinegatiiveilta Juhani Kinnunen.

Jaana Kallio

Kuva Vaskiveden lotista on otettu 1936 tai -37. Suurin osa kuvan henkilöistä tunnistettiin näyttelyn yhteydessä. 
Lottapuvuissa vasemmalta oikealle Mimmi Keskinen, Lyydia Laukkanen (s. Havanka), Olga Laukkanen, Sirkka Jo- 
kela/Helin (s. Tyrkkönen), Anni Jokela (s. Väli-Havanka), Sanni Katajisto, Rauha Syvälä/Mantilo (s. Havanka), Al
ma Ranta-Tyrkkö, Aune Liminka (s. Ylä-Nojonen), Elli Liminka (s. Maijala) ja Lyyli Ala-Nojonen (s. Uusi-Tyrkkö).

K
uv

a:
 E

eli
 M

vl
ly

ha
rju

/V
irt

ai
n 

ko
tis

eu
tu

ar
ki

sto

19



^irtain 5D

Tilinpäätös virtolaisittain
Itsenäisyytemme juhlavuonna olemme kiitollisia sii

tä, että saamme elää vapaassa isänmaassa, vaikka sen 
eteen on jouduttu antamaan raskaat lunnaat. Veteraa
nit menettivät parhaat nuoruusvuotensa, sotainvalidit 
terveytensä, monet läheisensä tai kotinsa ja lähes 500 
virtolaista henkensä.

Sotien tappioita ei voi ilmaista yhdellä luvulla. Ti
lastoja on kymmenittäin. Ne poikkeavat suuresti toi
sistaan, koska niihin on otettu mukaan tai jätetty pois 
eri asioita. Nämä asiat pitäisi kertoa ja selittää, mitä lu
kuihin kulloinkin sisältyy.

Tässä kirjoituksessa ilmaistuihin tappiolukuihin 
on otettu kaikki mahdollinen: sotilaat, siviilit, miehet 
ja naiset, kotirintama, vapaaehtoiset, sotavankeudessa 
kuolleet ja partisaaniuhrit. Luvut poikkeavat virtolais- 
tenkin osalta esim. veteraanimatrikkelin luvuista, kos
ka siinä on virtolaisiksi katsottujen henkilöiden tulkin
ta tiukempi. Tässä on katsottu virtolaisiksi täällä syn
tyneet tai kirjoilla olleet sekä täällä asuneet.

Tappiolukuihin on otettu varsinaisen sota-ajan 
lisäksi YH:n (liikekannallepanon) aika (10.10.— 
29.11.1939) 34 uhria, värirauhan aika (14.3.1940- 
24.6.1941) 1104 uhria, aselevon ja väliaikaisen rauhan
sopimuksen välinen aika (5.-14.9.1941) 151 uhria, La
pin sota (15-9-1944—27.4.1945) 2181 uhria sekä loppu
vuosi 1945 (28.4.-31.12.1945) 479 uhria.

Menehtyneistä vanhin on työvelvollinen Onni 
Härkönen (57 v), joka kuoli tapaturmaisesti Kouvo
lan asemalla. Vanhin varsinaisissa taisteluissa kaatu
nut on korpraali Eino Kumpu (44 v), joka jäi kentäl

le, mutta löydettiin vuonna 2000 ja haudattiin sanka
rihautaan 2004.

Nuorin menehtynyt on alokas Reino Puskala (18 
v 1 kk), joka kuoli sairauteen koulutuskeskuksessa. 
Nuorin kaatunut on sotamies Kalervo Ylä-Hallinen 
(18 v 7 kk).

Eniten kaatuneita on yhden perheen osalle tullut 
Karttilassa, josta kuoli neljä poikaa. Toiseksi eniten 
kaatuneita on Lehtokankaalla, josta meni kolme poi
kaa ja vävy.

Sotavangiksi joutui talvisodassa yksi ja jatkosodas
sa 14 virtolaista. Heistä kuoli vankeudessa neljä hen
kilöä.

Rajan tuntumassa eläneitä siviilejä joutui internoi
duksi Neuvostoliittoon n. 2500 evakuoimatta jäänyttä 
henkilöä. Heistä suurin osa oli Suojärveltä, 1827 hen
kilöä. Suurin osa näistä "tasavallan panttivangeista” 
palautettiin Suomeen, ja heidät sijoitettiin eri puolille 
maata, myös Virroille; joku elää yhä täällä.

Kotinsa joutui jättämään 420 000 luovutetun alu
een henkilöä, jotka asutettiin muualle maahamme. Vir
roille sijoitettiin n. 1000 evakkoa, jotka suurimmaksi 
osaksi jäivät asumaan tänne pysyvästi.

Sotiemme seurauksena jäi 30 000 sotaleskeä ja 
50 000 sotaorpoa. Virtolaisia heistä oli talvisodan ai
kana 70 sotaleskeä ja 130 sotaorpoa sekä jatkosodan 
seurauksena 88 sotaleskeä ja 88 sotaorpoa eli yhteen
sä 158 sotaleskeä ja 218 sotaorpoa. Tilasto on laadit
tu Virroilla kirjoilla olleen sankarivainajan kaatumis- 
ajan mukaan.

Sodat
yhteensä

Menehtyneet Haavoittuneet
Hu

omKentällä
kaatunut

Kuol.
haav:na

Kad.,
jäänyt
rintamalle

Sota
vangit

Muu syy Siviilit Ulko
maalaiset

Yht. Haav. Jäi inval.

Talvisota 16 725 4 322 5 188 28 1 496 956 33 28 748 45 000 10 000
Jatkosota 33 565 13 324 7 881 634 10 202 1 381 333 67 320 170 000 50 000
Yhteensä 50 290 17 646 13 069 662 11 698 2 337 366 96 068 215 000 60 000 1

Virtolaiset
Talvisota 113 23 34 - 4 - - 174 131
Jatkosota 186 59 31 4 41 - - 321 369 2,

3
Yhteensä 299 82 65 4 45 - - 495 500 400

Huom.
1. Lukuihin sisältyy 382 naista, joista 283 lottaa sekä 190 partisaaniuhria ja 74 teloitettua sotilasta.
2. Mukana 2 naista (Lyydia Kaltti, haudattu sankarihautaan ja Lempi Nyyssönen, haudattu Suonenjoelle).
3. Näistä Lapin sodan uhreja on kolme.

Tietolähteinä ovat olleet pääasiassa seuraavat kirjat ja tiedostot: Sotavainajamme rajan takaa,
Muistatko - Sotavangit ry, Tasavallan panttivangit, Virtain veteraanimatrikkelit sekä internetin Menehtyneet-tiedosto. PENTTI JOUTTIJÄRVI
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Kirjeitä sieltä jostaki

Enoani Aarnea en ole nähnyt kuin valokuvissa. 
Hän oli syntynyt 16.5.1910 ja kotoisin Vaskuun 
kylästä. Hän osallistui talvi- ja jatkosotaan ja toi
mi viimeksi Karjalan kannaksella komppaniansa 
aliupseerina. Sotavuosilta on säilynyt useita hä
neltä tulleita kenttäpostikirjeitä. Kotiväen kuulu
misia hänelle kirjoittelivat useimmiten sisar Siiri 
tai veli Aleksi, joskus myös äiti. Isän kirjoittama 
kirje on ainut vielä luettavissa oleva.

^*e,
iT-

*<=u.

Toiveikas kirje rintamalta kotiväelle sotajou-

luna 1943:
"Rakkaat vanhempani ja koko kotiväki. Lähetän 
parhaat jouluterveiseni teille kaikille sinne kotiin.
Ja sitten vielä monet kiitokset näistä kummastakin^^. ** 
paketista. Äidin ja Siirin lähettämistä. Kuinka ko- n
tona on Joulu mennyt. On tainnut olla hieman hil-z 
jäistä, kun ei meidän täältä rintamalta kumpaisen- 
kaan onnestanut päästä juuri Jouluksi kotiin. Ja on- 
ko se "pukki” ollut kovasti anteliaalla tuulella, kun 
en minäkään saanut mitään hommatuksi.
Niin, minun on mennyt täälä aikani oikein hyvin.
Eihän tämä tietysti ole senarvoista, kun jos sais ol
la kotona, mutta menee tämä näinkin, kun tähän 
on jo niin kovasti tottunut. Ja kohta taas on ohi tä- 
mä Joulukin, kuka sitten tietää, mitä on ensivuon
na tähän aikaan. Ehkä saa jo rauhallisesti viettää, 
kotona Joulunsa.
Niin minä sain kaikkiaan neljä pakettia, että kyl- 
lä nyt taas pärjäis vaikka viikon omin ruokinsa. Ja 
onhan täälä "talonpuolestakin” annettu niitä jou- 
luherkkuja. Illalla oli riisipuuroa ja rusinasoppaa, 
oikein vanhan hyvän ajan malliin. Ja sitten meil- ■" 
lä oli pieni kuusikin täälä korsussa joulusta muis-*4^f» " 
tuttamassa. Kotona ei taida nyt kuusta ollakaan,, 
vai kuinka?
Kuukauden kuluttua sitten pitäs taas päästä lomal-f* 
lekin, jos menee piirustusten mukaan. Nyt vain^^^^S 
toivotan kaikille kotona hyvää ja onnellista uut
ta vuotta.

Viimeinen Aarnen kirje on kirjoitettu teltassa 
16. kesäkuuta 1944:
"...Kyllähän tämä aika myllerrystä on nykyään 
ollu, ettei sitä tiedä kuinka vielä käy. Mutta oli
pa miten tahansa, niin koetan uskoen parhain
ta toivoa...”

Heinäkuussa tuli vielä kortti:
"Täällä 12.7.44 .. .laitan nyt vain tämmöisen kor
tin, ei tässä ole niin mitään erikoista kirjoittamis
ta, eikä paljoa aikaakaan...”

Rintamalta ei sitten enää postia tullut kuin pe
lätty sotilasasiakirje:
”.. .Velvollisuutenani on ilmoittaa Teille, että poi
kanne kersantti Aarne Ylänen on kaatunut tais
telussa isänmaan puolesta torstaina heinäkuun 
13. p:nä. Kranaatin sirpaleet olivat sattuneet hä
nen rintaansa etulinjan ja huoltoportaan välises
sä maastossa.

Sotilaspastori Niilo Lampi.”

Tapahtuneesta on jäljellä rikkoutunut lompak
ko ja siinä ollut kirje. Tärkeänä ja voimaa anta
vana on kirje ollut mukana sodan kauheudessa 
viimeiseen hetkeen saakka. Isä oli sen lähettä
nyt pojalleen jo 25.8.1941.

Jumalan haltuun Aarne”

Kohtalotoverin lohdutuksen sanat enoni koti
väelle: ”,. .siellä sodan keskellä he olivat varmas
ti lähempänä Jumalaa kuin täällä kotona mil
loinkaan.”

tr
r

Enoni kaatui 33-vuotiaana Vuosalmella ja on haudat
tu Virtain sankarihautaan.

’ Tuovi Rantanen
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Virtain Viinikan suvun aatelisia

\Zirtain seurakunnan asiakirjoista käy selville, että eh

kä ainoat Virroilla syntyneet aateliset ovat Hauhuun 
kylän Viinikan tilalta maailmalle lähteneet henkilöt. 
Tarkoitan vanhaa Viinikan sukua, sillä myöhemmin 
Viinikan tila on siirtynyt eri omistajille. Viinikkaan 
tuli 1700-luvun lopulla vävyksi Petteri Antinpoika ot
taen sukunimekseen ajan tavan mukaan Viinikka. Hä
nen poikansa Johan Petterinpoika Viinikka syntyi Vir
roilla 15.5.1778.

Johan Petterinpoika oli kirkkoherrana 1810-1862 
Venäjällä Inkerinmaalla Kaprion seurakunnassa. Papik
si hänet vihittiin Viipurissa. Hänen vaimonsa oli Inke
rinmaalla Eva Kristina Avenarius. Johanin nimi muut
tui Venäjällä Wireniksi. Johan Wiren vihittiin toiseen 
avioliittoon Franziska Winklerin kanssa 15.12.1826. 
Johan Wirenin ja Evan lapsia olivat Aleksander, Peter 
Georg ja Annette Emilie. Toisesta avioliitosta Fransis- 
ka Theresian kanssa olivat lapset Nikolaus, Elisabeth ja 
Heinrich Reinhold. Johan Wiren kuoli 10.4.1867 Ve
näjällä Pavlovskissa.

Nikolaus von Wirenistä aatelinen

Nikolaus von Wiren oli vanhojen kielten opettaja ja 
rehtori useilla paikkakunnilla Venäjällä. Omskissa hän 
toimi opettajaseminaarin johtajana ja Tallinnassa reh
torina Aleksanterin kymnaasissa. Nikolaus oli synty
nyt 11.2.1828 Viron Wesenbergissä ja kuoli 5.8.1901 
Latvian Riikassa. Venäjän Senaatti tunnusti Niko
laus Wirenin ja hänen lapsensa perinnölliseksi aatelik
si 13.6.1896. Näin Virtain Viinikan pojanpojasta tuli 
aatelinen. Nikolauksen vaimo oli Inkerinmaan Kapri- 
osta Johanna Emilie Frants.

Nikolaus von Wirenillä oli 12 lasta. Kun joululeh- 
teen ei sovi pitkiä juttuja, keskityn lapsista toiseksi van
himman eli Robert Reinhold von Wirenin, tämän kuu
luisan virtolaista syntyperää olevan aatelisen elämän 
kulkuun. Mainitsen kuitenkin, että Viinikan sukuun 
kuului paljon pappeja, virkamiehiä ja kauppiaita.

Robertista tuli merimies ja amiraali. Hän oli synty
nyt 6.1.1857 Novgorodissa. Robert avioitui Kronstadtis- 
sa, Pietarin kuvernementissa 25.9.1883 Nadezha Alek- 
sandrovan kanssa. Robertin ja Nadeshan lapset olivat 
Nadesha (s. 1885 Kronstadtissa, suoritti konservatorio- 
tutkinnon Pietarissa ja oli oopperalaulaja), Nikolai (s. 
1886, oli merivoimien luutnantti, lentäjä ja liikemies 
Yhdysvalloissa, jossa kuoli 2.9.1943), Georg (s. 1889 
ja kuoli Venäjällä Abbas Tumassa 4 vuoden ikäisenä), 
Aleksei (s. 1897, oli aliluutnantti ja vuodesta 1920 al
kaen Yhdysvalloissa Bostonissa laivanrakennusinsinöö- 
rinä) ja Robert (aliluutnantti).

Amiraali Robert Reinhold von Wiren.
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ROBERT VON VVlRENIN UPSEERIURA

Robert Reinhold Wiren otettiin oppilaaksi Pietarin 
merikadettikouluun 24.9.1873. Hän osallistui 1874— 
1876 kadettieskaaderin koulutuspurjehduksiin Itäme
rellä. Hänet ylennettiin gardemariniksi 12.5.1877, ja 
samana vuonna hän palveli panssarilaiva Jjort Velikil- 
lä ja höyrykilpperi Dzigitillä. Merikadettikoulun pää
tyttyä Wiren nimitettiin aliluutnantiksi ja komennet
tiin saksalaiselle höyrylaiva Gimbrialle, joka matkasi 
New Yorkiin. Siellä Wiren siirtyi amerikkalaisen höy
rylaiva Lazoon, joka ostettiin venäläisomistukseen ja 
sai uuden nimen Zabijaka. Wiren risteili Zabijakalla 
1879-1880 Yhdysvaltain itärannikolla ja palasi takai
sin Kronstadtiin keväällä 1880. Hänet komennettiin 
Zabijakan kesäkuussa 1880 alkaneelle maailmanym- 
päripurjehdukselle ja ylennettiin matkan aikana luut
nantiksi.

Wiren suoritti meriupseerien miinakurssin Pieta
rin merikadettikoulussa. Kurssin päätyttyä hänet ni
mitettiin 2. luokan miinaupseeriksi. 1. luokan mii- 
naupseerin arvon hän sai 2.1.1887. Wiren komennet
tiin 13.11.1891 suuriruhtinas Georgi Aleksandrovitsin 
käyttöön merivoimien miina-aseen opettajaksi. Tam-
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mikuussa 1892 hänet komennettiin miinaupseeriksi ris
teilijä Admiral Korniloville kruununperillisen Kauko
idän purjehdukselle. Wiren ylennettiin 2. luokan kap
teeniksi ja määrättiin vanhimmaksi upseeriksi panssa- 
riristeilijä General-Admiral II:lle, jonka Länsi-Intian 
matkalla hän toimi vanhimpana upseerina. Hän toi
mi sotalaivojen päällikkönä, ja määrättiin 12.4.1897 
merivoimien yleisesikunnan vanhemmaksi sihteeriksi. 
Wiren nimitettiin 14.8.1898 koululaivana toimineen 
Vernyin päälliköksi. Täältä hänet siirrettiin 25.3.1899 
monitori Strelettsin ja 3.10.1900 3. meridivisioonan esi
kunnan lippukapteeniksi. 1. luokan kapteeniksi Wiren 
ylennettiin 19.12.1901.

Port Arthurin taisteluissa

Venäjän ja Japanin sodan aikana Wiren komensi Bo- 
jarinia useissa taisteluissa Port Arthurin edustalla ja 
ylennettiin 5.9.1904 kontra-amiraaliksi. Wiren haa
voittui joulukuun alussa 1904 Port Arthurin linnoi
tuksen piiritystaisteluissa ja joutui 6.2.1905 linnoituk
sen kukistuessa japanilaisten sotavangiksi. Sotavan
keudesta hän vapautui vuoden 1905 lopulla. Seuraa- 
vana vuonna hän sai tehtäväkseen tarkastaa Tallinnan 
ja Viaporin satamissa olevien Venäjän laivastolle kuu
luvien alusten, sotilaslaitteistojen ja komentosuhteiden 
kunnon ja ehdottaa mahdollisia uudistuksia. Suoritet
tuaan tarkastuksen Wiren määrättiin 23.4.1906 nuo
remmaksi lippukomentajaksi Mustanmeren laivas
toon, mistä hänet siirrettiin vastaavaan tehtävään Itä
meren laivastoon.

Wiren nimitettiin 6.8.1909 Venäjän laivaston ami- 
raliteettineuvoston jäseneksi ja Kronstadtin satamien 
vt. ylipäälliköksi ja Kronstadtin sotilaskuvernööriksi. 
Hänet ylennettiin 1986 vara-amiraaliksi ja 1916 ami
raaliksi. Robert von Wirenille myönnettiin paljon eri
laisia kunniamerkkejä, joita voi verrata Suomen mar
salkka Carl Gustaf Emil Mannerheimin saamiin kun- 
niamerkkeihin - olihan Mannerheimkin nuorena Ve
näjän tsaarin upseeri.

VALLANKUMOUKSEN MAININKEJA

Jos oli monivaiheinen Robert von Wirenin elämäntai
val, niin ikävä oli hänen kuolemansa. Wiren oli kurin 
ja järjestyksen mies, upseerien ja matruusien kauhu. 
Rikkomuksesta seurasi aina rangaistus sotilasarvoihin 
katsomatta. Amiraali vaati ohjesääntöjen, pukeutumis- 
määräysten ja muiden ukaasien noudattamista pilkul
leen. Tosin hän osasi myös juhlia. Kronstadtin saarella

oli tunnettu majatalo ja juominkipaikka, josta käytet
tiin nimeä Hyväntoivonniemi. Kanavan rannalla sijait
sevalle upseerikerholle upseerit kerääntyivät juhlapäivi
nä Wirenin johdolla seurustelemaan ilman pikkutark
koja muodollisuuksia.

Venäjän vallankumouksen aikana maaliskuussa 
1917 Wiren raastettiin noin 60 muun upseerin kans
sa mukaan Ankkuritorille. Väkijoukko tuli amiraali 
Wirenin kodin eteen vaatien häntä ulos. Amiraali pu
keutui huolellisesti, meni ulos ja komensi tavoilleen us
kollisena, mutta tilanteeseen sopimattomasti: "Asen
to”. Tähän vallankumoukselliset vastasivat naurunre
makalla. Wiren pyysi hieman sovinnollisemmalla ää
nellä joukkoa mukaan Ankkuritorille luvaten selittää 
kaiken. "Myöhäistä, myöhäistä”, vastasi vallankumo
uksen huumaama joukko. Wiren pyysi matkalla jättä
mään hänet henkiin. Katumus oli liian myöhäistä. To
rilla matruusit teloittivat Robert von Wirenin.

