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Vanha sananlasku sanoo, että 
aika on rahaa. Näin tilanne 
on kuitenkin yhä harvemmalla. Ei 

ole aikaa enempää kuin rahaakaan. 
Kulunut vuosi on ollut suurista 
palkankorotuksista huolimatta jat
kuvaa hiljaista alamäkeä. Ainakin 
heillä, joilla ei ole varsinaisia palk
katuloja. Heitäkin on paljon. Aikaa 
puolestaan puuttuu usein, vaikka 
lompakko pullistelee euroja.

Loppuvuoteen on kuitenkin sel
vitty, ja joulu on ovella - kiireineen 
krääsöineen. Mitä jos vihdoin pää
tetäänkin nauttia talven suuresta 
juhlasta antamalla itsellemme lah
jaksi aikaa vain olla?

Yksi rauhalliseen joulunviettoon 
kuuluva perinne on joululehden 
lukeminen. Tähän tarkoitukseen 
on ajateltuja ajoitettu myös Virtain 
Joulu 2008. Virtain Seuran ja LC 
Virrat/Taijanteen julkaisema koti
seutulehti ilmestyy nyt 51. kerran. 
Virtain Joulun toimituskunta on 
koostunut molempien julkaisijoi
den jäsenistä. Ilmoituspuolesta on 
vastannut LC Virrat/Taijanne.

Lehden sisältöön on pyritty löy
tämään jokaiselle jotakin. Sivuilta 
voi lukea muun muassa vuoden 
tapahtumista Virroilla. Mukana 
on myös kulttuuria, kotiseutupe
rinnettä sekä nuorten juttuja. Suu
ri yleisö lähetti Virtain Jouluun 
kiijoituksiaan loppukesällä olleen 
lehti-ilmoituksen perusteella.

Vuoden 2008 Virtain Joulun tee- 
makylänä esiintyy Herranen. Myös 
100-vuotiaat Herraskosken kanava 
ja Taijanne-laiva ovat näkyvästi 
esillä. Lehden ulkoasussa on py
ritty hivenen aiempaa pirteämpään 
toteutukseen.

Virtain Joulu on kotiseutulehti, 
jolla on suuri merkitys kotiseutu
hengen ylläpitämisessä. Se auttaa 
meitä virtalaisia uskomaan omaan 
kotiseutuumme, sen valovoimai
suuteen ja tulevaisuuteen.

Mihinkäs me kotoa lähtisimme?

Päätoimittaja
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Valo pimeyden 
keskellä

Pohjoisessa kotimaassamme
joulun odotus ja joulunaika 

osuvat vuoden pimeimpään ai
kaan. Aikaan, jolloin päivät ovat 
lyhimmillään ja yöt vastaavas
ti pisimmillään. Juuri joulun alla, 
22. joulukuuta, vietetään talvipäi- 
vänseisausta ja valoisa aika alkaa 
taas vähitellen lisääntyä.

Hämärinä talvipäivinä tarvit
semme erilaisia valonlähteitä 
nähdäksemme paremmin ja sel
vitäksemme jokapäiväisistä as
kareista. Erilaiset jouluvalot ja 
kynttilät luovat myös tunnelmaa. 
Niillä onkin mukavaa koristaa pi
hapiiriä ja kotia.

Omalla hiljaisella tavallaan 
erilaiset jouluvalot ja kynttilät 
välittävät myös joulun suurta sa
nomaa. Ne kertovat meille: Ju
mala on läsnä, keskellämme. Hän 
ei ole jättänyt meitä yksin maa
ilman pimeyden ja kaiken pahan 
keskelle. Ei. Hän on kanssam
me joka päivä. Silloinkin, kun

emme sitä ehkä itse huomaa. Ju
mala rakasti meitäkin jokaista 
niin paljon, että hän lähetti Poi
kansa, Jeesuksen Kristuksen, tän
ne maailmaan Vapahtajaksemme, 
syntiemme sovittajaksi.

Jo kauan ennen Jeesuksen syn
tymää profeetta Jesaja julisti: 
"Kansa, joka pimeydessä vael
taa, näkee suuren valon. Niil
le, jotka asuvat kuoleman var
jon maassa, loistaa kirkkaus. ” 
(Jes. 9:1) Ensimmäisenä joulu
yönä, kun Vapahtajamme syntyi 
pienessä Betlehemin kaupungis
sa, pimeän yön keskellä taivaalle 
syttyi uusi kirkas tähti hänen syn
tymänsä merkiksi. Jumalan lu
paama suuri valo, loistava kirk
kaus, oli saapunut synnin, kuo
leman ja pahan varjossa elävään 
maailmaan.

Noin 30 vuotta myöhemmin 
Golgatan ristillä Jeesus Kristus 
lunasti meidätkin jokaisen syn
nin ja pahan vallasta. Ylösnou

semuksellaan hän osoitti olevan- 
sa kuolemankin voittaja. Samal
la hän valmisti meille seuraajil
leen tien iankaikkiseen elämään. 
Vapahtajamme, Jeesus Kristus, 
sanoo meillekin tänään: "Minä 
olen maailman valo. Se, joka 
seuraa minua, ei kulje pimeässä, 
vaan hänellä on elämän valo. ” 
(Joh. 8:12)

Joulun juhlinta päättyy aika
naan ja joulukoristeet kerätään 
laatikkoon odottamaan seuraavaa 
vuotta. Jumala, Isämme taivaas
sa, kuitenkin toivoo, että Kristus- 
valo saisi loistaa sydämissämme 
ympäri vuoden valaisten koko 
elämämme.

Omasta ja Virtain seurakunnan 
puolesta siunattua Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa jokaiselle!

Seurakuntapastori
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Hyvä lämmin 
hellä...
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Näitä perinteisen joululaulun 
sanoja olen mietiskellyt vii
me päivinä. Tätä kirjoittaessa Jo

kelan tapahtumista on vajaa vuo
si ja Kauhajoen tragediasta pari
sen viikkoa. Yhteiskunta on koh
dannut ennalta arvaamattomia 
asioita, jotka jättävät arvet ikui
siksi ajoiksi.