Muistomerkki Kronstadtissa

Wirenille on 1990-luvulla paljastettu Kronstadtiin 
muistomerkki. Presidentti Boris Jeltsin on palauttanut 
kunnian tuhansille Venäjän laivaston miehille, myös 
amiraali Robert von Wirenille. Vuonna 2005 kävi 
Kronstadtissa joukko Virtain Viinikan talon sukuun 
kuuluvia katsomassa amiraalille pystytettyä muisto
merkkiä. Laivan lipuessa saarelle soitti venäläinen soit
tokunta Maamme-laulun sävelet.

Baltian maissa asuu edelleen paljon Viinikan sukua 
olevia henkilöitä. Viinikan suku liittyy myös Ala-Här- 
kösen sukuun, joten mukana matkalla oli myös Ala- 
Härkösen sukua. Samaan sukuun kuuluvat myös Wi- 
renius-nimiset henkilöt. Wirenin muotokuva on jälleen 
sijoitettu entisten upseerien palatsiin, Matruusien ker
hotaloon Sovjestskaja-kadun varrella.

X Kauno vuorenpää

Lähdeaineisto:
Kronstadtin kapina, kirja (Ari Kaitajärvi, Virrat; Aino 
Niskala, Tampere)
Ala-Härkösen sukuseuran julkaisut, Ala-Härkösen 
sukukirjat (Matti Kankaanpää)
Vanhan Ruoveden historia I osa (Mauno Jokipii), 
Evijärven, Juupajoen, Längelmäveden ja Oriveden san
karivainajien kirja
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Tervehdys Amerikasta
PKalanmajan Joensuun talossa asui itsellisenä Edvart Eljaksenpoika 

(s. 1862, k. 1892) perheineen. Aikaisemmin perhe oli ollut Myllyntaus- 
tan torpassa ja sitä ennen Vermaan Etelälahdessa. Edvart käytti asuinta
lon mukaan sukunimeä Mäki-Joensuu lähtiessään Amerikkaan. Vaimo 
Anna Maria Juhantytär (s. 1861) jäi viiden lapsen kanssa Suomeen.

fr (ft

Kirje Amerikasta:
Kalumetistä 1888 se 5 päivä Elokuu
Nyt taas otan minäkin pänän käteni ja piirän jon
kun rivin tältä vapauren Maasta ja tervehrän sinua 
Rakas ystäväni Emanuel Joensuu ja sinun Waimos 
ja lapses ja kaikki perhes ja san ilmoita etä olen olu 
terve ja wointini on tavalinen tälä vierala Maala jo
ta sama heran Armo lahiaa soisin teilekin Rakat Isän 
Maalaiseni.

Minä työskentelen täälä maansisälä Monta Kymen- 
tä syltä syväsä / tämä on Minule tykätävä työ paikat / 
tälä on hyvä ilma ja Muten hyvin sievä Maine / Ei tälä 
ole Wielä tärväny yhtään miestä / ei täsä Mainisa ole 
Wirtolaisia Kun Minä ja Kankanpän Manu / Wihtori 
ja Ku mun Toivo ovat Kalumet heklan Mainisa / sielä 
on kylä parempi palka Muta se on muuten vaaralisem- 
pi sielä tärvä Melken joka päivä miehiä / Kylä kai se 
on Wähä varalista ola Näisä kaivanoisa Muta eisuin- 
kan sitä tierä ihminen koska sitä kuka itsensä Maan 
pääläkin silä Heran Käsi se variele ihmistä täläkin / 
Waika Kylä se on kirioitetu etä joka vaaran Mene se 
vaarasa huku muta en Minä pirä tätä niin kovin Waa- 
ran paikana Koska Niin Monta tuhata ihmistä työs
kentele tämäsesä työ paikasa tälä saarela /

Saan myös ilmoita etä sain sinun Kirias Wastaan 
ota tänä päivänä jonka erestä kiitän Siitä / Minä Näin 
etä Mylylän Iivari on ruvenu sinua vihaman Muta se 
on suota / työn Minunkin täyty tehrä ensin enen kun 
saan rahan ja Wielä pitä ola Kuun palka Aina sisälä 
jota ei saa enen Kun lähte pois työ paikasta.

Sinä kysyt onko täälä Hytösiä ja Kärpäsiä / Niitä 
on täälä paremmin Kun Suomesa onpa vielä Heinä 
sirkoiakin niin etä toppavat toisinan höyry waunun 
Kulkemasta ja Hevoset tälä on Niin suuria ja hyviä 
etä en ole Nähny Suomesa senmoisia ja Kaiki täälä 
on paremin Kun Suomesa / Niin kuin olen jo enen 
Maininu Pohiois Amerikan Yhrys Walat ovat vapau
ren ia Yhren vertaisuuren Maa / tälä ei ole niin kun 
Muisa Maailman osisa etä Kansa on Halituksen aa
telin ia Wirka valtaisuren valitavana Waan päinvas
toin Wirka miehet ei ole tälä jumaloituia waan kan
san palvelioita jotka Kansan tahrosta ovat virkaan 
Asetetavat ia Myös erotetavia / Huonet täälä on mel
ken samalaisia Kun Suomesa.

Kylä Minä lähetän sinulle rahan sitä navetasta pa
rin viikon pästä / Eikä Muta tälä kerta Waan Jääkä 
Hyvästi Heran hakun
tätä lausu ystävyrelä Edvart Mäki Joensuu

fr.

Juho Heikinpoika (s. 1863) tuli torppariksi Joensuun Sivulaan 
vuonna 1895. Perhe jäi asumaan torppaa, kun Juho lähti Ame
rikkaan. 1.6.1903 Johan Sivula kirjoitti Yhdysvaltain Michi
ganin osavaltiosta talokas Manu Joensuulle kirjeen:

Talokas Manu Jojensuu
nyt saan tervehtää taas muutamilla lauseila teitä täältä 
kaukaisesta lännen maasta / sain teiltä kirjenkin jossa 
kuulin ettei minun viimenen kirjeni olekaan saapunut 
teilen. Kaipa se niinkin ollu ja onhan niitä monen mie
hen kirje joutunu hukaan tässä maasa kun viime vuon
na liki kymmenen miljoonaa vietiin kirjain kassaan jos
sa ne sitten poltetin, iso summa oli niiten joukossa ra
ha kirjojakin

kesä on täälläkin ollu ja ison aikaa työ hommat on 
vilkkaat taas tähän aikaan vuoresta ja melkeen kauta ko
ko maan on hyvän lainen Aika / kuuluu jollakin paikal
la olevan huononmoiset työ hommat en tierä tästä eten 
päin vaika tulis pijankin huonoo aikaa hyvinkin laajal
ta se on niin äkinäistä täällä ansijo aikain mutuminen 
/ ei tällä ole kalliit työ palkat tässä kaupunkissa puoli 
toista taalaa päivältä eikä olekaan paljon sivu töitä / saa
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tässä työssä sentään tavalisen palkan jossa minä olen jo ol- 
lu likimain 8 kuukauta / nyt on uraka työt miehilä en tie
dä siten antaako hyvät herrat ansijon jälkeen palkkaa siten 
kun makson aika tullee ei olla vielä niin pitkällä asijassa / 
kerta kuukauressa annetaan työ palka

kovin näjytään kaupunkija rakentavan uresta vaikei tä
mä vielä iso olekaan ison kylän rinnalla / on tässä maasa 
semmottijakin kaupunkija että yli seitemän saran eri ker
taa tulle vaunu kaupunkin ja toinen sen verta lähtee sa
masta kaupunkista joka vuoro kausi / Arvahan sen siit- 
tä että jo siinnä on ihmisliiketäkin kun meikä Iäinen jou
tuu semmoteen paikkaan näkemään niin lulis olevan ko
ko maailman kansan siinnä / vaikee niitä on uskoo joka ei 
niitä rokaa näkemän

lähti tästä kylästä näinä päivinä Suomeenkin 10 hen- 
kee vain pientä se on sen suhteen kun niitä tullee Suomes
ta tänne kyllä tänne lännen kultalaan kovin rientää ihmi- 
sijä waiken minä ole täällä nähny kultaa enempi kun Suo
messakaan mutta on täällä nuo hopija markat isoja

Wiime kuussa oli montanan waltijos tässä maassa sem
monen taka talavi että oli paikon 10 jalkaa vahvassa lun
ta kolmata kymmentä asteta kylmää / kuoli 90 000 tuhata 
elukaa ja joku paimenkin ihminen kylmän tähren / tämä 
maa on niin vaihetelurikasta kylmän ja lämpösen kanssa

etelä Ameriikan ja yhrys valtain välilä on tänä talvena 
aljetu kanava työ joka tulee maksaan liki pari sataan mil
joonaa tollarija / sen kanavan pituus tullee 49 mailija mai
li on pissei kun kilometri / kolme sataa työ miestä mahtuu 
työhön / ei valko ihonen kansa kuulu kestävän työssä sillä 
paikala on lämmin ja taurilinen

hyvästi hyvästi nyt taas tällä kerta 
kunnijoituksela johan sivula
[todennäköisesti:] L Rsf Crystal Falls Mich U S of Ame
rikan

Saman vuoden syyskuun 1. päivänä Juho lähetti vaimolleen 
Aliinalle kirjeen:

nyt minä taas tervehrän teitä kaikija / mitä kuuluu ra- 
kaaseen perheeseeni / hyvää vointija saan teilen ilmoi- 
taa taas ja sammaa toivon teilenkin / sain sinulta taas 
kirjan ja oiken hauskan / on kovin hyvä mieleni kun 
sinula on ihan samanlainen mieli ala kun minulakin 
kaikissa asijoisa että oikeen ihmetellä pitää kuinka me 
niin yhren laiset siinnäkin asijassa että annat minun 
vielä olla täälä että saan vielä tienata täälä / ja kun sinä 
olet niin asunu torppaa että olet kuokitanu sielä kyrölä 
se on kovin hyvä asija / kyllä minä vielä kerran hallaan 
mailmassa siitä hyvästä sinua / kyllä sinä saat erelenkin 
päin aina asua torppaa niinkun tahrot vain / kyllä mi
nä täältä lähätän sinulen jos vain herra terveytä antaa / 
kyllä sinä saat siihenkin laita jos vain saat ehkä rahal
la säkin juhan kanssa kaupaa / ehkä se tekee sitä tartis 
jo syksylä puhua että se panis nurkka kivet sulan aika
na / kyllä sinä saat tehrä aina niinkun tahrot minä an
nan sen vallan sinulen kun sinula on niin hyvä käsitys 
kaikkiin asijoihin

oikeen on hauskaa tämä minulen / näistä lahjosta 
tulee kiittää minun suuresti jumalaa kun se on anta- 
nu minulen näin mieluisen puolison kaikin puolin 
/ kyllä se on hyvä kyllä sen vanhemat miehet siten 
tietää myös jos sinä laitat siihen etei liika liki asun- 
huoneita tule asumain / niinkun parraksi näjet kyl
lä sinä ja sinun tyäs ja toimes kelpaa minullen aina 
kaiki / kovin on hyviä mieli alani arvoisaa emäntä
ni kohren kun vain pirät ittes semmottena / kyllä 
sinä saat juora vettä väkevämpää vaikei viina ja syö- 
rä kanssa / tehkä keskenne siitä rahasta selvempi ti
li kun aini kirjoti siitä rahasta mitä sinä olet anta- 
nu kotijas että sitä on 260 markaa ja sinä kirjotit et
tä sitä on 285 markaa / tu hyvin ja muistelkaa oi
keen että käy yhteen / ei tän asian ole niin kiirus
ta / ei suinkaan Kalle sitä niin äkijä saa suoritetua 
vähin erin mitä häneltä riittää / tämä siten panee 
yhteen kun lähätän Allinalen / nyt panen tän kir
jan sisäien yhren rahan joka on 2 taalan raha en ar- 
vaa panna tän enempi yhtä aikaa jos hukuu välilä / 
kyllä panen toisten kirjain sisäien kyllä minä kirjo- 
tan taas parin viikon päästä / jos parin kuun päästä 
isompi raha kirja / kyllä minä koitan kirjain sisälä 
lähätää tarves rahhaa perheeleni etei teitin puuteta 
pitäis tulla / sieltä ehkä te nyt saatekin maasta ruo
ka vähäsi aikaa vaiken minä pane mitään määrää / 
minä annan sinulen aina vallan kun sinä olet vain 
semmonen kun tähänkin asti

Kirjeet ovat olleet Tatu ja Maija Joensuun hallussa. Mai
ja toi ne nähtäväksi Vaskuun kylähistoriapiiriin, min
kä jälkeen ne tallennettiin tulevaa julkaisua varten jäl
kipolvien iloksi.

Kirjeisiin on lisätty kauttaviivat lukemisen helpot
tamiseksi.
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Tien rakentaminen Leveelahteen
Olin äitini kanssa kyläilemässä Aino ja Reino Haa

pamäen luona 17.4.1984. Silloin Aino ja Reino innos
tuivat muistelemaan Jäähdyskylän ja Leveelahden vä
lisen tien rakentamista, ja itse innostuin merkitsemään 
kerrottua muistiin.

Aino muisteli, että Reinon ollessa sotaväessä v. 1928 
hän alkoi isänsä Aleksanteri Leveelahden kanssa poh
tia, mistä saataisiin rahaa Leveelahden tien rakentami
seen. Mahtoiko Ainon mielessä olla, että Reino pääsisi 
sotaväen jälkeen uutta tietä pitkin helpommin riimille. 
He päätyivät ompeluseurojen järjestämiseen. Niitä sit
ten pidettiinkin vuoronperään eri taloissa: Haapamä
ki, Salmi, Peltomaa, molemmat Leveelahdet ja Haa
pasalmi. Kukin talo huolehti kahvitarjoilusta. Tarjoi
lun tuotto meni tien hyväksi.

Käsitöiden teko lopahti pian ja nämä korvattiin 
tanssilla. "Ompeluseuroissa” soitti vuoronperään haita
rilla kuka vain osasi. Useimmiten soittivat oman kylän 
miehet Niilo Haapamäki, Janne Pihlajamäki ja Matti 
Wiik. Joskus soitti ulkopuolisiakin pientä maksua vas
taan. Niilo Haapamäki kuulutti ajoittain buffettipol- 
kan, jolloin miesten tuli tarjota tanssitettavalleen kah
vit. Buffettipolkka kuulutettiin yleensä silloin, kun lat
tia oli jo tanssijoita täynnä.

Ompeluseuroissa kävi lopulta tanssijoita muistakin 
kylistä. Tällöin soitti usein Eetu Viitanen, soittajista pa
ras. Joskus syntyi tappelultakin eri kylien miesten kes
ken. Heissä oli Jäähdyskylän, Nuuttikylän, Vaskiveden, 
Koronkylän ja taisi olla kirkonkylänkin miehiä. Viran
omaiset olivat kehottaneet pitämään ompeluseuroissa 
järjestysmiestäkin. Erään kerran yksi järjestysmies oli

itsekin sammahtamisen partaalla huilaamassa toisessa 
rakennuksessa. Hän havahtui kuulemaan, että tappelu 
oli käynnissä. Tämä väkivahva mies terästyi heti, tör
mäsi ulos ja osallistui itsekin täysin rinnoin "järjestyk
sen pitoon”. Järjestys palautui.

Kun rahaa oli saatu kokoon, niin tämän hyvin mä
kisen tien tekeminen huutokaupattiin parin sadan met
rin pätkissä. Aino ja Reino eivät tarkkaan muistaneet, 
milloin tietä tehtiin, mutta vuoden 1930 tietämissä si
tä lienee rakennettu.

Millaista sitten liikkuminen oli ennen tien saamis
ta? Leveelahden talot oli rakennettu 1800-luvulla. Pit
kään sieltä kuljettiin lähinnä järviä pitkin, kesällä ve
neellä ja talvella jäätä pitkin hevosella. Leveelahdesta 
käytiin kaupassa yleensä Vaskivedellä, mutta Haapa- 
mäestä Jäähdyskylässä Akseli Heikkilän kaupassa. Le
veelahden suunnasta käytiin myllyssä yleisimmin Ala- 
myllyllä. Jos piti mennä kirkonkylään, niin ensin tultiin 
Jäähdyskylään hevosta taluttaen tai joskus ratsain pol
kua pitkin Rantalan riihen luo. Siellä säilytettiin kär
ryjä ja valjaita. Kärryillä jatkettiin matkaa.

Tien pätkiä oli tehty jo ennen ompeluseuroja talo
jen kohdilta ja tien alkupäästä. Haapamäeltä oli jo ko
ko Reinon muistaman ajan kuljettu jonkinlaista kär
rytietä maantielle. Tie oli kuitenkin niin huono, et
tä esimerkiksi Leveelahden kärryt olivat Rantalan rii
hen luona.

Leveelahdentie kunnostettiin tai oikeastaan raken
nettiin uudelleen nykyajan koneilla muutama vuosi sit
ten. Nyt ei ompeluseuran tuotoilla olisi enää tietä ra
kennettu.

X Matti Rantanen
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Suurten paarien ääressä

<

Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden kun

niaksi julkaisemme kuvauksen nuoren kadetti Mauno 
Loikkasen tunnelmista Suomen Marsalkka Manner
heimin arkun äärellä kunniavartiossa 4.2.1951. Teksti 
on säilynyt valokuvaaja U. A. Saarisen arkistossa hänen 
oltuaan lehtikuvaajana kuvaamassa Marsalkan hauta
jaistilaisuutta.

"Olin saanut kunniakkaan tehtävän seisoa tunnin 
ajan Suomen Marsalkan arkun ääressä kunniavartio
na hautajaispäivän ensimmäisenä yön tuntina. Seison 
asennossa katseeni tiukkaan tähdättynä kirkon keski- 
ristiin. Ajatukseni ovat suuressa vainajassa. Katkea
maton ihmisvirta soluu ohitseni. Mikä on saanut hei
dät liikkeelle keskiyöllä sunnuntaita vasten, seisomaan 
tuntikausia jonossa kiristyvässä pakkasessa? Siihen ei 
heitä ole kukaan pakottanut eikä käskenyt. Ei asiasta 
ole tehty mainontaa. Siitä olen varma, ettei kellään ole 
uteliaisuus mielessä. Syyt ovat paljon syvemmällä.

Tuossa tulee vanha vaimo. Kohdalle tultuaan hän 
kaivaa povestaan annansilmän oksan. Sen hän on var
maan kotonaan kasvattanut, leikannut aarteensa lähti
essään ja varjellut sitä povellaan pakkasta vastaan. Sen 
hän nyt hartaana laskee paarien ääreen.

Päivän lehdistä olen lukenut, että kaikki sujuu ää
nettömästi, vain adresseihin nimiään kirjoittavat aihe
uttavat kynällään pientä rapinaa. Tämä ei pidä aivan 
paikkaansa. Tuossa tulee mies, selvästikin väärentä
mätön tukkijätkä; pieksusaappaat, pomppatakki, vil
lapaita ja hattureuhka kädessä puhuvat tätä. Jostakin

ylämaista hän lienee saapunut ja tullut suoraan junal
ta kirkkoon, sillä hänellä on pullottava reppu vielä se
lässään. Hän lienee tullut pääkaupunkiin vain tätä var
ten. Arkun kohdalle tultuaan mies aivan kuin muut
tuu, hän ryhdistäytyy, kantapäät napsahtavat tiukas
ti yhteen moitteettomaan asentoon ja sitä seuraa nöyrä 
kumarrus vainajalle, kumarrus, jota parempaa ei nuo
ri kadettikaan pystyisi tekemään. Vain tämä ja monet 
muut kantapäiden napsahdukset rikkovat yön hiljai
sen pyhäkön rauhan.