Virroilla olemme tuudittautu
neet uskomukseen, että elämme 
kaukana pahasta maailmasta ja 
väkivallasta. Näin ei kuitenkaan 
ole. Emme elä lintukodossa pum
pulilla suojattuna. Meidän on va
rauduttava kaikkiin mahdollisiin 
uhkiin ja tapahtumiin.

Onneksi ennaltaehkäisevää työ
tä on kaupungissamme tehty jo pit
kään. Kouluterveydenhuollon re
surssit ovat kunnossa. Työ vain jat
kuu. Se vaatii ponnisteluja meiltä 
kaikilta.

Päättymässä oleva valtuusto
kausi on ollut täynnä isoja ratkai
suja ja hankkeita. Teolliset inves

toinnit ovat olleet huomattavat. 
Ne ovat työllisyyden ja kaupun
gin kehityksen kannalta myöntei
siä ja välttämättömiä.

Kuuminta keskustelua on käy
ty niin sanotun Paras -hankkeen 
tiimoilta. Valtio määrittelee pui
telain pohjalta ammatillisen kou
lutuksen, terveydenhuollon ja sii
hen kiinteästi liittyvän sosiaali
huollon asukaspohjan mukaan.

Virtalaisille ratkaisu on var
sin hankala. Kaupungin talous 
on mitä parhaassa iskussa ja siksi 
yhteistyökuviot koetaan kaukai
sina. Synkkiä pilviä on kuitenkin 
taivaalla runsaasti. Asukasmää
rä vähenee, ikärakenne muuttuu 
ja palveluiden tarve kasvaa. Tar
vitsemme jatkuvasti lisää euroja 
palvelutuotannon ylläpitämiseksi 
vähenevällä tulorahoituksella.

Toivon uudelle kaupunginval
tuustolle voimia ja viisautta rat
kaisujen tekoon. Ennalleen emme 
nykyisen palvelutuotannon kans

sa voi jäädä. Puhaltamalla yhteen 
hiileen saadaan paras ratkaisu yh
teistyön suunnasta.

Joulun odotuksen tiimoilta voi 
lapsenomaisesti uskoa jälleen 
joulupukkiin ja toivoa kaikki
en olevan kilttejä. Lahjaksi puk
ki saa tuoda kaupungille säkilli
sen euroja, kaikille hyvää tahtoa 
ja turvallisuutta maan päälle.

Virtain kaupungin puolesta toi
votan kaikille oikein Lämmintä, 
Leppoisaa Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Kaupunginvaltuuston 
II varapuheenjohtaja
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Virtain Seura toimii
kotiseudun hyväksi

Lopuillaan olevaan vuoteen on 
mahtunut jälleen monipuolis
ta toimintaa Virtain Seuran puit

teissa.
Jo viime vuoden puolella lähe

tettiin hakemus valtioneuvoston 
kansliaan kotiseutuneuvoksen ar
vonimestä.

Myönteinen päätös saatiin 12. 
kesäkuuta 2008, jolloin tasaval
lan presidentin esittelyssä hyväk
syttiin kotiseutuneuvoksen ar
vonimi seuran kunniajäsen Liisa 
Saikkoselle.

Seuran edustajat ovat osallis
tuneet Perinnekylän kehittämis- 
keskusteluihin Marttisessa ja tuo
neet julki huolensa rakennusten 
huonosta kunnosta.

Kesän kotiseuturetki tehtiin 
heinäkuun 6. päivänä perinteisten 
Martti Kitusen ja Ohtolan muis
tomerkeillä käyntien jälkeen, täl
lä kertaa Äijännevan suuntaan.

Koska kuluva vuosi on ollut Tar- 
janne-laivan ja Herraskosken ka
navan käyttöönoton 100-vuotis- 
merkkivuosi, Perinnekylän ma
kasiinin valokuvanäyttelyn nime
nä oli Vesillä - sisävesiliikenteen 
historiaa Virroilla.

Näyttelyssä oli myös aiheeseen 
liittyviä Olli Poukan ottamia ku
via menneiltä vuosikymmeniltä. 
Liedenpohjassa vietettiin Suo
men sodan 200-vuotisjuhlia hei
näkuussa. Juhliin oli harjoiteltu 
Raija Sulkavan kirjoittama tosi
tapahtumista kertova näytelmä. 
Sen ohjasi Päivi Ylimys-Saari- 
nen. Virtain Seura avusti toteu
tusta rahallisesti.

Merkittävä paikallishistorian 
tallennus on toteutunut kirjassa 
Virtain raitti. Sen tiedot on koon
nut maailmalta yksiin kansiin 
Otto Moisio. Teoksen on kustan
tanut Virtain Seura.

Kirjassa esittäytyy kirkonky
län asutus kuvien kera 1800-lu- 
vulta lähtien vuoteen 1939. Teos 
sisältää paljon paikallista histori
aa eri lähteistä etsittynä. Virtain 
raitti julkistettiin Aleksis Kiven 
päivänä 10. lokakuuta.

Seuran teettämien kotiseutuai- 
heisten korttien valikoimaan on 
saatu uusina kansallispuku- ja ka- 
navakortti.

Virtain seura on lähes kuuden
kymmenen vuoden iästään huo
limatta edelleen vireä kotiseutu
yhdistys. Kiitos siitä kuuluu jäse
nille ja eri yhteistyötahoille, jot
ka ovat suhtautuneet myötämieli
sesti toimintaamme.

Virtain Seuran puheenjohtaja
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Esiasteen ja ala-asteen opettajat Aija Kangasluoma (vas.), Susanna Pöyhönen, Pirkko Sihvonen, Eija Riitamäki ja 
Kirsti Ylöjärvi osallistuivat Marttisessa viime keväänä järjestettyyn Lions-Quest -koulutukseen. Kuva: Karoliina 
Syrjä.

Parasta aikaa on kulumassa LC
Virrat/Taijanne -klubin kahdes

toista toimintavuosi. Kansainväli
nen jäijestö on perustettu jo vuon
na 1917. Jäijestön toimintaperiaat
teena ja -teemana on palvelu: We 
serve - me palvelemme. Nyt jär
jestö on kuitenkin lähtenyt uudis
tamaan toimintaansa. Uudistuva 
leijonatoiminta etsii uusia, parem
min tähän aikaan sopivia käytäntö
jä ja toiminnan tapoja. Mitä nämä 
uudistukset ovat käytännössä, siitä 
päätetään jokaisessa klubissa erik
seen.

Tavoitteena on jäsenmäärän säi
lyttäminen tai kasvattaminen niin, 
että tekeviä käsiä jatkossakin riit
täisi tärkeisiin palvelutehtäviin. 
Uudistuva leijonatoiminta kannus
taa klubeja myös entistä tarkem
min selvittämään paikkakunnan 
tarpeita ja etsimään keskeisimpiä 
avunkohteita.

LC Virrat/Taijanne on osallistu
nut Virtain Joulun tekemiseen yh
dessä Virtain Seuran kanssa jo use
an vuoden ajan. Joululehden toi
mitustyöhön ja ilmoitusmyyntiin 
osallistuminen on klubille tärkeä 
aktiviteetti. Jokaisen lehden val
mistuttua riemu on yhtä suuri; leh

ti on saatu valmiiksi ja lukijoiden 
iloksi. Ja vielä palkitsevampi on 
se vaihe, kun lehden tuottoa pääs
tään jakamaan hyviin tarkoituksiin, 
paikkakunnan parhaaksi.

/tv /u./et7

Tarjanne - klubi on jakanut ylei
söltä erilaisilla aktiviteeteilla ke- 
räämiään varoja erityisesti paikka
kunnan nuorten ja vammaisten tar
peisiin. Keväällä 2008 klubi lah
joitti muun muassa, puhuvia ve
renpaine- ja verensokerimittareita 
terveyskeskukseen näkövammais
ten lainattavaksi. Keväällä järjes
tettiin yhteistyössä paikkakunnan 
toisten Lions -klubien kanssa opet
tajille suunnattu Lions Quest -kou
lutus, joka tähtää nuorten elämän
hallinnan ja yhteisöllisyyden kehit
tämiseen. Kesällä 2008 klubimme 
lähetti ensimmäistä kertaa nuoren

kansainväliseen nuorisovaihtoon. 
Tukea on jaettu myös moniin mui
hin hyviin tarkoituksiin.

LC Virrat/Taijanne on kahden
kymmenen naisen klubi, joka ko
koontuu kerran kuukaudessa klu- 
bikokoukseen. Kokouksessa suun
nitellaan toimintaa ja käydään läpi 
vireillä olevien toimintojen tilanne, 
kuunnellaan alustuksia ajankohtai
sista aiheista tai lähdetään tutustu
mismatkalle johonkin mielenkiin
toiseen kohteeseen. Kokouksien 
tärkeä anti on myös yhdessäolo ja 
yhdessä viihtyminen.

Taijanne -klubi miettii kuluvan 
kauden aikana muiden Lions -klu
bien tapaan toimintojensa uudista
mista. Virtain Joulu on kuitenkin 
toimintamuoto, jonka tekemiseen 
halutaan osallistua jatkossakin.

tT^e^etttt 7/t't tessrsttrrt

Presidentti 
LC Virrat/Tarjanne
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Neuvoskahvit juotiin Soininkylässä 13. elokuuta. Onnitteluvuorossa Virtain kaupunginjohtaja Tapani Leppänen. 
Kotiseutuneuvos Liisa Saikkosen vierellä aviopuoliso Lauri Saikkonen. Kuva: Pentti Jouttijärvi.

Kotiseutuneuvosta
onnitellen

Tasavallan presidentti Taija Ha
lonen myönsi 12. kesäkuu
ta 2008 Liisa Saikkoselle kotiseu

tuneuvoksen nimen ja arvon. Ar
vonimi on korkein kotiseututyölle 
omistettu kunnianosoitus.

Liisa on ollut vastuunkantaja
na virtalaisessa kotiseututyössä yli 
neljän vuosikymmenen ajan. Lu
kuisat luottamustehtävät ja mo
nialainen järjestö- ja yhdistystoi
minta ovat saaneet Liisasta tunnol
lisen hoitajan ja antaneet hänelle 
mahdollisuuden vaikuttaa kotiseu
dun asioihin niin paikallisella kuin 
maakunnallisellakin tasolla.

Paikkakunnan vireä kotiseutu
työ on puolestaan innostanut toi
mimaan ja tuonut mukanaan uusia 
haasteita. ”Tämä on kunnianosoi
tus virtalaiselle kotiseututyölle, ei 
yksin minulle”, lausui tuore koti
seutuneuvos kiitospuheessaan.

Monia suuria
haasteita

Mieleenpainuvimpina tehtävi
nä vuosikymmenten saatossa Lii
sa nostaa esiin työn Virtain naisen 
ja miehen kansallispuvun parissa 
sekä osallistumisen monien koti-

seutujulkaisujen toimituskuntiin. 
Perinnekylän suunnitteluun ja ke
hittämiseen osallistuminen ja Ra
jalahden talomuseon sisustaminen 
olivat suuria haasteita. Sydäntä lä
hellä ovat olleet myös kyläkortti- 
en sarjan toimittaminen yhdessä 
taiteilija Marja-Liisa Pitkärannan 
kanssa ja suuren suosion saaneen 
Virtain tuolien näyttelyn kokoami
nen, poimittaessa esiin vain muuta
ma yksittäinen asia pitkästä ansio
luettelosta.

Suunnatonta
tarmoa tarvittu

Yhdistystoimintaan liittyy loppu
maton sarka ruohonjuuritason tal
kootyötä: leipomista, kahvituksia, 
viemistä ja tuomista, asiakirjojen 
kirjoittamista, organisointia ja niin 
edelleen.