Tuossa tulee kaksi koulutyttöä, siinä 16-vuotiaita. 
Käsi kädessä he tulevat arkun ääreen, kaivavat pienen 
kielokimpun esille, laskevat sen. Huulet liikkuvat sanoen 
jäähyväisiä, mutta ääntä ei kuulu. Yhtä nöyränä heitä 
seuraa tunnettu helsinkiläinen tehtailija rouvineen.

Mutta mitä ihmettä nyt! Onko kirkkoon päässyt ja 
iljennyt tulla humalaisia! Kolme miestä lähestyy arkkua 
käsikynkkää käyden, askeleet ovat jotenkin epävarmat. 
Kohdalle tultuaan keskimmäinen kuiskaa seuralaisil
leen jotain. He kääntyvät päin. Silloin vasta huomaan, 
että laitimmaiset ovat sotasokeita. Tiukka asento ja ku
marrus vainajalle. Jos kumarrus ei ollut aivan oikeaan 
suuntaan osunut, kuten heidän näkevällä oppaallaan, 
oli se sitä vaikuttavampi. Häpeän äskeistä ajatustani hu
malaisista ja tunnen jotain kosteaa tipahtaneen poskel
leni. Mutta tuota kyyneltäni en häpeä. Noilta miehiltä 
oli sota vienyt silmien valon. He ovat tuomittuja iäiseen 
pimeyteen. He jos kuka eivät ainakaan ihannoi sotaa. 
Mutta he kunnioittavat suurta vainajaa.”

X Arja Saarinen
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Killinkosken Myrsky 90 vuotta
Virtain kaupungin vanhin toiminnassa oleva urhei- 

luseura Killinkosken Myrsky perustettiin huhtikuussa 
1917. Perustavassa kokouksessa valittiin seuran ensim
mäiseksi puheenjohtajaksi Vihtori Raittila, sihteerik
si Viljo Nieminen ja rahastonhoitajaksi Toivo Niemi
nen. Tammikuussa 1918 alkanut kansalaissota ja sitä 
seuranneet tapahtumat vaikeuttivat jonkin verran vas
taperustetun seuran toimintaa.

Killinkosken Myrsky liittyi jo toimintansa alkuvuo
sina vuonna 1921 Työväen Urheiluliittoon. Toiminta oli 
vilkasta lähinnä voimistelun, hiihdon ja yleisurheilun 
parissa. Alkuvuosina aloitettu näytelmä-, huvi- ja muu 
viihdetoiminta on koko seuran historian ajan toiminut 
urheilutoiminnan taloudellisena tukena.

Urheilutoiminta monipuolistui

Monialaiseksi urheiluseuraksi Killinkosken Myrsky ke
hittyi jo 1930-luvun alkupuolella, kun toimintaan lii
tettiin paini ja nyrkkeily, joista jälkimmäistä harrastet
tiin pääasiallisesti piirikunnallisella tasolla. Ensimmäi
set kansalliset kilpailut järjestettiin hiihdossa ja painis
sa 1930-luvun puolivälin paikkeilla. Hiihdossa kilpai
lutoiminta oli vilkasta varsinkin ensi vuosikymmenil
lä, ja 1930-luvulla nuoret miehet voittivat useita piirin
mestaruuksia, kuten vielä myöhemminkin. Myös nai
silla oli menestystä. Aune Ala-Lahti Tuurala sijoittui 
toiseksi TULin mestaruushiihdoissa naisten kahden 
kilometrin hiihdossa.

Kansallinen painitoiminta jatkui yli 40 vuotta. La
jin harrastus oli laajimmillaan 1940-50-lukujen vaih
teen tienoilla. Frans Kiviniemi voitti 1960—70-luvuil- 
la neljä TULin mestaruutta ja 14 muuta mitalisijaa se
kä SM pronssia vuonna 1973.

Virtain ensimmäinen urheilukenttä

Virkeä urheiluseura kaipasi kunnon urheilukenttää. 
Virtain ensimmäinen urheilukenttä valmistuikin Ab 
JW Enqvist Oyin toimesta Killinkoskelle vuonna 1938. 
Uudella kentällä Myrsky järjesti ensimmäiset kansalli
set yleisurheilukilpailut vuonna 1941. Tuosta ajankoh
dasta lähtien kisat olivat lähes jokakesäinen tapahtu
ma 25 vuoden ajan.

Menestystä tuli muissakin lajeissa. Lasse Posti- 
nen voitti nuorten SM kuulantyönnön vuonna 1943, 
TULin mestaruuden 10-ottelussa vuonna 1946 se
kä hopeatilat SM 10-ottelussa vuosina 1947 ja 1948. 
Nämä sekä Pentti Salon tulokset ylipitkien matko
jen juoksuissa lienevät suuren harrastajajoukon par
haita tuloksia.

Maantieviestijuoksu Virtain kirkonkylän ja Kil
linkosken välillä järjestettiin ensimmäisen kerran 
17.7.1932 Virtain Veikkojen ja Myrskyn välisenä 14- 
miehisin joukkuein, myöhemmin 18-miehisin. Juoksun 
lähtöpaikka vaihtui vuorovuosin. Vuosikymmenen lop
pupuolella viestiin osallistui myös Lahdenkylän Toive, 
joka oli aikaisemmin ollut Myrskyn alaosasto.
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Myrskyn ensimmäinen nuorten leiri Peränteen Vuohisaaressa 1948. Takana leirin ohjaajat ja emännät Antti Reijo
nen (vas.), Sole Haapaniemi, Kalle Pirttijärvi, Kerttu Korpijärvi, Lauri A. Sainio, Elli Lehtokangas ja Asta Sainio.
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Myrskyn tyttö- ja naisvoimistelijoita työväentalon rappusilla 1930-luvun puolivälin paikkeilla.
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Pyöräilyssä seura järjesti ”Killin Tempo” ajot vuo
desta 1986 lähtien sekä TUL:n maantiepyöräilyn mes- 
taruusajot vuonna 1989. Ja jälleen tuli menestystä. Kal
le Vartiamäki sijoittui ikämiesluokassa Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailuissa kolmanneksi vuonna 2000 sekä 
voitti kaksi Suomen mestaruutta vuonna 2004.

Palloilu mukaan toimintaan

Sotien jälkeen alkanut pesäpalloharrastus oli suosittu 
naisten, miesten ja nuorten keskuudessa. Edustusjouk
kue pelasi ystävyysottelujen lisäksi sarjatasolla. Lento
pallo tuli mukaan 1940-50-lukujen vaihteessa. Lajin 
harrastusmahdollisuudet paranivat Killinkosken uuden 
koulun valmistumisen myötä, kun koulun voimistelu
sali saatiin myös lentopalloilijoiden käyttöön. Peliä on 
harrastettu myös sarjatasolla.

Jalkapallo sarjatasolla alkoi vuonna 1969. Edustus
joukkue pelasi yli 600 ottelua 25 pelikauden aikana 
osallistuen useana vuotena Suomen Cupiin sekä eri
laisiin turnauksiin. Joukkue nousi kaksi kertaa Pallo
liiton IV divisioonaan menestymättä kuitenkaan ko
vassa seurassa. Juniorijoukkue pelasi 68 ottelua muu
taman pelikauden aikana. Myrskyn riveissä jalkapal
loilun aloittanut Kari Sainio on pelannut Veikkauslii
gassa Tampereen Unitedin joukkueessa.

Pöytätennistä on harrastettu lähinnä jäsenten välisi
nä kilpailuina 1950-luvulta lähtien, myös seuraotteluita 
lajin tiimoilta on käyty. Salibandyharrastus johti sarja

toimintaan vuoden 2000 alussa, ja nyt seura pelaa Sisä- 
Suomen Pirkanmaan viidennessä divisioonassa.

Suosittuja, viikon kestäviä nuorten leirejä järjestet
tiin 1940-60-luvuilla lähes joka kesä Peränteen Vuohi- 
saaressa ja Tulijoella. Leirielämä sujui kesäisessä luon
nossa erilaisten kilpailujen ja muun toiminnan mer
keissä. Killinkosken Myrsky on osallistunut kaikille 
TUL:n liittojuhlille, tosin ensimmäisille 1927 ja vii
meksi 1999 järjestetyille vain juhlavieraina. Myrsky oli 
Apu-lehden Liittojuhlaseura vuonna 1969.

Voimistelulla on ollut merkittävä osuus seuran toi
minnassa perustamisesta saakka. Valmistelut Liitto- ja 
Piirijuhlien sekä Naisten Liittopäivien voimisteluesi- 
tyksiin lisäsivät merkittävästi seuratoiminnan tavoit
teellisuutta. Voimisteluohjaajien taitoa vaativaa tehtä
vää vuosikymmenien varrella ei koskaan voida mitata 
senteissä taikka sekunneissa.

Tunnustuksia toiminnasta

Opetusministeriö on myöntänyt Urheilun Ansioristit 
ja mitalit seuraaville seuran jäsenille urheilun hyväksi 
tehdystä työstä: Suomen Urheilun hopeinen ansioristi 
Kalle Postinen, Urho Sainio, Hannu Helin, Sulo Soi
ni, Lauri A. Sainio ja Pauli Tomunen. Suomen Urhei
lun Ansiomitali kullatuin ristein: Frans Kiviniemi. An
siomitali: Vuokko Korpijärvi, Hilkka Peltonen, Kerttu 
Raittinen, Heikki Leponen ja Eino Peltonen. TUL:n 
kultainen ansiomerkki: Frans Kiviniemi.

X Erkki Rantanen 
29



^irtain “Joulu 5fl

Ottikonperän olympialaiset
Kun yhteisön koko ei oikein riitä kyläksi, sitä nimite

tään peräksi. Tällainen oli ja on Ottikonperä, noin nel
jä kilometriä Killinkoskelta Kotalaan vievän tien varrel
la. Syntyi ja kasvoi 11 savun taloryhmäksi, kun Metsä
hallitus 1800-luvulla perusti alueelle metsänvartijapii- 
rin ja sille metsänvartijatilan. Toiminta aikaansai ym
pärilleen pikkutiloja ja yksi tällainen, eräs syrjäisimmis
tä oli Ahon tila, jota 1940-luvulla asui Lauri Saari vai
monsa Sylvin ja poikiensa Saulin (s. 1931) ja Raunon 
(s. 1935) kanssa. Pieni tila mahdollisti osittaisen elin
tarvikeomavaraisuuden, muuten talous perustui alueen 
metsätalouteen — kovan työn avulla.

Sähköä ei ollut, mutta radio kuului ja posti kul
ki, ja sen mukana sanomalehti, jossa oli urheilusivut. 
Lontoossa pidettiin olympiakisat vuonna 1946, ja Ta
pio Rautavaara voitti keihäänheitossa kultaa! Mahta
vaa! Killinkoskella oli lahjakas urheilija Lasse Posti- 
nen. Hänen menestymistään seurattiin sekä lehdistä 
että Killinkosken urheilukentällä.

Kipinä urheiluun syttyi, ja kun kilpailevia harras
tusmahdollisuuksia ei ollut, muodostui siitä keskeinen 
harrastus. Kun lähin mahdollisuus oli viiden kilomet
rin päässä Killinkoskella huonon tien takana ilman kul
kuyhteyksiä, ratkaisuna oli oma kenttä.

Urheilukenttä lehmihakaan

Sauli kertoo: "Urheilukenttä tarvittiin. Päätettiin ra
kentaa se lehmihakaan. Lehmien pito oli jo lopetet
tu, ja isältä ja äidiltä saimme hiljaisen suostumuksen. 
Varmaan ajattelivat, että ovatpahan poissa pahanteos
ta. Vuosi oli 1946. Kiviä poistettiin, kuoppia tasattiin. 
Rauno muistaa, että isompia kiviä poltettiin. Nuotio 
kiven päälle kunnes kivi oli kuuma, sitten vettä päälle 
niin kivi hajosi. Työvälineitä olivat lapio, kuokka, rau
takanki, kirves ja saha. Juoksuradan pääsuoraksi saa
tiin 25 m ja ratakierrokseksi 80 m. Muut suorituspai
kat olivat korkeus- ja seiväshyppy, kuula- ja kiekkorin- 
ki sekä pituus- ja seiväshyppy.

Keihäänheittopaikka oli kentän ulkopuolella ja alas- 
tulopaikka kentällä, paitsi Saarimäen Tarmolla, joka jo 
muita varttuneempana heitti kevyen poikien keihään 
kentän takaiseen metsään. Heitto tuomittiin takalaitto
maksi ja Tarmo ohjattiin lyhemmän lentoradan omaa
viin lajeihin. Moukaria ei heitetty, onneksi. Ulkopuo
lista apua ei ollut eikä sitä kyllä pyydettykään. Kenttä- 
välineet valmistettiin itse, kuten aidat, hyppytelineet ja 
seipäät (puiset!). Mallia vakoiltiin Kiliin urheilukentäl
tä. Kuulan ja kiekon tilasin Alavuden urheiluliikkees
tä, ja keihään toi joulupukki (isä). Siinä oli kasvunva- 
raa, kuten siihen aikaan vaatteissakin oli tapana. Se oli

Muista välineistä muistuu mielee
ni äidin herätyskello, jolla otet
tiin aikoja, ja lehmänkello, jolla ki
listettiin viimeiselle kierrokselle.

aikuisten keihäs. Killinkosken Myrskyn miehet vaih
toivat sen kuitenkin kahteen nuorisokeihääseen. Muis
ta välineistä muistuu mieleeni äidin herätyskello, jol
la otettiin aikoja, ja lehmänkello, jolla kilistettiin vii
meiselle kierrokselle.

Kentän valmistuttua ryhdyttiin kisailemaan. Ensin 
oman perän poikien kanssa, sitten tuli vähitellen Killis
tä poikia mukaan. Kilpailu oli leikinomaista, hauskaa 
kisailua, ei mitään totista touhua. Toimitsijoina oli ku
kin vuorollaan, kuten ajanottajana ja mittamiehenä.”

Olympiakisat Aho 1948

Kun oli kuunneltu riittävä määrä Martti Jukolan ja 
Pekka Tiilikaisen kisaselostuksia korva radiossa kiin
ni ja järjestetty onnistuneet “esikisat1, kohosi olympia
kuume riittävän korkeaksi. Päätettiin järjestää "Olym
piakisat Aho 1948” Ahon urheilupuistossa Virtain Ot- 
tikonperällä. Kisoissa jaettiin kisoja varten valmistetut 
ja nimetyt kulta-, hopea- ja pronssimitalit.

Itse asiassa päätös oli helppo ja johdonmukainen. 
Omistihan toimikunta jo oman urheilupuiston suo- 
rituspaikkoineen. Keneltäkään ei tarvinnut hakea lu
paa, ja toimikunnalla oli tietoa, taitoa ja varsinkin tah
toa kisojen järjestämiseen. Joku pessimistisesti suhtau
tuva olisi kenties kiinnittänyt huomiota lievään voima
varojen puutteeseen, mutta se oli epäolennainen kysy
mys vahvuuksien rinnalla. Järjestelytoimikunnan muo
dostivat Sauli puheenjohtajana ja Rauno jäsenenä. Ki
sat saivat vielä jatkoa kesällä 1949, jolloin järjestettiin 
jälkiolympialaiset mitaleineen.

Sauli sai tehtäväkseen valmistaa mitalit. “Käytin 
mallina Lontoon kisojen mitaleita. Valmistin teräs- 
putkesta meistin, jolla löin vanerista irti pyörylät. Kai
vertamalla ja piirtämällä mitaleihin tuli suomalaisten 
olympiavoittajien kuvia, kuten Paavo Nurmen kuva 
juoksumitaleihin ja Matti Järvisen keihäänheittomita- 
leihin. Vuoden 1949 kisamitalit maalasin kulta, hopea 
ja pronssivärillä. Nämä mitalit varustettiin saranoidul
la kotelolla, joka maalattiin punaiseksi. Kun sähköä ei 
ollut, kaikki tehtiin käsin öljylampun valossa.”.

Kilpailulajeina olivat 25 metrin pikajuoksu, 25 m ai
tajuoksu, 80 m juoksu, 110 m aitajuoksu, n. 3 km maas-
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Ottikonperän olympialaisten 1948 mitaleja.

tojuoksu, pituushyppy, kolmiloikka, korkeushyppy, sei
väshyppy, kuulantyöntö, keihäänheitto ja kiekonheit
to. Sauli Saari kokosi aikanaan kattavat muistiinpanot 
kilpailujen osanottajista tuloksineen. Muistiinpanot oli 
arkistoitu Ahon ullakolle, jonne ne unohtuivat Saulin 
ja Raunon lähtiessä opintielle vuonna 1949.

Kun he sitten puoli vuosisataa myöhemmin tyhjen
sivät taloa omistajan vaihdoksen jälkeen, arkisto katosi 
“muun roinan11 mukana. Näin ollen tässä kirjoituksessa 
ei voida muistella ketä olivat olympiamitalistit. Erkki 
Rantanen on voittanut kuvissa olevat mitalit, ja Tarmo 
Saarimäki on jäänyt mieliin keihään “hukkaanheittä- 
jänä“. Kisoista ei varsinaisesti tiedotettu missään, vaan 
tieto kulki meidän poikien keskuudessa suusta suuhun. 
Osanottajien ikä vaihteli 13-15 vuoden paikkeilla, ja 
kilpailijoiden määrä oli jälkiarvioiden mukaan 15-20 
poikaa. Yksi osanottaja osallistui yleensä 2-3 lajiin. 
Ikäsarjoja ei ollut, vaan osallistuimme lajiin samassa 
sarjassa iästä riippumatta.

Tarina kertoo senlaatuisesta oma-aloitteellisuudes
ta ja harrastuksen voimakkuudesta, joka kelpaa esi
merkiksi tämän aikakauden ihmisille, jotka valittavat 
mahdollisuuksien tai tilojen puutetta esteeksi harras- 
tuksiensa vähäisyydelle.

Koteloidut mitalit 1949 kisoista.

Juoksija-reliefi on annettu kunniapalkintona 
"kisoissa useimmin käyneelle vieraskyläläiselle”.
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X Lauri Saikkonen 
myös mukana ollut
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SEURALEHDEN KANSIKUVA PEILASI AIKAANSA

Eri puolilla Virtain laajaa pitäjää on yli vuosisadan 

toiminut kymmenittäin yhdistyksiä. Etenkin nuori
soseurat ja työväenyhdistykset toimittivat opintoker
hoissaan yhdistyksen omaa lehteä jo alkuajoistaan läh
tien. Myös monilla muilla seuroilla, koulujen kerhoil
la ja esim. kirkonkylän lasten kirjastolla on ollut omat 
kerholehtensä.

Lehti oli aina uniikki, käsin kirjoitettu ja kuvitettu;

silloin ei monistuskoneita tunnettu. Seuralehtien kan
sikuvan tekeminen annettiin yleensä kerholaisista työ
hön taitavimmaksi tiedetyn tehtäväksi.

Koosteen kansikuvat on valittu arkistoista löytyneis
tä lehdistä. Tiedämme, että yhdistysten omista koko
elmista löytyy vielä paljon seuralehtien aarteita, jois
ta toivommekin tietoja sekä arkistoitaviksi että tulevia 
julkaisuja varten.

Vaskiveden Kosken koulun kerholehden Kurren kansikuva 
(ei vuosilukua), piirtänyt Tatu Moisio.

Vaskiveden nuorisoseuran Kaiku-lehden van
himman numeron kansikuva vuodelta 1920.

Piilin Piristyksen samanniminen leh
ti. Arkiston ainoassa kappaleessa ei ole 
vuosilukua.

Ensikertalainen, jonka kansiku
va on muunnelma Albert Edelfeltin 
tunnetusta piirroksesta.

Korvenojan nuorisoseuran Korve
nojan konkarit (ei vuosilukua).
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Monoskylän Ns:n seuralehti Alku, 
”Juhannusnumeron” kansikuva vuo
delta 1929.

Vaskiveden Ns:n Kaiku, kansikuva vuo
delta 1925.

Liedenpohjan Ns:n lehti Taimi, kansi
kuva vuodelta 1912. Taimi-lehden ku
vittajina toimivat mm. Niilo Heinonen 
ja Voipa Nuorukainen Sulkava.

Toimitus
Siina L. 
HiidaTS
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Taimi-lehden "Kotiseutunumeron” 
kansikuva vuodelta 1923.

Toisveden Ns:n lehti Soihtu (ei vuosilu
kua). Soihdun vanhin numero on vuodel
ta 1908.

Hauhuun Ns:n lehti Yritys, kansikuva 
vuodelta 1950.

Uurasten nuorisoseuran (myöh. Ko
talan Ns) seuralehdellä ehti olla mon
ta nimeä. Kipinä-lehden vanhin nu
mero on vuodelta 1906. Uusi yritys 
on 1920-luvulta ja Ajatusten pirtti 
vuodelta 1933. X Jaana Kallio ja Aila Sipilä
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Virtaintien yrittäjät järjes
tivät perinteiset joulukadun 
avajaiset marraskuun lo
pussa. Ohjelmajärjestelyistä 
vastasi Pohjois-Pirkanmaan 
koulutusinstituutin oppilas- 
osuuskunta Tekevät Kädet.

Kuva: Juha Kallio
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INTOmielisellä Lauluja Kar
jalan kunnailta -konsertilla 
kerättiin varoja I. K. Inhan 
muistomerkkirahastoon. 
Solistina toimi Minna Liet- 
tyä-Tyni säestäjänään Erk
ki Kallio.

Teatteri Inton tiernapojat 
esiintyivät joulun alla kirjas
tossa. Tiernapoikina deby
toivat nukketeatterin henki
lökuntaan kuuluvat konstaa
peli Kiiltonappi (vas.), herra 
Into, postimestari Juselius ja 
taiteilija Samperi.



Kylätalolla isäntäväki Tuija 
Veija, Keijo Leppänen ja Ol
li Joutsenjärvi saivat Virtain 
Seuralta muistoksi Hannu Hä
meen runoteoksen.

Ryhmäkuvaan kokoonnut
tiin Kurjenkylän kylätalon 
edustalle.

Kuvat: Erkki Pajumäki, Juha Kallio

Virtain päivän kotiseuturet- 
ken aluksi käytiin Asevelihen- 
gen muistomerkillä Ohtolas- 
sa. Kurjenkylässä tutustuttiin 
mm. mansikkatilaan, 80-vuoti- 
aaseen rukoushuoneeseen ja ky
lätaloon. Oppaana retkellä toi
mi Olli Joutsenjärvi.
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Ohtolankylässä ylläpidetään päreiden 
valmistus- ja käyttötaitoa. Pärekatto 
valmistui kesän aikana mm. Ähtärin 
Itä-Peränteelle. Isossa kuvassa Ohto- 
lankylän päremylly-yhdistyksen tal- 
kooporukka "vanhoissa vermeissä” 
Päremyllyllä.

Toisen kerran järjestetty Kotalan 
koskien hölkkä keräsi kauniina su- 
visunnuntaina 22.7. lähes sata osal
listujaa. Taustalla Kotalan kyläyh
distyksen Kotala talo.

Virtain Urheilijoiden perinteikäs Vir
tain soutu järjestettiin 26.5. Etualal
la jo toistamiseen Suomen Soutuliiton 
palkitsema ‘Vuoden paras puuvenesou- 
tukaksikko’, Jouko ja Tero Vaali.



Ku
va

t: 
Ja

ri 
Is

ok
iv

ijä
rv

i 
Ku

va
: J

uh
a 

Ka
lli

o Kuva: Juha Kallio

geksi myyntikojuil
la, tanssimusiik
ki raikui ja Jou
ko Väärälän Ze-

n toimittaja Rii
ka Parkkinen tans

Suomen virallisen juhannus- 
kaupungin ohjelman aloitti

vat juhannusaaton markki
nat Perinnekylässä. Run

sas markkinaväki tun-

toriila riitti kyy
ditettäviä. Ju
hannustapahtu
mat välittyivät 
myös koko Suo
meen television 

kautta. Ylen TV2:

sitti Jari Isokivijärveä 
ja muita kavaljeereja. Ju- 

Kuva: hannuspäivän jumalanpalve-
Juha Kaiho ]ukseen Rantapuistoon tultiin 

Korosta kirkkoneneellä.



Neljännet Ruutanan onginnan 
SM-kisat Vaskiveden Paskolam-
milla kesäkuussa olivat jälleen me
nestys. Viihdykettä kisapaikalla 
oli talutusratsastuksesta klassik-
korockiin, Paskovisasta Kalavale- 
näytelmään ja ruutananeidon va
lintaan. Ohjelmajärjestelyistä vas
tasivat Vaskivedenneidot.

Sykettä syrjäkyliin -projekti on 
järjestänyt ikääntyvien virkis
tys- ja toimintapäiviä kyläkunnis
sa. Kerran vuodessa on lisäksi ko
koonnuttu Virtain urheilukentäl
le leikkimielisen kisatapahtuman 
merkeissä. Kesäkuussa 2007 järjes
tetyissä kisoissa voittoisin oli "kel
tainen” Koron joukkue, joka ku
vassa ottaa mittaa Vaskuusta let-
kakävelyssä.

Kuva: Aila Sipilä

Kuva: Pertti Vilen

Sellisti Hannu Kiiski juhli 30-vuo- 
tista taiteilijantaivaltaan ja esiin
tyi vuoden aikana useaan kertaan 
Virroilla
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I. K. Inhan valokuvaviikko järjes
tettiin ensimmäisen kerran. Ku
vassa kurssi- ja luentotarjonnas- 
ta vastanneet valokuvaajat Juhani 
Latoniemi (vas.), Seppo K. Pouta
la ja Kari Ennola. Ennolan ja I. K. 
Inhan valokuvia esitellyt näytte
ly Perinnekylän Makasiinissa ke
räsi heinäkuun alussa lähes tuhat 
katsojaa.
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Virtain uudistettu pääkatu avattiin 7.7.2007. Juhlalliseen nauhan leikkaukseen 
osallistuivat toimitusjohtaja Sakari Anttila Suunnittelutalo S. Anttila Oy:stä, 
työpäällikkö Erkki Kuttila, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Johanna Saa
rinen, tekninen johtaja Satu Hyötylä ja rakennusarkkitehti Päivi Ihamäki.

Virtain Karhu 2007 on Eero Hertsi. Karhumarkkinapäivän tapahtumat jat
kuivat Perinnekylässä vapaa-ajanasukkaiden Kesätreffeillä ja Perinnekylä elää- 
tapahtumalla. Ohjelmassa oli mm. musiikkia ja työnäytöksiä. Olavi Heittola 
opasti nuoria pokasahan käytössä.
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Virtain naisen kansallispu
kuun kuuluvat pellavapaltti- 
nainen paita, raidallinen ha
me, punainen liivi ja vyötas- 
ku sekä esiliina ja huivi mus
taa silkkiä. Päähineenä on 
pitsillä koristeltu tykkimys- 
sy. Miehen puvussa on vaalea 
paita, raidallinen liivi, hou
sut ja takki mustaa sarkaa, 
musta silkkinen kaulahui
vi ja päähineenä huopainen 
lierihattu.

Kalevan Nuorten Töppöset ja Varituiset ilahduttivat juhannuksena markkina
väkeä Perinnekylässä.

Kuva: Päivi Ylimys-Saarinen

Virtain kaupungin
hallitus myönsi 

Virtain Seuralle 
20.10.2006 Vir- 
rat-palkinnon 
tunnustukse
na merkittä
västä toimin
nasta paikka

kunnan hyväk
si. Kunniakirja 

ja pronssinen kar-
hupatsas ovat esil

lä Virtain pääkirjas
tossa.
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Yli 100-vuotias kansallispukumme

PCansallispukuliikkeen katsotaan alkaneen, kun kei

sari Aleksanteri III ja keisarinna Maria Feodorovna te
kivät virallisen vierailun Lappeenrantaan ja Helsinkiin 
elokuun 5. päivänä vuonna 1885. Lappeenrannassa kei
sarinnalle lahjoitettiin kaunis keuruulaismallinen neli- 
hankainen soutuvene Suomen omaleimaisuuden ilmen
täjänä. Venettä souti kahdeksan kansallispukuista nei
tosta. Neidot oli valittu silmällä pitäen eri maakuntia, 
mm. Ida Aalberg Hämeen edustajana. Kansallispuvut 
oli valmistettu Suomen Käsityön Ystävissä, joka oli en
simmäinen kansallispukujen valmistamo Suomessa.

Kansallispuvun alkumuoto on maaseudun rahvaan 
1700-1800-luvuilla juhla- ja pyhävaatteena käyttä
mä alueelleen tyypillinen kansanpuku. Puvut olivat 
harmonisia ja tarkoituksenmukaisia. Maamme pitkät 
etäisyydet ja huonot kulkuyhteydet aiheuttivat sen, et
tä vaikutteita saatiin harvoin. Näin puvut muotoutui
vat omaleimaisiksi paikallisia erityispiirteitä sisältävik
si asuiksi. Kirkonmiehet saattoivat pitää kirkasvärisiä 
ja koreita kansanpukuja liian maallisina uskonnolli
siin menoihin. Pohjanmaalta kotoisin olleen Niklas 
Durchmanin kerrottiinl840-luvulla julkisesti pahek
suneen kirkossa juhlapyhinä naisten puolta, joka loisti 
kuin "helvetin peräseinä”.

Nykyään Suomessa on yli 400 erilaista kansallis
pukua, ja uusia kootaan vanhojen valokuvien ja kan- 
gasnäytteiden sekä museoiden arkistojen perusteella. 
Vuonna 1979 perustettiin Suomen kansallispukuneu- 
vosto, joka vaalii pukujen perinteisyyttä ja aitoutta, uu
sien mallien kokoamista ja hyväksyy uudet mallit. Ai
emmin kootuissa malleissa saattoivat ajan muotivirta
ukset vaikuttaa asioihin.

Virtain naisen puku tarkistettiin vuonna 1987 ja 
miehen puku vuonna 1990. Tarkistetut puvut Vir
tain Seura lahjoitti kansallispukuneuvostolle, ja ne 
olivat ensimmäisten esille laitettujen pukujen joukos
sa, kun Suomen kansallispukukeskus avattiin Jyväsky
lään vuonna 1992. Lisäksi Virtain Seura lahjoitti pu
vut Virtain kaupungille vitriineissä säilytettäviksi. Ne 
sijoitettiin valtuustosalin aulaan vuonna 1995 ja ovat 
siellä kaikkien nähtävillä.

Helmi Vuorelma Oy on valmistanut kansallispu
kuja lähes yhtämittaisesti 1910-luvulta alkaen ja toi
mii yhteistyössä kansallispukuneuvoston kanssa. On 
hieno asia, että Vuorelma otti myös Virtain puvut tuo

tantoonsa. Näin oma pukuperinteemme on kaikkien 
ulottuvilla.

Kansallispuku on juhlapuku. Valistunut käyttäjä 
jättää käsilaukun kotiin ja ottaa mukaansa nyytin tai 
kopan sekä käyttää vain pukuun kuuluvia koruja. Kih
la- ja vihkisormukset saavat jäädä, mutta ruskeat sukat 
ja korkokengät voi unohtaa. Käyttäjän vastuulla on, et
tä puku on oikein puettu ja siisti sekä käyttäytyminen 
asun arvon mukaista.

Kansallispukuneuvosto on nimennyt elokuun vii
dennen päivän kansallispukujen syntymäpäiväksi — siis 
kaikki Salmet ja Sanelmat juhlapukuun.

Virtain Seuran kansallispukuvastaavana toimii Ee
va Polvi. Häneen voi ottaa yhteyttä Virtain puvun val
mistusta, korjausta ja käyttöä koskevissa asioissa.

Kansallispukuompelija Päivi Järvi on riimitellyt 
kansallispuvun käytöstä seuraavasti:

Täss' on sulle hyvä aate: 
hanki juhlaan laatuvaate, 
suomalainen juhlapuku 
perinteinen kansallispuku, 
edustava mittapuku, 
tanhupuku, rippipuku, 
pojalle ja neidolle.

Vihkipuku, paras puku 
miehelle ja vaimolle. 
Suvijuhlaan kirkonmäelle, 
sukujuhlaan koko väelle, 
tanssijalle, laulajalle, 
harmonikan soittajalle. 
Koulun juhlaan, lakkiaisiin, 
perhejuhlaan, ristiäisiin.

Kun hankkiudut siis 
juhlavaatteeseen 
tyydy vain parhaaseen.

X Liisa Saikkonen
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Suomalaisen valokuvan juuria
Valokuvaus rantautui Suomeen melko pian keksi- 

misensä jälkeen. Piirilääkäri Henrik Cajander (1804- 
1848) onnistui valottamaan dagerromenetelmällä 3. 
marraskuuta 1842 Nobelin talon Turussa. Näistä valo
kuvauksen aamuhämäristä kului lähes puoli vuosisataa 
ennen kuin kuvaajat siirtyivät ateliereistaan ulos. Eh
dottomasti merkittävin maisemakuvaaja syntyi kruu
nunvouti ja henkikirjoittaja J. A. Nyströmin perhee
seen Virtain Jäähdyspohjassa 12. marraskuuta 1865. 
Into Konradiksi ristitty monilahjakas poika otti myö
hemmin sukunimekseen Inha.

I. K. Inha jätti vuosisadan vaihteessa kuvatun ja 
kirjoitetun laajan tuotan
tonsa avulla ehkä yhden
suurimmista kulttuuri- ^...
perinnöistä, joka valottaa 
vuosisadan vaihteen elä
mää ja ihmisiä varsinkin 
maaseudulla. Kuvatuo- 
tannon kulmakiviä ovat 
1893-94 kuvatut ja kir
joitetut matkakertomuk
set Karjalasta ja kymme
nisen vuotta myöhemmin 
suoritettu laaja Suomi-ku
vaus sekä sen pohjalta jul
kaistu Suomi kuvissa-\<.\r\A.
Unohtaa ei myöskään sovi 
hänen romanttisia maise- 
makuviaan Suomesta Pa
riisin maailmannäyttelys
sä vuonna 1900. Niinpä 
onkin luontevaa, että suo
malaisen kuvauksen histo
ria sai hyvien henkilösuh
teiden ansiosta pysyvän 
pesäpaikan Virroilta.

Suomen Valokuva
historiallinen Yhdistys ja 
Killinkosken kyläyhdistys 
avasivat kesäkuun ensim
mäisenä päivänä laajan kamera- ja valokuvausmuseon 
Virtain kaupungin Killinkosken Wanhassa tehtaassa. 
Pitkään suunnitelmissa ollut hanke mahdollistui edes
menneen jäsenemme Rainer Matlinin ja hänen vaimon
sa Sirkka Matlinin testamenttilahjoituksen perusteella 
yhdistyksen haltuun siirtyneen laajan kamerakokoel- 
man myötä. Lähes elämänmittaisen harrastuksen tu
loksena syntyneestä ja yli 2000 laitetta sisältävästä ko
koelmasta poimittiin ensimmäinen perusnäyttely.

Museon perustamisen mahdollistuminen oli sarja 
samanaikaisia sattumia. Pitkään suunnitelmissa ollut

Vuosisadan alun Ernemann edusti kehittyneen 
filmitason edessä liikkuvan verhosulkimen ja 
tähystyskuilulla varustetun peilietsimen kans
sa aikansa huippua. Kuvakoko on 9 x 12 cm.

hanke toteutettiin lopulta vajaassa kahdessa kuukau
dessa. Laajan kamerakokoelman sijoittaminen Suo
messa yleisölle avoinna olevaan museoon ei ole help
poa. Suurten valtiollisten museoiden ylläpito yhteis
kunnallisin varoin rajautuu varsin tiukin säännöksin. 
Harrastuspohjaisen yhdistyksen resurssit museotoimin
nalle ovat vielä vähäisemmät. Apuun tulivat aiemmat 
hyvät henkilösuhteet, joiden kautta tie avautui suoma
laisen valokuvauksen uranuurtajan I. K. Inhan jalan- 
jäljille Virroille.

Inka-tehtaiden omistama, museoviraston suojelema 
ja Killinkosken kyläyhdistyksen hallinnoima hieno val

koiseksi rapattu tehdasmiljöö oli 
mitä sopivin paikka perustettaval
le kameramuseolle.

Toisen kerroksen entinen rei- 
käkorttivarastohalli on kuiva ja 
tasalämpöinen paikka. Sieltä löy
tyi jo ennestään kylällä vuosisa
dan alkupuolella toimineen va
lokuvaamo Tenholan uudelleen 
rakennettu museoatcljcc. Tilaa 
suuren kokoelman esilletuomi
seksi on aivan riittämiin. Laajen
tamismahdollisuudetkaan eivät 
kaadu lähivuosina ainakaan ti
lanpuutteeseen.

Viime kesän avajaisnäyttelyn 
teemana oli Puukamerasta Koda
kin kiekkokameraan - kaikki jo 

I historiaa. Ajallisesti aihe sijoittuu
1 yhdeksännentoista vuosisadan ai- 
s van alusta kahdeksankymmentä-
2 luvulle. Omana kokonaisuutena 
| näyttelyssä olivat esillä myös mm.

Ihagee Exaktat, laatikkokamerat 
ja Voigtländerin ja Polaroidin ka
merat. Muistettava on kuitenkin, 
että esillä olevat laitteet ovat pe
räisin pääosin yhden miehen ko
koelmasta, eivätkä näin edusta

esim. minkään osa-alueen täysin kattavaa katsausta.
Näyttelyn erikoisuuksista mainittakoon suomalai

sen Sarvis Oy: n valmistama 6x9 pakeliittinen yksin
kertainen kamera (ainoa suomalainen!) Mielenkiintoa 
tälle laitteelle lisää se, että kamera on suora kopio rans
kalaisen M.I.O.M. -tehtaan patenttisuojatusta mallis
ta! Laitteen historiaa tunnetaan varsin vähän. Sarvik
sen alkuperäisine laukkuineen museoon luovutti inno
kas harrastekuvaaja ja Inka-tehtaiden eläkkeellä oleva 
korttivaraston työntekijä Eino Peltonen. Hän muistaa 
ostaneensa kameran postimyynnistä juuri ennen Hel-
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KAMERAMUSEO KlLLINKOSKELLE
singin olympialaisia vuonna 1952. Peltonen kertoi, että 
tehtaan henkilökunta tilasi kaikkiaan kolme kameraa, 
mutta yksi tilaajista perui kauppansa viime hetkellä.

Nuorille kännykkäkuvaajille aika tuntematon kyl- 
pyhuonelaboratorio esittelee yleistä viisi- ja kuusikym
menlukujen harrastekuvaajien vedostus- ja filminke- 
hityskäytäntöä. Tämänkaltainen verstas palveli myös 
monen ammattikuvaajan ensimmäisenä laboratoriona. 
Vanhemman aikakauden vedostusvälineitä ovat Otso 
Pietisen 13 x 18 cm Sirius-suurennuskone ja Valkeakos
ken Sanomien valokuvaaja Timo Kallion rumpukuivaa- 
ja sekä levykuvien pinnakkaisvedostuslaite.

Nykyään valokuvia otetaan enemmän kuin kos
kaan, mutta samanaikaisesti niitä tehdään kuviksi en
tistä vähemmän. Näin totesi avauspuheessaan Virtain 
kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, valokuvaaja ja 
yrittäjä Armi Hänninen. Hän iloitsi alan historiallisen 
ja nopeasti katoamassa olevan tietotaidon keräämistä 
museoksi juuri Virroille I. K. Inhan juurille.

Venäläinen KGB:n käyttämä vakoilukamera. Objektiivi 
kurkkii kantajansa takin napinlävestä ja taskuun sijoitet
tu paljelaukaisin käden puristamana laukaisee kameran.

X Juhani Latoniemi
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Suomen Kameramuseon avaus Killinkosken Wanhassa Tehtaassa mahdollistui monen samanaikaisen sattuman 
myötä. Museota avaamassa Killinkosken kyläyhdistyksen pj. Vesa Postinen (vas.), Virtain kaupunginvaltuuston vpj. 
Armi Hänninen ja Suomen Valokuvahistoriallisen Yhdistyksen pj. Seppo K. Poutala.