Ei voi kuin ihmetellä, kuinka 
maatalon emännältä ja neljän lap
sen äidiltä on riittänyt aikaa ja voi
mia moninaiseen toimintaan vielä 
kodin ulkopuolella. "Iltatöihin oli 
aina hommattava joku tilalle, että 
pääsi lähtemään. Tämä ei olisi on
nistunut ilman kotiväkeä”, kiittelee 
Liisa.

Perinnekylä
saatava kuntoon

Paitsi aikaa ja tilaisuuksia, Lii
san elämäntyön toteuttamiseen on 
tarvittu suunnatonta tarmoa, elä
vää mielenkiintoa kotiseutua koh
taan, monipuolista asiantuntemus
ta ja kykyä nousta luottamustehtä
vien mittaiseksi sekä vastuuntun
toa, pitkäjänteisyyttä ja päämää
rätietoisuutta asioiden viemiseksi 
loppuun asti.

Mihin Virroilla tulisi seuraavak- 
si tarttua? "Perinnekylä pitäisi saa
da kuntoon”, toteaa kotiseutuneu
vos. ”Ja siirtokarjalaisten asema tu
lisi vihdoin huomioida. Hyvä tapa 
olisi esimerkiksi Virroille asettu
neiden karjalaisten historiasta, pe
rinteestä ja toiminnasta kertovan 
huoneen kokoaminen Perinneky- 
lään.”
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Virtain raitti - teoksen julkistamistilaisuus järjestettiin Aleksis Kiven päivänä Virtain kirjastossa. Vasemmalla julkai
sun tekijä Otto Moisio, Virtain Seuran puheenjohtaja Pekka Jussila ja kirjan teossa apuna ollut Aila Sipilä. Etualalla 
näkyy keskustaajaman pienoismalli. Kuva: Juha Kallio.

Virtain raitti
-kirja kirkonkylästä

Aleksis Kiven päivänä jul
kaistiin kotiseutuhistorialli- 
nen teos Virtain raitti. Julkaisun 

on koonnut ja kirjoittanut pitkään 
kotiseututyön saralla vaikuttanut 
virtolainen Otto Moisio. Gum
merus Kirjapaino Oy:ssä paine
tun kirjan kustantaja on Virtain 
Seura ry.

Otto Moision innostus Virtain 
kirkonkylän rakennuksiin ja nii
den asukkaisiin sai alkunsa kes
kustaajaman pienoismallia ra
kennettaessa. Tällöin esiin nousi 
ajatus koota taloista saatava tie
to yhteen. Moisio ryhtyikin mää
rätietoisesti keräämään tietoja ja 
valokuvia kiinteistöistä. Työhön 
kului aikaa yli neljä vuotta.

Ennenjulkaisematonta
materiaalia

Kirja esittelee Virtain kirkonky
län talojen historian 1800-luvulta 
vuoteen 1939. Runsaasti kuvite
tun teoksen aikarajaus on osuva, 
koska viimeisten sotien jälkeen 
asutuksen ja rakennuskannan 
muutos toi nopeasti aivan uuden 
ilmeen Virtain kirkonkylään. Ku
vista suuri osa on ennen julkaise
mattomia, ainutlaatuisia otoksia 
paikallista historiaa.

Virtain raitti -kiijassa olevat ta

lot sijaitsivat tai sijaitsevat edel
leen ydinkeskustassa Virtain en
simmäisen rakennuskaavan ra
joittamalla alueella, joka aikoi
naan muodostui Kankaanpään ti
lan, Kalettoman virkatalon sekä 
Marttisen kirkkoherran virkatalon 
maista. Muutama talo sijaitsi Hie
talan tilan mailla.

Tietoja myös
asukkaista

Kokonaisuutena kirja antaa 
myös laajemman kuvan asutuk
sen ja elinkeinoelämän kehityk
sestä suomalaisessa yhteiskun
nassa varsinkin viime vuosisadan 
alkupuolella. Jokaisen kiinteis
tön yhteydessä on yksityiskohtai
sia tietoja talojen, torppien ja mä
kitupien asukkaista, heidän am
mateistaan ja perhesuhteistaan. 
Myös kauppaliikkeiden ja mui
den elinkeinonharjoittajien histo
riaa löytyy kirjan sivuilta.

Jo kauan sitten Virtain raitin 
varrelta poistuneet kievarit, mat
kustajakodit, kaupat ja kahvilat 
halaavat elävästi varttuneemman 
ukijan mieleen. Nahkurit, räätä- 
it, leipurit ja muut olivat viime 

vuosisadan alkupuolen palvelu- 
isteitä, jotka sijaitsivat kirkon-
ylän raitilla.

Kunnan ja
seurakunnan historiaa

Otto Moision tekstit avaavat 
laajan näkymän myös kunnan ja 
seurakunnan historiaan. Jo var
haisempi maanomistus antaa läh
tökohdan näille tiedoille. Kirkko
herran maiden lohkomiset ja seu
rakunnan omien toimintojen ja 
toimitilojen muuttuminen vuo
sikymmenien saatossa peilaa
vat hyvin muutoksia kirkollises
sa päätöksenteossa. Kunnan laa
jentuva yhteiskunnallinen vastuu 
heijastuu uusien tilojen taipeena. 
Vanhasta kunnantuvasta ja Vir
tain Nuorisoseuran tiloissa pide
tyistä käräjistä on siirrytty mel
koisin muutoksin nykyiseen kau
pungin ja valtion virastotaloon.

Kun ensimmäinen sairaala saa
tiin, oli se suuri saavutus, mutta 
viimeksi synnytyslaitoksena toi
minut rakennus purettiin vuosi
en saatossa parkkipaikan tieltä. 
Enää ei ole tohtorilaa eikä eläin
lääkärin taloa, pappiloista puhu
mattakaan. Moni niistä on onnek
si rakennuksena säilynyt toisen
laiseen käyttöön siirtyneinä.
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Kylä täynnä
kotiseudun historiaa

Kun 1990-luvulla esitetyssä Kar
hu-oopperassa laulettiin "Her
ranen palo ja silta palo j a Marttisen 

mäeltä näkyi valo...” , oli meneil
lään kohtaus jossa Martti Kitunen 
saapui hätiin Suomen sodan taiste
lun ollessa kiivaimmillaan Herras- 
koskella. Kitusen tiedetään ampu
neen Ylä-Herrasen vintin ikkunas
ta yli 40 venäläistä. Kosken toisel
la rannalla oleva niitty on vieläkin 
nimeltään Hautapelto.