43



Main Jonin 50

Kevät säv. Sakari Hirvi 
san. Hannu Häme
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5oz, helky kevätvirsi harras, vakaa, 
soi sieluun ihmeellistä sävelmää.
Taas kevätvoima rikkaan riemun jakaa 

ja joka soluun syttää elämää.
Niin elonriemuun joka hermo herää, 
maan valtimo taas uutta voimaa lyö, 
nyt nousee nurmi, kukat tekee terää 
ja kaiken eloon loihtii luomistyö.

Niin säkenöiden kirkas päivä palaa, 
on purppurainen joka aamun koi, 
ne säteitänsä yli vetten valaa 
ja omaa riemuaan siin' karkeloi.

Käy kevätkeijut kätköistänsä esiin 
ja vehreyteen tuoreen metsän saa, 
ja illan tullen ruskot syviin vesiin, 
niin outoo ihmemaata kangastaa.

Niin kiitos tultuasi, kirkas kevät, 
kaikk’ hartain mielin sua tervehtää. 
Taas huulet hymyy, silmät säteilevät 

ja nöyrään rukoukseen painuu pää. 
Ah, kuinka kaikki nostaa ihmismieltä, 
käy aatos auterihin välkkyviin, 
nyt pyhä herkkyys soittaa sielun kieltä 
ja syvä rauha hiipii sydämiin.
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Tuulessa hiljaa soi

I Immi Häme (1904—1962) oli herkkä- 

sieluinen runoilija ja humoristinen havain
tojen tekijä. Hänen runoistaan kuvastuu 
lämmin ja rakastava suhde kanssaihmisiin, 
kotiseutuun ja luontoon. Virtain Seura jul
kaisi toukokuussa 2007 uuden kokoelman 
Hannu Hämeen runoja Tuulessa hiljaa soi.

Hämeen runollinen tuotanto oli mit
tava ja monipuolinen. Uusi runokokoelma 
sisältää 125 runoa, joista ennen julkaise
mattomia on noin 40. Vuonna 1965 ilmes
tyneestä teoksesta Runoja Virtain järvien 
rannoilta on mukana noin 90 runoa, mut
ta näistäkin suurin osa julkaistiin nyt uu
dessa muodossa.

Kotikaupunkirap
Virrat 30 vuotta täyttää, hieno kaupunki
upeelt se näyttää, uudet tiet
uudet rakennukset. Hauskat
harrastusinnoitukset,
kirjasto, koulut, liikuntahalli
kaupat, metsät, hevostalli.
Mummoja, pappoja, vanhoja, nuoria
metsiä, pilviä, kauppoja, vuoria.
Kesällä veden kanssa leikitään
kavereiden kanssa pyöritään.

Virroilla viihtyy melkein joka iikka.
Monien mieleen on aina liikka.
Paljon muutakin voi tehdä täällä
pelata palloa, luistella jäällä
selloa voi musiikkiopistossa soittaa
ja esteradalla taitojansa koittaa.
Liikenneympyrä hieno on uusi
jouluna koristellaan joulukuusi.

Virtain Yrittäjänaiset järjesti nuorille kilpailun 30-vuo- 
tiaan kotikaupungin kunniaksi: "Meillä on kaunis Vir
tain laulu, mutta sanoittakaa ja säveltäkää meille uusi 
nykyaikainen RÄPPI kotikaupungistamme”. Rantatien 
koulun 5b-luokan tytöt Emmi Hietanen, Suvi Kulma- 
aho ja Sini Säynäjoki tekivät Kotikaupunkirapin, joka 
valittiin ehdotuksista parhaimmaksi. Voittajat julkis
tettiin Karhumarkkinoilla 7.7.2007. K
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Kirstin Galleria
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\Zirtain Härköskylässä, Tarjanneveden rannalla on 

kukkivan puutarhan siimeksessä tummahirsisen van
han riihen yhteyteen rakennettu punainen tupa ja Kirs
tin Galleria, Kirsti ja Pauli Perähuhdan koti.

Kirstin taidetta on voinut ihailla Galleriassa ke
säisin yli kahdenkymmenen vuoden ajan ja samalla 
nauttia Paulin kätten työstä, upean puutarhan väreis
tä ja kasveista.

Kirsti signeeraa taulunsa alkuperäisellä nimellään 
Koro. Tämän nimen moni on tottunut lukemaan kuk- 
ka-aiheisista akvarelleista, pastellitöistä ja maisemamaa
lauksista. Kirstin Koron töitä on toista tuhatta kappa
letta. Kaikki työt on numeroitu, sillä Kirsti pitää kirjaa 
siitä, minne päin maailmaa hänen työnsä menevät.

Kirstin Galleria on vuodesta 1984 lähtien myös pai
nattanut julisteita ja kortteja.

Kirsti Perähuhta on Virtain Taideyhdistyksen va
rapuheenjohtaja ja ollut vuosikymmeniä mukana myös 
Suomenselän Taiteilijaseuran toiminnassa. Luomistyötä 
kotiateljeessaan Kirsti pääsee toteuttamaan vasta syk
syisin, kun galleria sulkeutuu yleisöltä. Aiheet hän ha
kee luonnosta, maisemista ja matkoilta.

X Päivi Ylimys-Saarinen

Vuoden varrelta

Maija Myllykankaan ru
nokirja Nokkahuilupuu 
ilmestyi vuoden 2007 
alussa. Tampereen yli
opiston Virtain kulttuu
rintutkimusaseman jul
kaisema Nokkahuilupuu 
on runopäiväkirja, jo
ka syntyi Myllykankaan 
tarkkaillessa vuoden 
ajan omaa runokylään- 
sä, Jäähdyspohjaa ja kir
joittaessa joka päivä yh
den runon.
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Virtain Vapaa-ajanasukastoimikun- 
ta kokousti kesällä Perinnekyläs- 
sä. Toista vuotta toimineella toimi
kunnalla on ollut vilkas vuosi. Toi
mikunta on järjestänyt mm. ristei
lyn Tarjanne-laivalla Muroleeseen 
ja Huvilakauden päättäjäiset Hiek
karannalla.
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Kotalan kyläyhdistys järjesti 15. ke
säkuuta konsertin Sulle laulan, jossa 
esiintyivät Heini Kivimäki-Hietanen 
ja Pentti Hietanen tyttärineen. Kota
la talo oli loppuunmyyty jo viikkoja 
ennen konserttia.

Vehkakosken tanssilavan 50-vuotis- 
juhlaa vietettiin 7. heinäkuuta. Juh- 
latanssien yhteydessä julkistettiin 
Vehkakoski-valssin sävellyskilpailun 
tulokset ja palkittiin ansioituneita 
toimijoita. Virtain Urheilijat on hoi
tanut Vehkakosken lavan tanssitoi- 
mintaa v:sta 1973 lähtien.

Virtain Työväenyhdistys vietti 100- 
vuotisjuhlia yhdessä syksyllä 1907 
valmistuneen työväentalon kanssa. 
Kuvassa kohtaus työväentalon näyt
tämöltä todennäköisesti 1930-luvun 
lopulta, naispääosassa näyttelijä Es
ter Lahtinen.
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VlRTOLAINEN UNDERGROUND BÄNDI

8o-luvun alkupuolella Suomessa 

levisi punkmusiikin ja -ideologian 
toinen aalto: hardcore punk. Mu
siikki oli nopeampaa ja räkäisempää 
kuin se, millä esim. Eppu Normaali

ja Pelle Miljoona nousivat vuoden -77 kapinaliikkees
tä suuren yleisön tietoisuuteen. Nuorison innostuksen 
myötä maahan syntyi joukko omakustannelehtiä, riip
pumattomia levy-yhtiöitä ja keikkojen järjestäjiä.

Virtain nuorison ja läheisten kylien, Hauhuun ja 
Kotalan, joukosta ilmestyi aktiivinen 5-10 hengen 
punkkariporukka, joka herätti kaupungilla hämmen
nystä. Ei aikaakaan, kun tämä joukkio päätti pistää 
vanhempiensa kustannuksella pystyyn oman yhtyeen, 
joka sai nimen Sekasorto. Puukäsityötunnilla sorvat
tiin rumpukapulat, ja treenikämppä löytyi vanhempi
en tontilla olevasta tyhjästä talosta.

Tuohon aikaan Virrat oli jo an
tanut oman panoksensa Suomen 
rock-kartalle mm. Liz & Lizardsin 
äänellä, jota voi vaikka Poko Re- 
cordsin historiikista ihmetellä (Po
ko Records on julkaissut vuonna 
2004 historiastaan kattavan kirjan
ja 5 CD:n kokoelman). Sekasorron poikia oli aiemmin 
hämmästyttänyt isojen poikien punk/uusiaalto-ryhmä 
Went-theel, joka esiintyi koulun bileissä pelkkiin essui- 

hin pukeutunei- 
sekä Virtain

Ehkä seuraava musiikin valta
virtojen alla puikkelehtiva ai
to juttu lähtee liikkeelle vir
olaiselta treenikämpältä.
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oma Mötorhead, Frank Baders, jonka urotöistä lähinnä 
kuultiin; esim. allekirjoittanut ei koskaan nähnyt bän
diä livenä (nuoret miehet soittavat kuulemma edelleen, 
joten ehkä heidät vielä joskus näen). Tilaisuudet, joissa 
paikalliset bändit esiintyivät, olivat harvassa.

Sekasorto aloitteli treenit epämääräisillä soittimilla 
ja vahvistimilla. Kokoonpano eli ja meteliä syntyi. Ku
ten tapana oli, pistettiin nauhurit päälle treenien aluk
si, ja näin pala suomihardcorepunkin historiaa jäi jäl
kipolvien ihmeteltäväksi. Näitä treeninauhoja lähetet
tiin Suomessa toimiville omakustannelehdille, ja eipä 
aikaakaan kun hittibiisejä "Nallelan Skidit”, "Harma- 
geddon” ja "Aivokuolleet” sai kuunnella sellaisilta un
derground-kaseteilta kuin Colditz-Collection tai Ulo.

Hiekkarannalla esiintyi tuohon aikaan kesälauan
taisin suomirockin tähtiä (siis Popeda, Popeda ja Pope- 
da), ja paikalle saapui kuljetuksilla paljon nuorisoa lä- 
-------------------------hikunnista. Noina lauantaina luo

tiin yhteyksiä Kurun, Ruoveden ja 
Kihniön punkkareihin, ja nämä 
muutaman tyypin kaverisuhteet 
sitten aikoinaan poikivat keik
koja ja jopa levytyksiä. Kontak
tia saatiin myös Vilppulan suun

taan, missä toimi yksi Suomen punk/HC ylpeyksistä, 
Poko Recordsille levyttävä Rattus.

Sekasorron nimi vaihtui Sekaannukseksi. Kunnon 
kokoonpanon myötä opittiin virittämään kitarat (suu
rin piirtein) ja soittamaan jotain. Niinpä sitten talvella 
1984 Sekaannus suuntasi Ruutanaan studiolle kurulai- 
sen Massacren kanssa nauhoittamaan 7” EP:tä, jonka 
tuotti Rattuksen kitaristi Jake. Nauhoitusaikaa oli kuu
si tuntia. Tuloksena oli Sekaannus/Massacre EP, josta 
saa vuonna 2007 pulittaa 80-100 dollaria eBayrn netti- 

huutokaupassa. Lehtijuttujen, oman aktiivisuu
den ja kaveripiirin kautta bändi alkoi saada ni- 
meä, minkä tuloksena saatiin lisää keikkoja.

Seuraavat vuodet pitivät sisällään kaikenlais
ta kohellusta. Sekaannus oli mukana Virroilla jär

jestetyssä Suosikki-lehden rockbändikisan karsin
nassa. Esitystä oli pohjustettu kaksi päivää, joten 
tulos oli sen mukainen; Jyrki "Jyräys” Hämäläi
nen ei ollut vaikuttunut, mutta yleisöllä oli haus
kaa. Mukana oli myös Massacre Kurusta ja Hallo- 
ween Kihniöltä, eikä ensimmäinen näistä päässyt 
edes lavalle.

Sekaannus keikkaili harvakseen mm. Tampereel
la, Raumalla, Vaasassa, Seinäjoella ja pari kertaa Hel
singin kuuluisalla Lepakolla. Bändi kävi studiossa ää
nittämässä pari EP:tä ja näistä jälkimmäinen, "Eksy
neet”, sai yllättäen huomiota Rumba-lehdeltä, johon 
sitten tehtiin sivun juttu Sekaannuksesta.
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Bändi treenasi kunnan soittotiloissa kuuluisan Si- 
berian kanssa samassa kämpässä (Siberiaa voi myös 
kummastella Pokon historiikista). Isojen miesten 
soittolaitteet olivat varsin hyviä, mutta niihin ei 
ollut asiaa koskea. Varsinkin rummut olivat koske- 
tuskiellossa. Saatiin aikaan pieni riitakin, kun Si- 
beria väitti punkkareiden rikkoneen heidän kitara- 
vahvistimensa. Väite kiellettiin kiivaasti, koska ku
kaan ei ainakaan muistanut sitä tehneensä.

Järjestettiin myös basistin kotona vahaiset bileet, 
jossa esiintyi monta bändiä ympäri Suomen, ja pai
kalla oli virkavallankin ihmeteltävänä puolensataa vä
rikästä punkkaria.

Tee se itse -henki mukana kaikessa

Studiossa Sekaannus kävi viisi kertaa. Näistä käyn
neistä julkaistiin kolme pikkulevyä ja viimeiseksi tuo
tokseksi jäänyt 12” EP. Ensimmäiset levyt kustannet
tiin itse kavereiden kanssa; kannet tehtiin itse - ja le
vyt myytiinkin itse. Painokset olivat 300 kpheen luok
kaa. "Eksyneet” EP:n kustansi pikkuinen underground 
levy-yhtiö Stigma, jonka vuoksi se pystyttiin nauhoit
tamaan Tampereen Jee Jee -studiossa. Näin kävi myös 
tuon viimeiseksi jääneen levyn kanssa.

Vuoden -88 aikoihin alkoi innostus hiipua. Soit
tajat lähtivät kouluihin pois Virroilta. Koko bändi oli 
koottu hyvistä ystävistä/sukulaisista, eikä sillä ollut tu
levaisuutta, kun ryhmä hajosi pitkin Suomea. Musii
killiset ambitiot olivat myös kehittyneet sellaisiksi, et
tei Sekaannuksen alkuaikojen kaltainen yksinkertai
nen hardcore enää kiinnostanut. Bändi oli selkeästi 
löytänyt oman tyylinsä alkuvuosien jälkeen, ja se erot
tui edukseen hieman hitaammalla ja postpunkimmal- 
la otteella. Loppuaikoina tuo kehitys kääntyi itseään 
vastaan, kun kokoonpanoa rukattiin "musiikillisista 
syistä”, ja kappaleita muutettiin enemmän teknisem- 
pään suuntaan. Hauskanpito katosi, kun kunnianhi
mo meni soittotaitojen edelle. Tuohon aikaan Virroil
le ilmaantui myös uusi nuorempien soittajien joukko, 
jotka thrash-metallin suurnimien Metallican, Slayerin 
ja kotimaisen Stonen vanavedessä soittivat vanhem
mat punkkarit suohon. Vuonna -89 Sekaannus nau
hoitti viimeisen demonsa, soitti pari keikkaa ja hajosi 
jäädäkseen pieneksi osaksi suomalaista underground- 
liikkeen historiaa.

Bändin sanoma oli ollut aina vahvasti kantaaotta
va ja sanasella säilällä iskettiin uskontoa, sotia, yhteis
kuntaa ja liputettiin vahvasti yksilöllisyyden puolesta. 
Tuon kapinan huutajat ovat näinä päivinä päätyneet 
ammatteihin: opettaja, tekniikan tohtori, kirjastovir
kailija, ohjelmoija, libristi jne. Kukin voi siitä päätellä,

kuinka syvälle tämä kapina johti.
Mitä tuolta ajalta itselle jäi käteen? Mahtavia muisto
ja, hyviä kavereita, asenteita ja musiikkiharrastus, joka 
suurella osalla Sekaannuksen jätkistä on edelleen vah
vasti elämässä mukana.

Näin kuukausi sitten kurulaisen Massacren keikalla 
Tampereella. He olivat tehneet talvella kiertueen Bra
siliassa, jossa paikallinen levy-yhtiö on julkaissut hei
dän levynsä CD:nä; mukana ovat myös kappaleet, joi
ta nauhoiteltiin yhdessä virtolaisten kanssa vuonna -84. 
Maailmalla on joukko alan harrastajia, jotka katsovat 
tuota aikaa, noita bändejä (myös virtolaista) ja näke
vät kulta-ajan. Belgialaiset, brasilialaiset ja japanilaiset 
ovat julkaisseet bootleg-versioita Sekaannuksen levyis
tä. Kuuntelin paikallisella klubilla amerikkalaisen fanin 
tilitystä siitä, kuinka mahtava levy se eka on!

Tänä päivänä on paljon helpompaa tehdä ja jul
kaista omaa musiikkia kuin aikaan ennen kotitieto
koneita ja Myspacea. Livenä esiintyminen onkin sit
ten yhtä vaikeaa kuin tuolloin. Sekaannus esiintyi vii
den vuoden aikana kaikissa Virroilla järjestetyissä ti
laisuuksissa mihin pääsi, ja niitä keikkoja ei ollut kuin 
4-6 kappaletta.

Ehkä vaikein asia on ollut massasta erottuminen, ja 
mukana tarvitaan aina onnea. Sekaannuksella sitä on
nea oli, kun se luovi mukaan nuoruuden innostuksel
la liikkeeseen, jota tänäkin päivänä punkkarit ja muut 
alan harrastajat ihailevat. Kukapa tietää? Ehkä seuraa- 
va musiikin valtavirtojen alla puikkelehtiva aito juttu 
lähtee liikkeelle virtolaiselta treenikämpältä.

X Sami Koskinen 2007

Bändissä soittivat sen historian aikana Ari E, Harri 
H, Juha K, Mikko M ja Sami K.

49



^irtain äxmiu 50

Musiikkileirillä Killinkoskella
Olin musiikkileirillä Killinkosken koululla 

25.-29.7. Nukuimme luokissa lattialla. Lei
rillä soitettiin ja oli muutakin ohjelmaa. Pais
tettiin makkaraa, pelattiin jalkapalloa, ja lei
rillä oli myös olympialaiset.

Minua opetti Timo Kiprianoff kitaras
sa. Leirin johtajat olivat Mika ja Marjo Tep
ponen. He opettivat myös viulua ja selloa ja 
johtivat orkesteria. Vapaa-aikana meitä ohja
si Tia Heinonen.

Harjoitukset olivat ihan OK. Leirillä oli 
orkesteriharjoituksia ja yksityistunteja.

Viimeisenä leiripäivänä sunnuntaina me
nimme Ähtäriin Speleihin linja-autolla. Spe- 
leissä ei ollut paljon väkeä. Esiintyminen ei 
ollut kovin vaikeaa, kun oli harjoitellut kun
nolla.

Päätöskonserttiin tuli leiriläisten vanhempia ja tuttuja. Konsertissa 
soitettiin samoja kappaleita kuin Speleissä. Sali oli täynnä, kun kon
sertti alkoi. Meitä vähän jännitti, mutta konsertti meni hyvin.

Leirillä parasta olivat orkesterit ja iltaohjelmat.
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^^len 14-vuotias yläastelainen ja harrastan sähkökita

ran soittoa. Kun olin 7-vuotias, aloitin sellon soiton ja 
soitin sitä noin 3 vuotta. Lopetin soiton, koska en pitä
nyt sellosta vaan rupesin syystä tai toisesta soittamaan 
itsekseni sähkökitaraa. No, ei se sellon soitto ihan huk
kaan mennyt, koska olin ehtinyt jo oppia yhtä sun tois
ta. Aloitin 11-vuotiaana sähkökitaran soiton kansalais
opistossa ja kahden soittovuoden jälkeen pääsin jatka
maan soittamista musiikkiopistoon. Isäni on soittanut 
pienestä pitäen sähkökitaraa, joten ei ihme, että halusin 
soittaa kitaraa. Olen tyytyväinen päätökseeni.

Kitaran soittaminen tuntuu niin kivalta, että se ei

tunnu vain pelkältä soittamiselta, vaan se on minulle 
jotakin enemmän. Soittaminen on tapa viettää aikaa ja 
rentoutua. Soittaminen antaa minulle hyvää mieltä ja 
tekee minut iloiseksi. Aion jatkaa sähkökitaran soittoa 
niin pitkälle kuin mahdollista. Kitaransoitosta ei ehkä 
tule minulle ammattia, mutta haluaisin harrastaa sitä 
aikuisenakin. Mutta eihän sitä koskaan tiedä...

Olin kesälomalla kahdella eri musiikkileirillä, ja toi
nen näistä leireistä oli Killinkoskella. Killinkosken leiri 
kesti noin viikon, ja siellä oli todella mukavaa. Opiske
lin soittoa yksin ja yhdessä. Erityisesti bändissä soitta
minen oli hauskaa. Soitin useassa eri bändissä ja välil
lä akustistakin kitaraa. Monet asiat oppi tavallista no
peammin, koska soittamista oli joka päivä. Oma ope- 
kin sattui olemaan leirillä opettajana, ja sehän oli vain 
hyvä juttu. Leirillä tutustui tietysti myös suureen jouk
koon uusia ihmisiä. Leirillä oli väkeä Virroilta ja Vir
tain lähettyviltä, ja leiriläiset olivat eri-ikäisiä. Leiril
lä oli ohjelmassa tietysti muutakin kuin vain soitta
mista, esim. leiriolympialaiset ja opet vastaan oppilaat 
jalkapallo-ottelu. Olympialaisissa oli tulitikun heittoa 
ja muuta hauskaa. Jalkapallo-ottelun oppilaat tietys
ti voittivat ylivoimaisesti! Uimassakin käytiin ja kylän 
kaupoissa ostoksilla, kun oli vapaa-aikaa, mikä oli hy
vä asia. Eli herkkuja syötiin minkä ehdittiin ja pidet
tiin hauskaa.

X Roope Nieminen
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Juuret
Katson pihallani kasvavaa mäntyä 
myrsky-yönä,
kun tuuli on ottanut sen rajuun syleilyynsä.
Sen oksat tuntuvat irtoavan 
sen latva taipuu, taipuu 
yhä alemmas maahan.
Antaako se myrskylle periksi?
Ei.
Puu kerää jostain voimansa, 
kuin vihollista vastaan,
Ja
lyö takaisin.
Se nostaa latvansa pystyyn, 
levittää oksansa kuin näyttääkseen:
”Tämä on minun paikkani, 
huojuta minua
mutta juurilleni et mitään voi, 
niissä on minun turvani.”
Ja viimein myrsky antautuu.
Jään miettimään: 
millaisilla juurilla minä olen?
Olenko tuon puun kaltainen, 
nousenko minä myrskyn jälkeen 
turvallisesti juurilleni?

Aino Puranen (Runokokoelmasta
Suomi synnyinmaani, toim. Aino Räty-Hämäläinen, 1999.)

Huojuta minua!
Aihio Purasen runo Juuret jumiutui mieleeni heti 

kun aloin miettiä, mitä minulle merkitsee olla virto- 
lainen. Purasen tapaan aloin miettiä, millaiset juure
ni ovat, ja "nousenko minä myrskyn jälkeen turvalli
sesti juurilleni?”

Lukion jälkeen ystävistä moni halusi päästä pois, ja 
niin kai halusin minäkin, sillä ainakaan en edes har
kinnut jääväni tänne enää seuraavana syksynä. Paikka
kunta vaihtuikin, ja muistan, kuinka ajaessani muut
tokuormaa auringonlaskuun Pohjanmaan lakeuksilla 
salaa itkin. Sen jälkeen on tullut muutettua jo ainakin 
neljä kertaa. Tosin paikkakunta on vaihtunut vain kah
desti. Kaikista yrityksistäni huolimatta en kuitenkaan 
ole päässyt kotikonnuistani eroon koskaan. Se on hyö
dyttänyt minulle työpaikkoja niin Virroilta kuin muu
altakin Suomesta, ja yllättävällä tavalla ne asiat ja teh
tävät, jotka joskus heikoimpina hetkinäni olen manan
nut alimpaan hornaan, ovatkin jonkun muun silmis
sä olleet etuoikeuksia, joihin heillä ei olisi koskaan ol
lut mahdollisuuksia. Yllättäen juuristani oli muodos
tunut itsestäänselvyys.

Puranen toteaa runossaan, että "huojuta minua, 
mutta juurilleni et mitään voi, niissä on minun turva
ni”. Virtolaisuus on minulle ehkä juuri sitä. Kotiseu
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dun voimakas yhteisö, jossa kaikki tuntevat kaikki, on 
tavallaan kirous, mutta toisaalta tänne tullessaan tun
tee kuuluvansa jonnekin. Voimakas yhteisö ja ne juu
ret ovat olleet myös minun turvani, sillä ne ovat hillin
neet minua tekemästä sellaista, mitä myöhemmin oli
si ehkä tullut kaduttua. Joskin toisaalta ne ovat aset
taneet odotuksia ja paineita. Paineita siitä, onnistun
ko olemaan halutun kaltainen. Tärkeää oli aikoinaan 
päästä pois juuri siksi, että olisi mahdollisuus olla jos
sain, missä kukaan ei vielä osaa odottaa tai olettaa yh
tään mitään etukäteen. Se on ehkä sitä huojuttamista, 
josta Puranen runossaan puhuu.

Monesti kuulee paheksuttavan, että harva nuoren 
polven edustaja jää kotipaikkakunnalleen opiskelujen 
päätyttyä. ”Ei välitetä juurista.” Ehkä asian voisi nähdä 
myös niin, ettei kyse ole välinpitämättömyydestä vaan 
halusta nähdä, miten tulisi kohdelluksi jossain muual
la, ja tiensä saattaa siitäkin huolimatta löytää juurilleen 
takaisin. Huojuminen voi olla hyväksi, ja se todennä
köisesti ajan mittaan tuo juurilleen takaisin virtolaisia, 
joiden tuulettuneet näkökulmat saattavat tuottaa hyviä 
ja välttämättömiäkin uudistuksia. Se mitä nuoren pol
ven edustajilta kannattaisi toivoa, on juurilleen nouse
mista myrskyjenkin jälkeen.

Laura Sipilä 
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Ratsastus on kuljettanut 
minua lapsuudesta var- 
haisaikuisuuteen, ympäri 
Suomenmaata ja aina ul
komaille saakka, läpi it- 
setuntokriisien ja luopu
misen tuskan, mutta kui
tenkin aina takaisin po
sitiivisiin kokemuksiin.

Olen aina ollut eläinrakas. Päädyin harrastukseni 

pariin äitini ehdotuksesta ollessani kahdeksanvuotias. 
On mahdotonta arvioida, miten paljon se on muutta
nut elämäni suuntaa, mutta olen vakuuttunut siitä, että 
harrastukseni on vaikuttanut ratkaisevasti persoonaani 
ja ajatusmaailmaani. Harrastukseni kautta olen oppi
nut paljon itsestäni: löytänyt piilotettuja voimavarojani 
ja keinoja kehittää itseäni. Ennen kaikkea harrastukse
ni mukanaan tuomat seikkailut ovat opettaneet minut 
pärjäämään omillani ja luottamaan itseeni.

Kymmenkesäisenä sain ensimmäisen oman ponini 
Fasun. Siitä lähtien harrastuksesta tuli aina vain kas
vava osa elämääni; säntäsin tallille heti koulun jälkeen, 
eikä viikkoihini mahtunut juuri muuta kuin koulu, läk
syt ja hevoset. Fasu oli viisas vanha konkari, jonka huo
miin pienen tytön saattoi luottaa.

Ei mennyt aikaakaan kun Fasusta tuli paras ystävä
ni. Hevoset ovat pyyteettömiä, empaattisia ja mahdot
toman kiinnostavia luontokappaleita. Taisin tulla niin 
riippuvaiseksi eläinten läsnäolosta, että valitsin seurak
seni hevoset silloinkin, kun muut ikäiseni alkoivat viet
tää viikonloppuja ulkosalla.

Kilparatsastuksesta innostuin toden teolla vuosi
tuhannen vaihteessa saatuani Fasun tilalle Viivi-po- 
nin. Viikonloput kuluivat valmennus- ja kilpailumat
koilla yleensä jommankumman vanhemman kanssa. 
Harrastukseni kautta opin aivan uudella tavalla kun
nioittamaan vanhempiani, heidän ymmärtäväisyyt
tään ja alituista panostaan lastensa harrastuksiin. Ym
märsin, ettei mikään tästä olisi ollut mahdollista il
man vanhempiani ja ennen kaikkea heidän hyväksyn- 
täänsä. He ovat heti Fasu-ponista lähtien antaneet mi
nun kantaa suuren osan hevosenomistajan vastuusta, 
mikä on synnyttänyt minussa äitimäistä huolehtivai- 
suutta ja organisointikykyä. Sain suunnitella seuraa- 
vien päivien aikatauluja, huolehtia kengitysten varaa
misesta ja myöhemmin kilpailuihin ilmoittautumises
ta ja pakkaamisesta.

Vanhempieni antamana luottamus on herättänyt 
tahdon olla luottamuksen arvoinen. Lisäksi ratsastuk
sen tarjoama loputon mahdollisuus kehittyä ja haastaa 
itsensä on vahvistanut kilpailuviettiäni ja tehnyt minus
ta jonkin asteisen perfektionistin, mikä on arvatenkin 
heijastunut myös koulunkäyntiini.
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Viivin kanssa kuuluimme maajoukkuevalmennus- 
renkaaseen este- ja kenttäratsastuksessa yhteensä kol
men vuoden ajan. Valmennus- ja kilpailumatkoilla 
opin, että kaikista ihmisistä ei tarvitse pitää tullakseen 
toimeen heidän kanssaan. Harrastukseni on pitänyt mi
nut sosiaalisena ja epäitsekkäänäkin (olivathan hevosen 
tarpeet aina etusijalla), mistä ei ole koskaan haittaa.

Vaikeita päätöksiä

Kun harrastukseen liittyy eläviä olentoja, ei kaikki voi 
aina mennä suunnitelmien mukaan. Harrastukseni on 
antanut minulle paljon, se on opettanut sekä unelmoin
tia ja suunnittelua että elämän varjopuolia: luopumista, 
vaikeita päätöksiä ja surua. Sama se miten monta kil
pailua voittaa tai missä leijuu, elämä palauttaa aina lo
pulta maanpinnalle.

Kun olin 16-vuotias ja Viivi myytiin, sain hollanti
laisen puoliveritamman Nellan, jonka oli tarkoitus toi
mia juniorivuosieni kisakumppanina. Vain muutaman 
kuukauden tuttavuuden jälkeen Neliä kuitenkin Huk
kasi jalkansa täysin selittämättömästi laitumella, eikä 
se eläinlääkärin ensiarvion vastaisesti koskaan toipu
nutkaan, vaan parin kuukauden parantelun ja tutki
musten jälkeen Neliä täytyi lähettää hevosten taivaa
seen. Ehdin kuitenkin viettää satoja tunteja uutta tut
tavuuttani hoivaillen ja tulevaisuutta suunnitellen, ei
kä lähes itsestään selvä päätös sittenkään tuntunut hel
polta, saati oikeudenmukaiselta.

Hetkeen ei huvittanutkaan käydä tallilla, vaan otin 
rauhassa aikaa käsitellä suruani ja tuumailla tulevaa. 
Ratsastus on kuitenkin minulle se oikea harrastus, jo
ta en pysty koskaan täysin hylkäämään. Hevosista on 
tullut elämäntapa, jolle olen pyhittänyt aikaa koulun 
jälkeen ala-asteelta yliopiston kynnykselle asti.

Niinpä Suomen silloisen heikon hevostarjonnan 
vuoksi löysin itseni lentokoneesta matkalla Keski-Eu- 
rooppaan suomalaisen hevosvälittäjän mukana. Hol
lannista löytyi paitsi puoliveritamma Namu, myös mai
semat, ihmiset ja ilmapiiri, johon olen siitä tammikui
sesta viikonlopusta asti halajoinut.

Välivuosi tuulimyllyjen maassa

Koska unelmat ovat aina olleet osa elämääni, aloin lä
hes välittömästi ottaa selvää mahdollisuudesta lähteä 
ulkomaille kesätöihin. Miten hienoa olisi nähdä vähän 
maailmaa ja oppia käytännön kielitaitoa! Hevosalalla 
kesätöihin pääsy on melko helppoa ilman koulutusta
kin, sillä talleja Euroopassa piisaa ja osaamista arvos
tetaan enemmän kuin paperinpalaa. Tokihan täytyy 
aloittaa pohjalta ja tyytyä kenties vähemmän hohdok
kaaseen paikkaan, mutta jostainhan sitä on aloitettava. 
Vanhempani ovat tottuneet suomaan minulle vapautta,

eikä heillä ollut mitään vastaansanomista kun julkitoin 
ideani. Järjestäisinhän sentään kaiken itse.

Aloin etsiä talleja ja ahkeroida lukion kursseja, jot
ta voisin lähteä jo ennen varsinaisen kesäloman alkua. 
Sopivaa paikkaa ei vain meinannut löytyä tuntemat
tomalle, alaikäiselle, ajokortittomalle suomalaistytöl
le, jonka hevonenkin tulisi mukaan ja kilpailuihin pi
täisi päästä. Reilun puolen vuoden etsinnän ja lukui
sien yhteydenottojen jälkeen olin lähes luovuttamis- 
pisteessä, kun ahkeruus viimein palkittiin. Pakkasin 
tavarat kipin kapin ja kahden viikon kuluttua seisoin 
Namu-hevoseni kanssa myyntitallin edustalla pienessä 
Pohjois-Hollannin kaupungissa. Unelmani ulkomais
ta oli toteutunut!

Alku ei tosin ollut ruusuilla tanssimista koti-ikävän, 
vieraan kielen ja uusien ihmisten ympäröimänä. Päätin 
kuitenkin, että kolme kuukautta sitä viettää ihan mis
sä vaan ja aiemmin en Suomeen palaa!

Loppujen lopuksi viihdyin niin hyvin, että kun elo
kuu saapui ja sain lähtöpassien sijaan työtarjouksen, 
päätin jäädä välivuodeksi tuulimyllyjen maahan. Mi
tään ei ole tarvinnut sittemmin katua, vaan vuosi ul
komailla oli varmasti yksi parhaista! Hollannissa sol
min roppakaupalla uusia tuttavuuksia ja ihmissuhtei
ta, jotka tulevat säilymään jatkossakin.

Ystävällisenä miehenä hollantilainen pomoni halusi 
jopa lähettää minut amerikkalaisen asiakkaansa ja ys
tävänsä luokse hevosia ratsastamaan ja maailmaa näke
mään. Harrastukseni ansiosta vietin kaksi unohtuma
tonta talvikuukautta lämpimässä Floridassa.

Monta muistoa rikkaampi

Hollannin vuoden aikana kasvoin ihmisenä huomatta
vasti. Nuoresta iästäni huolimatta tiedän jo kokemuk
sesta, että pärjään yksin kaukanakin kotoa ja jos jon
kinlaisessa tilanteessa. Toisaalta maailma avasi silmät 
huomaamaan Suomen kauneuden ja hyvät puolet, se
kä vanhempien tärkeyden ja lapsenomaisen vastuutto
muuden ja huolettomuuden ihanuuden.

Ratsastus on opettanut minulle, ettei mitään saa il
maiseksi ja lahjakkuus on vain poikkeuksellisen hyvä 
lähtökohta. Elämässä ei voi saada kaikkea, vaan on teh
tävä joskus vaikeitakin valintoja.

Harrastukseni ansiosta olen monen monta muis
toa ja taitoa rikkaampi, ja vaikkei tie nykyisyyteen ole 
tietenkään ollut aivan kuopaton, en vaihtaisi hetkeä
kään pois. Olen ollut onnekas saadessani omistaa suu
ria, pehmoisia hevosystäviä.

Nyt on kuitenkin aika kokeilla siipiä aivan uudella 
alalla yliopistomaailmassa. Siipiä, joita en olisi löytänyt 
ilman vanhempieni loputonta luottamusta ja panostus
ta. Siipiä, jotka tulevat kantamaan minua vielä kauas 
tulevaisuuteen, kunhan vain uskon unelmiini.

X Susanna Kärkelä
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HelsinginA/irrat Seura toiminut 30 vuotta
eitä entisiä virtolaisia kokoontui Helsingissä ravin

tola Primulaan 30.11.1976 perustamaan Helsingin-Vir- 
rat Seuraa. Tarkoituksena oli koota Helsingissä ja sen 
lähiympäristössä asuvat entiset virtolaiset kotiseudun 
merkeissä. Tästä kokouksesta seura sai alkunsa.

Seuran päätarkoituksina ovat kotiseutuharrastuk
sen vaaliminen ja Virtain tunnetuksi tekeminen. Tar
koituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokoontu- 
mistilaisuuksia, juhlia ja retkiä. Yhteistyön vaaliminen 
entisellä kotiseudulla työskentelevien kotiseutuasioita 
hoitavien yhdistysten ja henkilöiden kanssa on tärke
ää. Seura tukee myös niitä toimenpiteitä, joita suorite
taan Virtain muinaismuistojen, talonpoikaiskulttuu
rin ja maiseman vaalimiseksi.

Seuran jäsenet koostuvat syntyperäisistä virtolaisista 
ja heidän perheenjäsenistään sekä sellaisista henkilöis
tä, jotka Virroilla asumisensa tai Virroille liittyvien si
teiden kautta tuntevat itsensä virtolaisiksi.

"Virroilla toiminnat ovat keskittyneet kesäiseen ai

kaan. On ollut Virtain seuran järjestämiä tilaisuuksia 
eri kylissä sekä kaupungin ja seurakunnan vierailut ym. 
kesäkokoontumisia.

Helsingissä on myös tavattu retkillä, lounailla ja 
vuoden päätöstilaisuudessa, pikkujoulujuhlassa. Ne 
tilaisuudet ovat olleet hyvin onnistuneita, joista pa
lautettakin on tullut mukavasti. Tällaiset toiminnat 
ovat meitä pääkaupunkiseudulla asuvia virtolaisia yh
distäneet.

Virtain kehittämistä olemme seuranneet mielen
kiinnolla. Ja vaikka Virrat on kaupunki, ollaan kuiten
kin maalla lähellä luontoa ja sen ihmisiä.”

Näitä ajatuksia kirjoitteli muistiin perustavan koko
uksen koollekutsuja ja pitkäaikainen puheenjohtajam
me Kalle Ala-Härkönen. Hän toimi seuramme puheen
johtajana kuolemaansa asti.

Nykyinen toimintamme on pysynyt osapuilleen sa
manlaisena. Kesävirtolaisia on liittynyt jäseniksi enem
män kuin toiminnan alkuvuosina oli.

X Seppo Kalliojärvi 
Puheenjohtaja
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Helsingin-Virrat Seuran jäseniä Suomenlinnan retkellä 1977.
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Näppäräkätiset vihdantekijät Vaskivedellä Koivulassa.

Saunavihdat ovat myyjäisten suosikkiartikkeleita. Il

man talkoohenkeä ei myytävää ilmesty pöydille, joten 
Virtain Eläkkeensaajat on järjestänyt kahdet vihtatal- 
koot kuluvana kesänä. Vaskivedellä oli 30 ahkeraa vih- 
tamestaria, ja vihtoja syntyi noin 60 paria. Kun Juhan
nusaaton markkinat olivat ohi, oli vihdat myyty, kiitos 
aktiivisille myyntinaisille!

Liedenpohjan Työväentalolla järjestettiin uudet tal
koot oikein vanhaan malliin. Keskikesän kauniina päi
vänä 13.7. väki kokoontui talolle, jossa oli varattu ruo
kailu ja kahvitus koko joukolle, liki 100 hengelle. Muu- 
rinpohjalettuja paistettiin, niissä lisukkeina mansikka- 
hillo ja kerma. Herkut syötiin talon pihassa, olihan sää 
mitä parhain. Eläkkeensaajien emännät hoitivat keitto- 
hommat häärien pää kolmantena jalkana!