Herranen on kylä, josta koko
Virrat on saanut alkunsa. Pitäjän 
ensimmäisiin asuttajiin kuulunut 
lempääläläinen eränkävijä Erk
ki Herrainen ihastui 1500-luvulla 
seutuun niin, että jäi asumaan Her- 
raskosken rannalle. Paikan vanha 
nimi oli Virtain maja, mistä vuon
na 1651 perustettu Virtain kappe
liseurakunta ja myöhemmin koko 
pitäjä sai nimensä. Nimi Virrat tu
lee Herraskylässä virtaavista Her- 
ras- ja Horhankoskesta.

Nykyaikaa,
perinnettä, toimintaa

Marttisen saari on Herraskosken 
kanavan ja Herraskosken välille 
jäävä alue. Nykyisin saarta hallit
see kokonaisuus, jonka muodosta
vat Nuorisokeskus Marttisen uusi 
päärakennus asuntoloineen, Perin- 
nekylä ja Lomasaari. Myös Mart
tisen vanha pappila on Nuorisokes
kuksen käytössä. Alueella toimivat 
myös muun muassa Mikontalon ra
vintola, 4H -tila, Minna Salomaan 
hevostallit sekä lahjavaramyymälä

Leppis. Kesäisin Marttisen saarella 
toimii myös useita muita yrityksiä.

Perinnekylän museoalueella si
jaitsevat talomuseo, kanavamuseo, 
metsäkämppämuseo, tuulimylly ja 
vanha viljamakasiini. Marttisen 
metsään on kunnostettu luontopol
ku ja kenttälinnoitusalue. Vuolteen 
rannalla sijaitsee lintutorni. Kanta
tien länsipuolella sijaitsevat Loma- 
saaren mökit. Alueella toimii myös 
Tampereen yliopiston Virtain kult
tuurintutkimusasema.

Lypsykarjaa
joka talossa

Herraskylä mielletään nykyisin 
usein samaksi kuin Marttisen saa
ri, mutta varsinainen kylä on pal
jon laajempi alue. Oma kinkeri- 
piirinsä kylästä tuli jo 1800-luvul- 
la. Asukkaiden keskuudessa Her- 
raskylän rajana on etelässä pidet
ty Heinäahon alikäytävää, idässä 
Toisvettä ja lännessä Härköskylän 
rajaa. Ilmeisesti käsitys on muo
dostunut sen mukaan, mistä kylä
koulujen aikaan käytiin kansakou
lua. Pohjoisen suunnalla rajanveto 
oli vaikeampaa, sillä myös Asun- 
maankylän lapset kävivät koulua 
Herrasella.

Aikoinaan Herraskylässä oli lyp- 
sykaijaa lähes joka talossa. Kyläs
sä sijaitsee myös useita siirtokaija- 
laisten rakentamia tiloja. Järvimai
semien ja kirkonkylän läheisyy
den houkuttelemina Herranen on 
ollut myös suosittua huvila-aluet
ta. Vanhimpia loma-asuntoja ovat

entinen Kalkkaan huvila kanavan 
lähellä ja Keravuoren loma-asunto 
Herraskosken rannalla. Molemmil
la rakennuksilla on takanaan kiin
nostava historia.

Yksi Herraskylän tunnetuim
mista historiallisista taloista on en
tinen Saarlundin sotilasvirkatalo. 
Saarlan tila tunnetaan myös nimel
lä Rokio.

Pappila
pitkään maamerkkinä

Ensimmäisten asukkaiden joukossa 
Lempäälän Herralasta tulleen Olavi 
Antinpoika Pylsyn tiedetään raken
taneen talon mäenkumpareelle kos
ken kaakkoispuolella sijaitsevaan 
Pylsynniemeen. Myöhemmin Ylä- 
ja Ala-Herraseksi jakaantuneet ta
lot ovat vuodelta 1650 peräisin ole
van kallan mukaan sijainneet jo li
kimain nykyisillä paikoillaan kos
ken rannalla. Nykyään Ala-Herras
ta isännöivät Jartit ja Ylä-Herrasta 
Eteläniemet.

Kylän varsinaisena maamerkkinä 
on satojen vuosien ajan ollut Mart
tisen pappila. Ensimmäinen Mart
tisen talo perustettiin 1568 Alasen 
rannalle. Sadan vuoden kuluttua sii
tä tuli kappalaisen virkatalo. 1800- 
luvun lopulla rakennettiin nykyisel
le paikalleen kirkkoherran pappi
lana vuoteen 1955 toiminut raken
nus. Onni Tasanteen suunnittele
ma rakennus peruskoijattiin vuon
na 1993.



Myllyssä
jauhettiin luujauhoja

Herraskylän merkityksellisimpiä 
paikkoja ovat Toisveden alavesiin 
yhdistävät Herraskoski ja Herraskos- 
ken kanava. Koski on ennen kana
van valmistumista toiminut tukinuit- 
toväylänä.

Vuonna 1888 perustettiin Herras- 
koskeen vilja- ja luujauhomylly, jon
ka omistivat alkuun nimismies Ge- 
lander ja kauppias Alinin leski Ma
ria. Tarkoituksena oli jauhattaa vil
jaa kaupassa myytäväksi "Venäjän 
jauhomattojen kilpailijaksi”. Samoi
hin aikoihin perustettiin Herrasky- 
lään myös Makkarakosken mylly. 
Herraskosken rannalla toimi pitkään 
myös puutarha.

Kosken silta vaihtoi paikkaa, kun 
se rakennettiin uudestaan Suomen 
sodan jäljiltä. Nykyinen silta on val
mistunut 1920 -luvulla.