Saunavihtoja syntyi taitavien tekijöiden käsissä yli 
80 paria. Taito se on vihdantekokin, näin todettiin. 
Esim. varressa ei saa olla "karvoja”, kuuluu vanha sa

nonta. Lehtiosan pitää olla tasaisen pyöreä - ja sitten 
se sitominen. Siteen vääntö notkeaksi ei suju kaikilta, 
mutta tekijät olivatkin ne yhdet, jotka sen taisivat.

Liedenpohjan Pelimannit olivat koonneet poruk
kansa ja soittivat talkoohengessä hekin ihania vanho
ja kappaleitaan. Tanssijoista ei ollut puutetta. Talkoo- 
juhla oli niin lämminhenkinen, että tuskin löytyy tois
ta samanmoista.

Yksi mieliinpainuva esimerkki yhteistyön voimas
ta oli, kun ryhmä miehiä moottorisaha mukanaan kä
väisi hakemassa lisää vihdaksia veteraanijäsenen kotoa. 
Koivut kasvoivat lähellä maantietä kuusiaidan seassa, 
joten puiden kaadossa vaadittiin liikenteen takia no
peata ja varovaista toimintaa, mutta sehän heiltä kävi. 
Vihdakset olivat nopeasti auton peräkärryssä ja rungot 
Kaisan pihassa. Yllätys, yllätys! Miehet olivat talkoo
tanssien aikana salaa käyneet pilkkomassa puun run
got hellapuiksi!

X Kaisa-Maria Rautio
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LC Virrat/Tarjanteen TYÖN JA JUHLAN VUOSI
PCun keväällä 1997 olimme perustamassa Virroille 

uutta Lions Clubia, emme vielä voineet täysin arvata, 
mihin olimme lähdössä. Olimme monet toki jo seu
ranneet puolisoidemme toimintaa heidän klubeissaan 
ja saaneet hyvää opastusta kummiklubiltamme Lions 
Club Tampere/Siilinkarilta. Kuitenkin näin jälkikä
teen ajateltuna tuntuu, että meillä oli vasta aavistus sii
tä, mitä toiminta osana kansainvälistä palvelujärjestöä 
tulee olemaan. Vaikka toimintaamme ohjaavatkin kai
kille klubeille yhteiset ohjeet ja säännöt, muotoutuu jo
kaisen klubin toiminta omanlaisekseen siinä toimivien 
ihmisten mukaan.

Vuosi 2007 oli klubillemme kolminkertaisen juhlan 
aihe: kansainvälinen lionsjärjestö täytti 90 vuotta, nais
ten hyväksymisestä lionsjärjestön virallisiksi jäseniksi 
tuli kuluneeksi 20 vuotta ja oman klubimmekin perus
tamisesta 10 vuotta. Koko 10-vuotista toimintaamme 
on mielestäni leimannut rentous ja välittömyys. Samas
sa hengessä halusimme myös viettää juhlaamme ja ko
koontua yhdessä nauttimaan aurinkoisesta kesäisestä 
iltapäivästä Tarjanne-laivalla, kun se viime kesänä en
simmäisen kerran saapui Virroille. Ruoveden satamas
sa kanssamme laivaan nousi myös viime vuoden piiri- 
kuvernöörimme Timo Ikkala puolisoineen ja ystävä- 
klubimme LC Tuusula/Hyrylän leijonia. Aurinkoinen 
kesäpäivä, sinisenä kimmeltävät järvien selät ja salmet, 
rentoa yhdessäoloa ja paljon virtolaisia satamassa vas

taanottamassa Tarjannetta — siinä juhlallemme juhla- 
vammat puitteet kuin valkoisin liinoin katetut päiväl
lispöydät konsanaan!

Punainen Sulka

Tällaiset omat juhlahetket arjen keskellä ovat tärkeitä 
kaikille yhdessä toimiville ryhmille. Vuoden 2006 ai
kana olimme tehneet töitä valtakunnallisen Punainen 
Sulka -kampanjan parissa. Kampanjalla keräsimme 
varoja nuorten paremman tulevaisuuden eteen tehtä
vään työhön. Osan kerätyistä varoista tilitimme valta
kunnalliseen kassaan, josta se viime kesänä luovutet
tiin edelleen useille lasten ja nuorten parissa työtäteke
ville järjestöille. Suuren summan saimme myös tänne 
Virroille. Näillä varoilla kaikki kolme virtolaista Lions 
Clubia yhdessä järjestivät viime keväänä Virtain ala- ja 
yläasteen opettajille kaksipäiväisen Lions Quest -kou
lutuksen. Järjestämäämme koulutukseen osallistui 24 
virtolaista opettajaa.

Lions Quest -ohjelma otti ensiaskeleensa Suomes
sa jo 1980-luvun lopulla. Opettajia kouluttamalla py
ritään antamaan heille selkeitä välineitä ja uusia ide
oita koulutyöhön. Ohjelma on konkreettinen väline 
Suomen perusopetuslain tavoitteen saavuttamiseksi. 
Tavoitteessa sanotaan näin: "Tämän lain tavoitteena 
on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti

LC Virrat/Tarjanteen ja LC Tuusula/Hyrylän leijonia sekä piirikuvernööri Timo Ikkala Ruovedeltä Virtain laiva- 
rannassa 5.6.2007.
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Keväällä 2007 klubi hankki muistolaatan Rantapuis
ton suunnittelijalle Esa Latomäelle. Laatta on Latomä- 
en muistoksi Rantapuistoon istutetun pihlajan juurella. 
Kuvassa Merja Latomäki ja Mirva Latomäki.

vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa 
heille elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.” Suomalai
silla leijonilla on yli 30 vuoden kokemus huumeiden 
vastaisesta työstä. Quest-kasvatusohjelman tukeminen 
on suoraa jatkoa sille työlle. Se täydentää keinoja aut
taa nuoriamme päihteiden käytön ja muun häiriökäyt
täytymisen ennaltaehkäisemisessä. Ohjelma korostaa 
asenteiden, tunnetaitojen, vuorovaikutuksen ja yhteis
työn sekä terveen itsetunnon merkitystä.

Leijonat näkemisen puolesta

Vuoden 2007 aikana on käynnistynyt toinen suuri 
projektimme, Sight First II -kampanja. Jo v. 1925 yh
dysvaltalainen Helen Keller esitti vetoomuksen: Veto
an teihin, jotka näette, kuulette, jotka olette urheita ja 
vahvoja ja ystävällisiä. Ettekö ryhdy sokeiden ritareiksi 
ristiretkelle pimeyttä vastaani Vuonna 1989 Maailman 
terveysjärjestö (WHO) kutsui Lions- ja Rotary-järjes
töjen edustajat neuvotteluun ja pyysi niitä valitsemaan 
voimakkaina vapaaehtoisjärjestöinä sairauden, jonka 
torjumisen ne ottaisivat ohjelmaansa. Muistaen Helen 
Kellerin vetoomuksen Lionsit valitsivat näönsuojelun.

Ensimmäinen Sight First -kampanja toteutettiin 
1990-luvun alussa. Tuolloin kerätyillä varoilla mm. es
tettiin 24 miljoonan ihmisen näön menetys, koulutet
tiin yli 60 000 silmälääkäriä ja muuta näön hoidon am
mattilaista sekä palautettiin näkö 4,6 miljoonalle kaihi- 
potilaalle. Suuri osa varoista kohdistettiin niitä eniten 
tarvitseville eli kehitysmaihin. Siitä huolimatta varoja 
riitti jaettavaksi lähes 90 maahan. Nyt toteutettavan 
kampanjan kakkosvaiheen aloitimme keräämällä käy
tettyjä silmälaseja, jotka tarkan lajittelun jälkeen toi

mitettiin kehitysmaihin jaettavaksi niitä tarvitseville. 
Tämän talven aikana on vuorossa rahavarojen kerää
minen näönsuojelutyöhön niin kehitysmaissa kuin ko
timaassakin. Varoja tullaan jälleen kohdistamaan kai
kille ikäluokille sokeuden ehkäisyyn ja hoitoon sekä 
sokeiden koulutukseen ja kuntoutukseen. Kampanjan 
tuotolla tuemme myös täällä Virroilla näkövammais
ten parissa tehtävää työtä.

Kun keväällä mietimme, miten keräyksen toteu
tamme, nousi klubissamme vahva halu järjestää Vir
roilla tapahtuma, joka tarjoaisi pääsylippunsa lunas
taneille mukavan hetken syksyn pimeimpään aikaan. 
Tämän lehden ilmestymisen aikoihin 3.11.2007 olem
me saaneet Virroille jyväskyläläisen Teatteri Eurooppa 
Neljän. Heidän nostalgisen kabareensa Kultaiset vuosi
kymmenet tuotolla kannamme kortemme kekoon Sight 
First II -kampanjaan. Kuten kaikkien leijonien varain- 
keräysten tuotot, tullaan myös tämän keräyksen tuot
to viimeistä euroa myöten käyttämään apua tarvitse
vien hyväksi.

Lämpimät kiitokseni kaikille teille, jotka olette ol
leet tavalla tai toisella tukemassa tekemäämme työtä 
paremman huomisen puolesta. Samalla toivotan ko
ko klubimme puolesta kaikille Virtain Joulun lukijoil
le Hyvää Joulua..

Paula Sutinen 
PRESIDENTTI

Punainen Sulka -keräys oli syksyllä 2006. Kuvassa 
keräysvastaava Ritva Kämäri.
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Virtain Seuran kuulumisia
\Zirtain Seura on hoitanut kotiseututyötä jo 57 vuoden 

ajan. Tuntuu siltä, että tätä työtä riittää yllin kyllin.
Seuran internet-sivut www.virtainseura.fi avattiin 

vuoden 2006 lopulla. Sivuilta löytyy tietoa mm. toi
minnasta ja tapahtumista, ja sivujen kautta voi tilata 
uusia ja vanhoja julkaisuja.

Muistomerkkihanke I. K. Inhalle on edennyt jo tai
teilijoiden etsimisen vaiheeseen. Inhan muistoa on pi
detty yllä myös julkaisemalla kesällä kaksi uutta posti
korttia Inhan valokuvista ja ottamalla uusintapainos pa
rista vanhemmasta, lähes loppuunmyydystä kortista.

Julkaisutoiminta tuotti myös uuden painoksen 
Hannu Hämeen runokirjasta. Todellisuudessa kysees
sä on lähes uusi teos, sillä siinä on paljon ennen julkai
semattomia runoja. Julkaisemistilaisuus oli 20. touko
kuuta Kulttuurintutkimusasemalla. Runokirja on saa
nut niin suuren suosion, että siitä otettiin loppukesäl
lä jo toinen painos.

Rajalahden talomuseon seinään hankittiin muis
tolaatta Perinnekylä-ajatuksen isälle kotiseutuneuvos 
Pertti Tammiselle. Laatan juhlallinen paljastamistilai-

suus järjestettiin Perinnekylä elää-tapahtuman aluk
si 7. heinäkuuta.

Joka kesäinen kotiseuturetki suuntautui tänä vuon
na Kurjenkylään. Kaupungin supistettua kulttuuritoi
men resursseja oli kotiseuturetken järjestelyvastuu nyt 
Virtain Seuralla. Retken tarpeellisuudesta todisti täy
si bussilastillinen osanottajia: omassa pitäjässäkin riit
tää paljon nähtävää ja koettavaa.

Suhteita muihin kotiseutuyhdistyksiin on ylläpi
detty mm. osallistumalla Suomen Kotiseutuliiton val
takunnallisille kotiseutupäiville. Naapuriyhdistyksen 
Ähtäri Seuran 60-vuotisjuhlilla käytiin esittämässä on
nittelut heinäkuun lopussa.

Mainittava kulttuuritapahtuma oli kyläkuvaaja Ee
li Myllyharjun valokuvanäyttely Perinnekylän Maka
siinissa 2.-13. heinäkuuta. I. K Inhan valokuvaviik- 
ko on kehittämisen arvoinen tapahtuma, johon Seu
ra pyrkii osallistumaantulevaisuudessakin voimavaro
jensa mukaan.

Haasteita on tuleville vuosille monenmoisia, kun
han vain toimijoita riittää.

X Pekka Jussila
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PUHEENJOHTAJA

Perinnekylä-ajatuksen isän, kotiseu
tuneuvos Pertti Tammisen muisto- 
laatta paljastettiin 7. heinäkuuta Pe
rinnekylä elää -tapahtuman yhtey
dessä. Kuvassa Virtain Seuran pu
heenjohtaja Pekka Jussila sekä ai
ruet Elena Penttilä (vas.) ja Mari 
Yläjärvi.

Virtain Seura lahjoitti syyskuus
sa kotiseutuarkistolle dia-skanne
rin, jotta arkiston lukuisat negatii
vit ja diat saataisiin tallennettua di
gitaalimuotoon ja sitä kautta hyö
dynnettyä paremmin tutkimus- ja 
julkaisutoiminnassa. Kuvassa ko- 
tiseutuarkiston johtaja Tarmo Yli- 
Rajala (vas.), Virtain Seuran va- 
rapj. Aila Sipilä ja va. kirjastotoi
menjohtaja Heidi Leo tutkivat uut
ta skanneria.
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Mikä on Virtain kotiseutuarkisto?

Kotiseutuarkistoon koottu ai
neisto on tulevaisuudessa pai
kallishistorian tärkein lähde.

Toiminta alkoi vuonna 1984 kaupungintalolla, kan- 

salaisopiston tiloissa. Arkiston pohjana oli edesmen
neen kotiseutuneuvos Pertti Tammisen johdolla ke
rätty perinnetieto Virtain kyläkunnista. Virtain kau
punki ansaitsee kiitoksen siitä, että se on yhtenä har
voista kunnista ottanut vastuu
ta arvokkaan paikallishistorial
lisen ja perinnetiedon keräämi
sestä. Kotiseutuarkiston tehtävä 
on koota sellaista tietoa, joka ei 
kuulu arkistokin piiriin. Tästä
työstä on vain suosituksia, ei lakipykäliä.

Mitä kerätään: yksityisten ihmisten, sukujen, pai
kallisten seurojen ja yhdistysten asiakirjoja, valokuvia, 
videokasetteja, filmejä, diakuvia. Kaikkea sellaista, mis
tä on hyötyä tutkijoille, lehtien toimittajille, sukutut
kijoille jne. Koottu aineisto on tulevaisuudessa paikal
lishistorian tärkein lähde.

Mitä ei kerätä: muualta tulleita kiertokirjeitä, mak- 
sutositteita, kirjoja tai muita painotuotteita (jotka kuu

luvat kirjastoon), esineitä (museoon). Siis ainoastaan al
kuperäisiä asiakirjoja tai niiden valokopioita.

Kotiseutuarkisto on luonteeltaan yksityinen. Sen 
kanssa voi tehdä sopimuksen, jossa taataan, ettei luovu
tettua aineistoa voida käyttää mihinkään tarkoitukseen 

ilman luovuttajan lupaa. Halu
tessaan luovuttaja saa tästä vas
taanottajan allekirjoittaman so
pimuksen, ja salaisiksi vaaditut 
asiakirjat arkistoidaan sinetillä 
suljettuina. Luovuttaja voi näin

halutessaan säilyttää asiakirjat joko yksityisenä omai
suutenaan tai antaa ne julkiseen käyttöön.

Kotiseutuarkisto toimii Virtain pääkirjaston tilois
sa. Arkiston luovuttajia on nykyisin n. 180 (seuroja, yh
distyksiä, yksityishenkilöitä, sukuja). Arkisto on sivis
tystoimenjohtajan alainen, ja sen hoidosta on vastan
nut vuodesta 1984 lähtien Tarmo Yli-Rajala. Aineistoa 
vastaanotetaan keskiviikkoisin 17.00—19.00 tai muul
loin sopimuksen mukaan.

X Tarmo Yli-Rajala

Kirjaston paikalliskokoelmaan
HANKITTUJA TEOKSIA 13.9.2006— 16.9.2007
- Aumasto, Marjaana: What a bitch.
- Häme, Hannu: Tuulessa hiljaa soi: runoja.
- Inha, I. K.: I. K. Inha: unelma maisemasta
- Kanerva, Pertti: Perhokalastus: tekniikat ja 

sidonta
- Kankaanpää, Matti J.: Karjalainen Karilainen: 

nimi ja suku historian myrskyissä
- Leppänen, Keijo: Kotitehtävä: rakentajan ilot 

ja murheet
- Lintonen, Kati: Hymyilevät rannat: I. K. Inhan 

(1865-1930) luonnon hurmaus ja melankolia
- Meil Karjalas sanottii tälviisii...: sanontoja ja 

sanaparsia karjalaisen kansan suusta Kanneljärven 
Mustamäeltä -

- Meitä on monta: Ylä-Pirkanmaan sotaorvot 
muistelevat (II osa)

- Myllykangas, Maija: Nokkahuilupuu: runollinen 
päiväkirja

- Mäkelä, Venri: Se on salaisuus: vesurin värssyt
- Mäki, Anna-Liisa: Voi pieniä nautintoja: runon- 

pätkiä maailmalle
- Pirkanmaan maakuntatilasto 2006
- Pirkanmaan vuosikirja 2007
- Sipilä, Aila: Noituutta ja arvoituksia
- Viertola, Helena: Surun laiturilta valon rantaan
- Virtain Joulu 2006
- Virtain Valkeajärveltä Vienaan I. K. Inhan 

matkassa: I. K. Inhan 140-vuotisseminaarin 
alustuksia Virroilla 12.11.2005

- Yli-Rajala, Tarmo: Kirjastotoimenjohtajien 
tehtävät ja niitä koskevat käsitykset: tapaus
tutkimus 5000-25000 asukkaan kunnista

Päätoimittaja:
Virtain Joulu 2007

Toimituskunta: Taitto: Julkaisijat:
Jaana Kallio Päivi Ihamäki Osuuskunta Monitiimi/ LC Virrat/Tarjanne

Toimitussihteeri: Pekka Jussila Kirsi Koskela Virtain Seura ry.
Arja Saarinen Ritva Kämäri Kansikuva: Painopaikka:

Toimituskunnan Kirsi-Marja Larjo-Väärälä Toimituskunta/Koskela Virto-Print, Virrat
sihteeri: Sirpa Peltonen Ilmoitusmyynti:

Katri Lavaste Liisa Saikkonen Raija Ahokas 50. vuosikerta
Taloudenhoitaja: Aila Sipilä Liisa Knaapi Painosmäärä: 2000 kpl

Sirpa Heinämäki Päivi Ylimys-Saarinen Liisa Mallat Hinta: 7 euroa
Maija Tommola-Sirnelä ISSN 1237-0169
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Joulunajan tapahtumia Virtain seurakunnassa 2007
Ma 24.12. JOULUAATTOklo 15 Jouluaaton sanajumalanpalvelus Virtain kirkossaklo 15.30 Aattokirkko Killinkosken kirkossaklo 17 Aattokirkko Liedenpohjan kirkossaklo 17 Jouluhartaus uuden hautausmaan kappelissa
Ti 25.12. JOULUPÄIVÄklo 8 Joulukirkko Virtain kirkossaklo 10 Joulukirkot Liedenpohjan ja Killinkosken kirkoissa
Ke 26.12. TAPANINPÄIVÄklo 10 Sanajumalanpalvelus Virtain kirkossaklo 13 Sanajumalanpalvelus Kurjenkylän rukoushuoneella
Ma 31.12. UUDENVUODENAATTOklo 23 Aattohartaus Virtain kirkossa
MUSIIKKITILAISUUDET
Ke 12.12. klo 19 
To 13.12. klo 18 
Pe 14.12. klo 19 
Su 16.12. klo 19 
Ti 18.12. klo 19 
To 20.12. klo 19

Kauneimmat joululaulut Liedenpohjan kirkossaLasten kauneimmat joululaulut sekä päiväkerhon joulujuhla Virtain kirkossaKauneimmat joululaulut Vaskiveden nuorisoseurallaKauneimmat joululaulut Virtain kirkossaKauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossaKauneimmat joululaulut Kurjenkylän kylätalolla
RAUHALLISTA JOULUNAIKAA JA VARJELUSTA VUODELLE 2008 

S? VIRTAIN SEURAKUNTA www.evl.fi/srk/virrat
Lämmintä 

Joulua 
ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

o
VIRTAIN

Osuuspankki

opkk.fi
OP-KIINTEISTÖKESKUS
Pohjoij-Hämeen OP-kiinteistökesku* Oy LKV
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Lehdessä ilmoittavat yritykset ja yhteisöt 
toivottavat Virtain Joulun lukijoille

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle 
Vuodelle 2008!