Viime vuosina Herraskoskesta on 
tullut perhokalastajien suosima lo- 
henongintapaikka. Reitti on myös 
melojien käytössä.

Kanavan
ympäristö puistomainen

Herraskosken kanava on palvellut 
vesiliikennettä sadan vuoden ajan.

Alkuaikoina kanavassa oli paljon 
matkustaja-ja rahtiliikennettä. Myö
hemmin liikenne painottui puutava
ran uittoon. 1970-luvulla automati
soidun sulun käyttäjät ovat nykyisin 
enimmäkseen huviveneilijöitä.

Kanavan ympäristön puistomai
suutta pidettiin tärkeänä jo rakennus
vaiheessa. Arkkitehti Gustaf Nyströ
min suunnittelemista rakennuksis
ta näkyvin on itärannalle rakennet
tu jugend-tyylinen kanavanvartijan 
talo. Asuinrakennuksen ohella piha
piirin ainoat alkuperäiset rakennuk
set ovat tiilipäätyrnen maakellari ja 
pihasauna.

Kanava ehdotettiin ensin kaivetta
vaksi Herraskosken sivuitse. Suun
niteltu linja on edelleen hahmotet
tavissa maastossa. Niistä ajoista lie
nee kanavan nimeksi ”jäänyt” Her
raskosken kanava.

Teksti ja kuvat:

Lähteet:
Kari Hokkanen:
Vanhan Ruoveden historia 
Suunnittelutalo S. Anttila Oy: Marttisen 
saari rakennettu ympäristö.
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Tarjanne poistumassa Herraskosken kanavan sulusta. Oikealla kanavanvartijan talo, joka oli aikaisemmin väriltään harmaanvalkoinen. 
Koristeelliset vuorilaudat olivat ruskeat. Otto Moision omistama kuva on otettu noin vuonna 1910.

Hinaaja miehistöineen kanavassa 1930-luvulla. 
Laiva on kiinnittynyt pollariin yläporttien Toisve
den puoleiselle alueelle. Taustalla sembramäntyri- 
vistö,joka kaadettiin 1960 - 70 -lukujen vaihteessa. 
Kuvan omistaa Otto Moisio.

Tarjanne-ja Pohjola-laiva tekivät vuorokesinä juhannusris- 
teilyn Toisvedelle 1950-luvulla. Kuvaan todennäköisesti vuo
delta 1952, jolloin vuorossa oli Tarjanne. Kuvannut: Paavo 
Heinonen, Kuva: Juhani Kinmmen/Virtain Kotiseutuarkisto.



Näkymä Herraskosken alajuoksulta. 
Vasemmalla Herraskosken mylly, joka 
perustettiin vuonna 1888. Kuvannut: 
Paavo Heinonen todennäköisesti vuon
na 1952. Kuva: Juhani Kinnunen/VKA.

Kanavalla pidettiin tukkilaiskisat vuonna 1964. Päällä seisominen tukilla 
oli temppu, jota ei moni pystynyt tekemään. Taitojaan näyttää useiden ki
sojen voittaja virtolainen Aaro Kivelä. Pihtakuusien välistä näkyy Ahok
kaan talo, jonka pihapiirissä sijaitsee nykyisin Rajalahden talomuseo 
aittoineen. Kuva: VKA.

Tukkilaiskisojen kilpailulajeihin kuuluva kos
kenlasku suoritettiin Herraskoskessa. Lasku 
tukilla oli jännittävä ohjelmanumero, joka ke
räsi paikalle runsaasti yleisöä. Kuva: VKA.

Polkupyöräilijä Herraskosken sillalla ehkä 1950-luvun alus
sa. Takana vasemmalla Ala-Herranen, oikealla aitan takana, 
Ylä-Herranen. Kuvannut: Paavo Heinonen. Kuva: Juhani 
Kinnunen/VKA.
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Roinilan talossa esitettiin työväentalon näyttämöllä vuonna 1958. Vasemmalta Jaakko Hietaniemi, Astridja Toivo 
Leppälä, Reino ja Anna Lepola, Pellervo Hakala, Eljas Lehto, Antti Kalliojärvi, Olli Keskinen, Alma Kalliojärvi, 
Alli Mannila ja Reino Kulma-aho.

Työväentalosta
koko kylän Talo

Lahdenkylän Työväenyhdis
tys perustettiin 15. maaliskuuta 

1908. Jäsenistö muodostui Lahden
kylän, Ikkalankylän, Ohtolankylän 
ja Soininkylän torppareista, mäkitu
palaisista, maatyöläisistä ja käsityö
läisistä; joita työväenliikkeen tavoit
teet puhuttelivat ja jäijestön toimin
ta kiinnosti.

Oman talon saaminen oli ripeästi 
käyntiin lähteneen toiminnan tavoit
teena alusta alkaen. Seuraavana ke
väänä päätettiin maapalstan hank
kimisesta ja rakentamisesta. Saman 
vuoden syksyllä Lahdenkylän työvä
entalo olikin jo pystyssä. Tästä alkoi 
innostunut toiminta: kokouksia ja il
tamia, yhteiskunnallisiin asioihin pa
neutumista ja harrastustoimintaa.

Kansalaissota on jättänyt aukon 
yhdistyksen toimintaan. Tuon ajan 
pöytäkirjat ovat poissa. Muistitiedon 
mukaan ne piilotettiin Mäkkylän tor
pan "multipenkkiin”. Punakaartin 
osasto perustettiin ja joitakin jäseniä 
vangittiin vakaumuksensa vuoksi, 
mutta aseisiin ei tartuttu eikä kylässä 
käyty veli veljeä vastaan. Yksi tähän 
kaartiin kuulunut tuomittiin - kaike
ti kaartin vastuutehtävästä johtuen.

Runsaan vuoden hiljaisuuden jäl
keen yhdistyksen toiminta lähti uu
delleen entistä ripeämmin käyntiin.

Talosta kotoisa
kokoontumispaikka

Lahdenkylässä on 100 vuotta men
ty Talolle ja oltu Talolla. Kaikki ovat 
tienneet, mitä talo isolla T:llä on tar
koittanut. Talo on koko sadan vuoden 
ajan ollut toiminta-alueen ainoa jul
kinen kokoontumispaikka - ei aino
astaan yhdistyksen jäsenistölle vaan 
myös kylän yhteisille toiminnoille. 
Kenties kyläläisten suussa syntynyt 
ja työväentalosta käytetty lyhennet
ty ilmaisu Talo on osaltaan madalta
nut kynnystä.

Työväentalon rakentaminen, yl
läpito ja peruskoijaukset ovat olleet 
kova haaste yhdistyksen aktiiveil
le. Pöytäkiijat kertovat ajoittain ras
kaasta taakasta ja tuhansista ja taas 
tuhansista talkootyötunneista.

Viimeisten vuosikymmenten ai
kana tuet valtiovallalta ja Virtain 
kaupungilta sekä myös Euroopan 
unionilta ovat olleet avuksi. Ratkai
sevaa on kuitenkin aina ollut luotta

mushenkilöiden ja talkooväen innos
tunut toiminta sekä oma osaaminen 
kaikissa kolauksiin ja rakentami
seen liittyneissä töissä.

Työväentalon vuokraamisen ja 
huvitilaisuuksien jäijestämisen mer
kitystä tulonlähteinä ei voi myös
kään unohtaa. Monet elokuvaillat, 
häät, merkkipäivät, kyläjuhlat ja hir- 
vipeijaiset on Talolla vietetty.

Kesäjuhlat
tärkeä tapahtuma

Aina 1950-luvulle saakka kansa- 
laisjäijestöt huolehtivat niistä teh
tävistä, jotka sittemmin ovat tulleet 
työväen- ja kansalaisopistojen nor
maaliksi toiminnaksi. Näin on ta
pahtunut Lahdenkylässäkin. Työvä
entalo toimi pitkään yhtenä Virtain 
kansalaisopiston monista toiminta- 
paikoista.

Jäsenistön valistus- ja opintotoi
minta omaehtoisena ja Työväen Si
vistysliiton tuella tapahtuvana oli 
varsinkin ennen toista maailmanso
taa tärkeässä roolissa. Monipuoli
nen harrastustoiminta ja juhlat ovat 
näytelleet merkittävää roolia erityi-
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sesti ennen televisioaikakautta. Il
tamia järjestettiin myös vierailui
na, jotka antoivat lisävaihtelua. Kun 
hyvä iltamaohjelma saatiin kokoon, 
sen kanssa kierrettiin muissa kylis
sä.

Kesäjuhlat olivat tärkeitä tapah
tumia, jotka merkittiin allakoihin 
hyvissä ajoin. Tavattiin tuttuja, osal
listuttiin monenlaisiin kisailuihin ja 
arpajaisiin, seurattiin urheilukilpai
luja ja muuta ohjelmaa. Köyden- 
veto, joko yhdistysten tai paikallis
ten ukko- ja poikamiesten välillä oli 
ennen ja jälkeen sotien yksi juhlien 
kohokohta. Lahdenkylän Työväen
yhdistyksellä oli 1930-luvun puo
livälissä voittamaton köydenveto- 
joukkue. Se ei löytänyt voittajaansa 
Virroilta eikä Keski-Suomen piiris
tä, johon silloin kuuluttiin.

Näytelmät ja
urheilu suosittuja

Näyttämötoiminta on oma lukun
sa. Lahdenkylässä näyttämötoimin- 
nalla on ollut kaksi huippukautta: 
Ensimmäinen 1920-luvulla ja toi
nen 1950-luvulla. Kirjailija Min
na Canthin Roinilan talossa on ol
lut Lahdenkylän Työväenyhdistyk
sen ehdoton ykköstuote. Vuoden 
1958 produktio näyteltiin moneen 
kertaan - oman työväentalon lisäk
si eri puolilla pitäjää ja etäämmällä- 
kin. Kaiken kukkuraksi näytelmän 
tuotolla saatiin peruskorjattua seu- 
raavana kesänä työväentalo.

XV

Urheilu kuului alusta alkaen toi
mintaan. Vuonna 1932 se eriy
tyi seuratoiminnaksi, kun Lahden- 
kylään perustettiin Killinkosken 
Myrskyn alaosasto. Viisi vuotta 
myöhemmin se itsenäistyi omaksi 
Työväen Urheiluliittoon kuuluvak
si seuraksi. Voimistelu- ja urheilu
seura Lahdenkylän Toive otti mer
kittävän roolin työväentalon harras
tustoiminnassa neljännesvuosisa
dan ajaksi. Toiminta oli vahvimmil
laan kolmekymmentäluvun vireinä 
loppuvuosina sekä uudelleen talvi- 
ja jatkosodan päätyttyä.

Suurten ikäluokkien tultua ”nuor- 
ten Saijaan” koettiin työväenyhdis
tyksen piirissä seuraava ja viimeisin 
voimakas harrastustoiminnan nou
su. Vuonna 1966 yhdistykselle pe
rustettiin nuorisojaosto. Se toimi ak
tiivisesti vajaan vuosikymmenen ja 
sulautui sitten Virtain sos.dem. nuo
ret ry:n puitteisiin.

Yhteiskunnallista
vaikuttamista 100 vuotta

Työväestön elinolosuhteiden paran
tamiseen tähtäävä toiminta on luon
nollisesti ollut tärkeässä roolissa 
koko sadan vuoden ajan. Toisinaan 
on otettu kantaa myös suuriin koko 
maailmaa koskeviin ongelmiin.

Keväällä 1929 päätettiin lähet
tää Sosialistisen Työväen Interna
tionaalin toimeenpanevalle valio
kunnalle adressi: "Allekirjoittanut 
yhdistys toivoo, että Kansainliiton 
aseidenriisumista valmistelevan toi
mikunnan on ripeästi saatava tehtä
vänsä onnelliseen tulokseen, jotta 
kaikille maailman kansoille juhlalli
sesti annetut aseidenriisuntalupauk- 
set vihdoinkin saataisiin yleisen so
pimuksen kautta toteutetuksi.”