Lehden toimituskunta kiittää kaikkia ilmoittajia.

'r 'U

* HYVÄÄ JOULUA *
* JA *
* ONNELLISTA UUTTAVUOTTA*

VIRTAIN
RUOSTEENESTO

Pirkantie 22, Virrat 
puh. (03)475 3007

045 111 2555

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

MEILTAsAAT
BONUSTA

/SMARKET

Pääskyntie 13, puh. 010 767 1105

Avoinna 
ma-pe 7-21 
la 7-18

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Uz Uz Uz Jz

Kauneus- ja jaO^jenHoitola

l^irsi MuCtamä^i
SKY-kosmetologi 

Kprpiniementie 3, 34710 Vasijvesi 
iPuH 475 8988 tai 044-5758988

® (03) 475 3476 
Virtaintie 25

Avoinna:ark 10.30 - 22.00 la 11.00 - 22.00 su 12.00 - 22.00
av/V/' r- ^en/t/aja 

n neZ/fj/a ^^uUa uv tla/

Lomasaari ja Nuorisokeskus Marttinen
Herrasentie 16, 34800Virrat 
Puh. 03 -485 1900 
marttinen@virrat.fi
www.marttinen.fi

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

KANGASAHON RAUTAKAUPAN
VÄKI TOIVOTTAA 
T^aukallista QouLua 

ja
tneMStuksekästä 
'Z-^is.tta duotta!
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Virtain Urheilijat ry
KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA 

KULUNEESTA VUODESTA JA 
TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA!

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

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

.Tföpvää 22///äs 72e//s//

KELLOSEPÄNLIIKE

IteikkiT
puh. (03) 475 5949

VIRTAIN KUKKA JA 
HAUTAUSTOIMISTO

MEMORlTl Puh- (03)475 3570 ®
SUOMEN HAUTAUSTOIMISTOJEN LIITTO RY:N JÄSENLIIKE 

Keskustie 8 - 34800 VIRRAT

Hyvää
Joulua

ia
Onnellista
Uutta
Vuotta

KAUPPA KOSKIEN KYLÄSSÄ

9(ptala/i CtylitkauLppa
tjml. fllna. (ffUnlkaikl

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

Tilitoimisto- 
palveluja

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

* Hyvää Joulua!
Järvi-Suomen Laaturakentajat Oy
HYVÄ TA I Ti Virtairitie 37, 34800 VIRRAT 

IHLU Puh. 03-475 9229, fax 03-475 9219
Gsm 0400 338 405 
www.hyva-talo.fi

Hyvää Joufual

METSÄTYÖ HAVANKA OY
METSÄKONEURAKOINTI 

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

*• * ® Finnhostel- » • * . matkailutila
AAPAMAKI

34710 VASKIVESI, VIRRAT 
www.virrat.fi/matkailuwww.matkailutilahaapamaki.com

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

Jouhta!

MYLLYNIEMEN TANSSILAVA
VASKIVESI

Kiittäen menneestä vuodesta toivotamme
joulun iloa ja onnekasta vuotta 2008.

NYKYAIKAINEN LIIKENNEASEMA

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

•HUOLLOT «KORJAUKSET
•VARAOSAPALVELU •KAHVIO

• PALVELUA VUODESTA 1984 
• MYYMME MYÖS SÄHKÖÄ

$

LIIKENNE

TAUNO MÄKINEN, © 475 9260 KOTALA. VIRRAT
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
toivottaa

Meijeritie 14, 34800 VIRRAT 
puh. (03) 475 4501, fox (03) 475 4503

SÄHKÖASENNUS KYTÖLÄ AY
Kangasniementie 306, 42870 KOTALA 
Puh. 040 506 5730 
jouko.kytola@dnainternet.net

■ sähköasennukset • sähkötarvikkeet

'Kjitamme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme Nuvauksellista Joulua 

$ ___ VIRTAIN
valokuvausliike

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 5106

JOULURAUHAA
JA

ONNEA VUODELLE 2008

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

X virtain
valomainos oy

— m znc eron fi/im "tm / uVirrat p. U3-*l/ö □□□□, UhU-/U7 □cdc / rl. iMiemi 
- valomainokset - nostolavojen S alumiinitelineiden 
- opasteet vuokraus
- tarrakir aimet umvw.virtainvalomainos.fi

V VIRTAIN 
RATSASTUSTALLI

Perinnekylä Virrat 
03 - 475 6550 talli 

0400 765 809

K
edryuää Jouhta ja OnnshUta liatta luotta!

IRTAIN
AUTOKORJAAMO

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

auAaltjiAa joulua !

Mesoaj** KIRA
www.klpa.fi

KIRJAKAUPAT

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165

yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme hyvää ja rauhallista joutua

SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu

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

KAUNEUSHOITOLA LIISA
puh. 050-593 8627

CÄdarjaana
Keskustie 6 • 34800 Virrat (03) 475 3160 • 044 270 5367 Ma-Pe 8-17, La 8-14

Dhyvää Jou hia ja Onnellista Uutta Vuotta

LINJA-AUTOLIIKENNE

YKSPETÄJÄ OY
Opintie 7, 34800 VIRRAT

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

SUORITAMME TILAUSAJOA
LINJA-AUTOLLA

YKSITYISEN LÄHIHOITAJAN PALVELUT
Tmi TUULA JARTTINuuttilantie 372Puh, (03) 475 8694, 0440 919 893
Laiva-Nuuttila Oy
M/S RIMALLE

www.laivanuuttila.net
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-silmälasit
- piilolasit,-nesteet
- Omron verenpainemittarit
- optikko-ja silmälääkäripalvelut

Rauhallista Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

t. Ritva ja Tarja

NAK(^)VIRRAT
c azze

tyitikoi LMA- JA PIILOLASIT 
Vi rtaintie 34,34800 Virrat, puh. (03) 475 4343

j2af^a//iSi>snnsAan/ii/i o (iki 
toivottaa 

&lauAa//ista

V &finea/^uvde/k2008/ .«

KEURUUN 
OSUUSPANKKI

f: KEURUU, VIRRAT, KOTALA, RUOVESI, TERALAHTI

M

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta

M-MARKET 
VIRRAT
Puh, (03, 475 3253
Avoinna: Ma-Pe 8-21 

La 8- 18

HERMORATAHIERONTA 
S. JYSKE

Kiittää, GiäjJtt&Gätaast, kulfMieeäta, vuodelta,

-myös jäsenkorjauksia
os. Rantatie 49 S
puh, 475 4722, 050 5582477

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

Renkaat, autovarusteet, matkapuhelimet 
myynti ja asennus

Kiitämme asiakkaitamme kiduneesta vuodesta

Jussilan Marjatila ...
Patalantie 158 

. 34740 Koro
Puh. 03-475 9855 S

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

^SUUNNITTELUTYÖ

S. Anttila Oy Virtaintie 17, PL 36, 34801 VIRRAT 
Puh. (03) 475 2800 Fax (03) 475 2850 
etunimi.sukunimi @ suunnittelutalosanttila.fi 
www.suunnittelutalosanttila.fi

TASEVIRRAT AY
Eero Laitinen 
Siekkisenpolku 16 
34800 Virrat 
Puh. 475 5730 
Kirjanpitopalvelut
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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
^V/RTA/M«F KUM/KORJAAMO OY

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

,'fPuvöä Jfeafua ia ('nne/fäia i/ufia luotta

- 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 | SIE348OO vTbRAT6 9 |

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

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA 
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KONTTDRITYOPALVELU
Pasi Nieminen

VIRRAT (03)475 4557,040 586 2686

Matkailumaatila Lomajärvinen

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

HYVÄÄJOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KAUPUNGINKIiyASTO

HYVÄÄ JOULUA!

cAhon jogurtti
Lea ja Tapani Rautanen, Karttllantie 38, 34730 Vaskuu 

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

MONIPUOLISTA RAKENNUSPALVELUA!

TAMPEREEN 
YLIOPISTON 

VIRTAIN 
KULTTUURINTUTKIMUSASEMA

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

JA JÄTEHUOLTOPALVELU.

VIRTAIN
KIINTEISTÖPALVELU OY

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

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.kulttuurintuikimusasema@uta.fi 
Kotisivu: wwAv.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

Kiinteistötoimista 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.

65

http://www.ahonjogurtti.com
mailto:virtain.kulttuurintuikimusasema%40uta.fi
wwAv.uta.fi/laitokset/virrat
mailto:info%40asuntovirrat.fi
http://www.asuntovirrat.fi


^irtain Joulu 50

<druvää joulua ja 
&nne.(dii.ha ^liatta. ‘'Vaotta

PARTURI TERTTU
Varpu stie 1 
34800 VIRRAT

Terttu Rantanen
puh. (03) 475 4830

■laitti tt
Riitta & Mari

puh. 03-475 3095 
34800 VIRRAT

Hy itää Joulua!

Rauhallista joulua toivottaa

VF Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet

Lekatie 4 Puh. (03) 475 5488
34800 VIRRAT Fax (03)475 3127

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

viRraiti
quTnTnLa2(&\
Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (03) 475 2400''—*'

PARTURI - KAMPAAMOIKI - KAMrAAMU Q

JKia
& 03 - 475 92 35

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

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

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

Toivotamme asiakkaillemme 
Hyvää Joulua!

PARTURI-KAMPAAMO
SchvJuzkopf

Lecua & f-tdb tau/öttai/at Radudltitd Jotdua

Jtut Latoi DAoiihunaAian/ut luottajnuk&eAta 
ja miolltjttänäAIti ijhtciAhjiiAtä ivivoia/nmsHYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
-PESVtA VIRRAT OV-

34800 Virrat, Purotie 1, Sampola, puh. (03) 475 5417

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.

Neste Kitusen Kievari 
toivottaa 

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 

asiakkailleen ja 
yhteistyökumppaneilleen

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

R AUT1 Ak
RAUHA K-MAATALOUS VIRRAT
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

GRILLI 66
toivottaa asiakkailleen

^J'fyuäci J/oulaa !

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
EDULLISET LAATUVARAOSAT
tesi Virtain ^VARAOSA®b—Linjatie 2, 34800 Virrat
Puh. 03 475 5264, Fax 03 475 5255

LUOTETTAVAA SIIVOUSPALVELUA 
YRITYKSILLE JA YKSITYISILLE

VIRTAIN SIIVOUSPALVELU
34800 Virrat puh. 0500-468 266

Toivotamme Hyvää Joulua

Tamminiemi WWW.VIRHYDRO.FI

VlRHYDROOY
Pirkantie 22 34800 Virrat

VIRRAT, puh. (03) 475 5388
P. (03) 475 4111 F. (03) 475 4112

(Hyvää Joutua ja Onnellista Uutta Vuotta !
HuE) VttfvTVz 'Ttutta Vuotta,!

im
Virrat (03) 475 5530, 475 5290

fllfeMyj

34930 Liedenpohja, puh. (03) 475 8115

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

/-------v_ 1 KOLARIKORJAAMOÄfcÄT ja automaalaamo ■ysay /| a. kaipio ky
Pirkantie 22*34800 Virrat*Puh. (03) 475 5362

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Sportia
"! VALLESPORT /

Virtaintie 36, 34800 VIRRAT puh. 475 3100

Hyvää Joulua toivottaen

trUKuljetus Oy
puh. 020 1616 295

iru du
PL 47, 34801 VIRRAT
Ahjolan teollisuusalue

Puh. (03) 475 6100

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

Toivottaa asiakkailleen HYVÄÄ JOULUA

Hyvää joutua ja Onnellista 'Uutta Vuotta !
MvC? )

Torisevantie 2 A 8, 34800 VIRRAT 
puh. (03) 475 5093, 040-586 4863 Virrat Puhelin (03) 475 5129

Hyvää ponina ja

FOTO-RIITTA Onnellista (Antia Vuotta

Virtaintie 35*Virrat*puh. 475 4249
Virtain LiitynnHguhi Oy

puh. 475 5359

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

EXT RA
P. LEHTOVAARA
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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

J/vää Joutua ja 
ista 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 33, puh. 0200 3000 Nordeo

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

KOSMETOLOGIN PALVELUT 
HERBALIFE - edustus 

KOTISIIVOUKSET

Minna Tulijoki 
Virtaintie 42, Virrat 
Puh. 050 552 6348 

minna.tulijoki@phpoint.fi

foutua rr 
ja öiMcääU 
Uutta 'Vuotta M 
toivoo
yHaatabxuUf&tytuä 
'Huuittefauaa, & katitta 
Zija ja AateÄ, "Petnc

QlflilflllllillllllllllllllllllllllllllllllU

VIRTAIN KAUPUNKI 
KARHUN ASKEL

© 475 4959

Erja Koivula 044 567 9222

Seija Maskonen 040 766 8888

Virtaintie 33 
©475 4959

5
485 1332

TEKSTIILIOSASTO, Ah;
Työnsuunnittelija Riitta Perämäki
- tekstiili- ja vaatetusteollisuuden

PUU- JA MUOVIOSAS’
Työnsuunnittelija Samuli
- puualan tuotesuunnitte
- puualan tilaustyöt yrityksin
- muovialan kokoonpano- ja 
sekä pakkaustyöt yrityksille 

MIKRO-OSASTO,
Työnsuunnittelija Keijo Ko:
- ATK-laiteiden korjauksia, p.„ . 
internet-yhteyksien ja ohjelmien asennuksia

Kiertotie 14
044 715 1452
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B A

Virtaintie 35, puh. (03) 475 3755

ddeetifo MeM,/ “ 

AILA LAHTI KATRI NEPPENSTRÖM
Parturi fQ VIRTAINTIE 25 AJANVARAUKSET
Kampaamo VyClintta 34800 VIRRAT 475 5885

QKahvila \3^uunsika
• avoinna sopimuksen mukaan 
•juhla-astiaston vuokraus 
•viinimarjoja itse poimien
Vuorenmaa Anja
Niemikyläntie 261
42870 Kotala
puh. 03-4756327, 040-5677621

KPK5-TILIT Oy
‘Toivottaa

Hyvää joulua ja Oj
Onnea vuodelle 2008

MhläB
Monipuolinen lastenvaate- ja

Virtaintie 32 lelukauppa
r,, a-tc Avoinna: ma - pe 10-17,
Puh. 475 4044 /a 930-13,00

VIRTAIN KÄSITYÖKESKUS
Mäkitie 24
34800 VIRRATM ►' ► puh. (03) 475 5817

► ► kesäaikana
►► KASI- JA TAIDETEOLLISUUS

MYYMÄLÄ VIRTAIN PERINNEKYLÄ 
puh. 050 5273 120

*»symppis • „
Virrat puhelin 475 3360$ «

B Virtain
Taksiasema 

Puh. 0100-2020
* Hyvää Joulua ja 33 
Onnellista Uutta Vuotta

expe rl
MATTILAN SAHK
Virtaintie 32, 34800 VIRRAT, Puh. (03) 475 2500

Riitämme asiakkaitamme 
tutuneesta vuodesta ja 

toivotamme hyvää joutua

l/öidua-
PUTKITYO KY

AMantie 1, Virrat. ® (ra) 475 2100. autop. 0400-239185

HYVÄÄ JOULUA
toivottaa

Virtain Muovityö Oy!

VIRTAIN MUOVITYÖ OY

__ lincifa
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-Nuutlila
syys-toukokuussa avoinna 

sopimuksesta - soita 03-475 8635 

Hyvää Joulua!
9-Lyvää JouCua ja 

Onnellista "Uutta "Vuotta 
*+* Naisten asujen erikoisliike

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

■ PAITAPAINO
TMI PAULI KANKAINEN 

PIPKANTIE 20, 34800 VIPPAT 
03-4754151, 044-5755994

WANHA TEHDAS
Kiltinkoski

TEHDASMYYMÄLÄSTÄMaan 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 Kiltinkoski Avoinna:
e-mail: killinkoski@killinkoski.fi ma - pe 10-17, 
www.killinkoski.fi la 10-14, su 12-i 7

Tmi Sirkka Veija
Virtain Matkahuoltoasiamies

p. (03) 475 5542
kiittää asiakkaita kuluneesta vuodesta 

ja toivottaa kaikille hyvää joulua
Vaskivedentie 1514 
34710 VASKIVESI

tdyvää joutua ja
Onnellista Uutta ‘duotta

Puh. (03) 475 8975

OY

ra

i

g
Purrun Kukka - 

ja hautauspalvelu
03-475 5568

Meijeritie 14, 34800 Virrat

Ti lotoksi 1 + 8
■

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

vesiLÄMPO O
Y

LVI-tarvikkeet 
ja asennukset

Puh. 03-475 4869
Pirkantie 1 1 34801 Virrat
www.virtainvesilampo.fi

VUODESTA 1985-

LOMAKESKUS
- kun on juhlan tai loman aika...

Rajoniementie 35,34800 Virrat. Puh. 475 5648 
emäntä: maija-liisa.peura@dnainternet.net
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KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY
Keskustie, Virrat • www.ksat.fi • Yrittäjäntie, Ähtäri

Valoisaa ja 
lämmintä Joulua!

❖ HINAUKSET
❖ MAALAUKSET
❖ TUULILASIT

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

^J\uiuneesta vuodesta Liittäen 

toivotamme
Rauhaisista douSua ja 

ZduvvaSSista Mutta ^Jaotta

PIRKANMAAN LÄHIVAKUUTUS 
Virtaintie 31,34800 Virrat 

Puh: 020 522 5640

Joulun Iloa!
( VIRTAIN FYSIOTERAPIA"?)

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

.©SRehband
- selkä-, polvi-, nilkka- ym. tuet
- anatomiset niskatyynyt

S AV N

S/fo i.da joutua ! 

Mä/ydcääta/essa !

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

Puh. (03) 475 5522

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta 

sekä toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Menestystä 

Uudelle Vuodelle

e POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY

Hyvää Joulua toivottaen

HAMMASLÄÄKÄRI
TUIJA KÄHKÖNEN

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

(myös iltavastaanotto)
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AUTOKORJAAMO
HARRI AITTASALO

Huonekalut edullisesti

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

Virtaintie 25, 34800 VIRRAT 
Puh. 040 729 4905, 040 538 1449

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
KIINTEISTÖHUOLTO

PEKKANEN E.
PÄIVYSTYS 24 11

050-302 0811

SÄHKÖMAKKONEN
Kontiontie 8, 34800 Virrat 

puh. 0400 635 722
KAIKKEA SÄHKÖSTÄ

Arkipäivän henkireikä 
N?

Kyselyt ja toiveet puh. 4851 264

TORISSVAN
KAHVlMAJA

Torisevajärvientie493, puh.03475 5330,050 531 8125

AUTOHUOLTO
ISOKIVIJARVI

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

PEUGEOT
Varaosat ja merkkihuolto

* VIRTAIN PALA *

Toivottaa 
Hyvää Joulua

txl
RAUTAIUET Hi

HYVÄÄ
JOULUA!

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

MIRUniALC KESKELLÄ LOMASUOMEA 

VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA
PUHELIN (03) 475 6560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

cJyuävtä yHeijtqöjiä kiittäen, touyoiamnte, 
<JjyuaajauTta- ja

I Öeutea, ^luleaaUe Vuodelle

metsänhoitoyhdistys
VIRRAT

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA
AUTOSÄHKÖKORJAAMO

R.KEMPPINEN
Pirkantie 13, 34800 VIRRAT, puh. (03) 475 4403

Virtain < N
Sähkötyö Oy
toivottaa

Hyvää Joulua Ia 
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

Kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluja 
Virroilla 30 vuoden ajan.

Rauhallista Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2008

KIRJANPITOTOIMISTO KORO OYVirtaintie 42, 34800 VIRRATpuh. (03) 475 5978, fax (03) 475 5878e-mail: kirjanpito.koro@dnaintemet.net
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HYVÄÄ JOULUA
VIRTAIN KAUPUNKI
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