Monia Lahdenkylän Työväenyh
distyksen jäseniä on kuluneen sa
dan vuoden aikana ollut valittuina 
Virtain kunnan-, kauppalan- ja kau
punginvaltuustoon; pisimpään heis
tä kaikista Urho Moisio.

Yhdistyksellä on ollut kaikki
aan 12 puheenjohtajaa. Heistä Jo
han Salmi ja Jaakko Hietaniemi toi
mivat kumpikin puheenjohtajina 36 
vuotta. Pitkäaikaisia toimihenkilöitä 
ovat olleet myös Jaakko Ilonen 37 
vuotta varapuheenjohtajana ja Taito 
Niemi 33 vuotta sihteerinä.

Lahdenkylän työväenyhdistyksen voittamaton köydenvetojoukkue vuodelta 1935. Vasemmalta Hannu 
Kuusniemi, Toivo Mäntynen, Urho Ojaniemi, Urho Mäntynen, Onni Mäntynen, Aleksi Purakasmäki 
ja Onni Moisio.
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Pirkko rakasti musiikkia
ja kotiseututyötä

(1.3.1935 - 9.5.2008)

Koti, uskonto, kotiseutu ja 
koko isänmaa - näillä sanoil
la haluan aloittaa muistokirjoi

tuksen ystävästäni Pirkko Maria 
Korhosesta.

Pirkko Korhonen, isänsä puo
lelta Kivimäki, syntyi, kasvoi ja 
teki elämäntyönsä Virtain Ko
talassa. Jo nuorena hän harrasti 
musiikkia ja oli aktiivinen nuori- 
soseuralainen.

Avioituminen Jorma Korho
sen kanssa vei Pirkon maatalon 
emännäksi naapurikylään. Per
heeseen syntyi kolme lasta, kaksi 
poikaa ja tytär. Koti, lapset ja las
tenlapset olivat Pirkko Korhosel
le sydämen asia. Usko ja luotta
mus Korkeimman hoitoon ja joh
datukseen vei hänet vaikeidenkin 
aikojen ylitse.

Työ kotiseudun hyväksi oli 
Pirkon rakkaimpia harrastuksia. 
Hän hoiti muun muassa vastuu
tehtäviä Kotalan pienviljelijäyh
distyksessä ja oli mukana Maa- 
ja kotitalousnaisten järjestössä. 
Pirkko Korhonen osallistui myös 
kunnallispolitiikkaan ja toimi kä
räjäoikeuden lautamiehenä.

Kotiseudun hyväksi, sen kehit
tämiseksi ja asukkaiden elämisen

tason parantamiseksi Pirkko or
ganisoi monia yhteisiä tapahtu
mia kotikyläänsä. Mieleen muis
tuvat joululauluillat yhteistyössä 
nuorisoseuran ja diakoniaväen 
kanssa, lukuisat kotitalouskurssit, 
teatteri- ja konserttimatkat pien
viljelijäyhdistyksen toiminnas
sa sekä isänpäivälounaat, joissa 
sotiemme veteraanit olivat aina 
kunniavieraita.

Mainittavia kulttuuritekoja 
ovat olleet Pentti ja Heini Hieta
sen konsertit, joista olemme saa
neet kotikylässämme nauttia.

Pirkko Korhosta oli jo synty
mässä siunattu monilla lahjoilla, 
joita hän ei suinkaan piilottanut 
vakan alle, vaan käytti ja kehitti 
niitä. Yksi näistä oli musiikin te
keminen, joka tutustutti meidät 
aikoinaan. Lauloimme Torisevan 
Laulu -sekakuorossa lähes sen 
alkutaipaleelta asti. Pirkolla oli 
erittäin tarkka sävelkorva ja hän 
opetteli aina kaikki laulut ulkoa. 
Musiikkiharrastus oli hänelle yh
teistä myös aviopuoliso Jorman 
kanssa, joka hänkin on samaisen 
kuoron jäsen.

Toimimme useita vuosia pien
viljelijäyhdistyksessä, missä opin

tuntemaan Pirkon organisointi- 
taidot ja päättäväisen toiminnan. 
Perinteet olivat hänelle tärkeitä. 
”Kun suojelet perinnettä, perinne 
suojelee sinua”.

Pirkko eli vakavan sairauden 
kanssa pitkään. Tästä usein kes
kustellessamme, uskoimme hä
nen saaneen lisäaikaa. Myöhem
min selvisi, että hän todella tar
vitsi tuon lisäajan tyttärensä sai
rastumisen vuoksi. Pirkko halusi 
elää ja taistella, koska hänellä oli 
vielä tehtävää.

Rukoukset ylöspäin oli kuul
tu. Viime vappuna tapasimme 
viimeisen kerran. Ihmettelin jäl
keenpäin, kuinka helppoa meidän 
oli keskustella asioista, jopa kuo
lemasta ja jälleennäkemisestä.

Pirkko oli valmis, hän oli nyt 
tehnyt kaiken, mikä hänen koh
dalleen oli määrätty. Muistan 
hänet aina valoisana, luotetta
vana ystävänä. Nostan katseeni 
ylöspäin, kiitän ystävyydestä ja 
hymyilen.

Mieleeni tulee säe tutusta lau
lusta: ”hän on nyt tallella siellä, 
tallella siellä”.
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Virtain naiskuoro 30-vuotisjuhlakuvassa Rantatien koululla. Kuva: Virtain Valokuvausliike /Armi Hänninen.

Virtain naiskuoro
- vireä kolmikymppinen

- Kuorotoiminnan pitää tuoda jä
senilleen iloa ja mukavia elämyk
siä, ei kärsimystä, kiteyttää Virtain 
naiskuoron johtaja Lidia Kutrze- 
ba, jolla alkoi tänä syksynä kol
mas vuosi naiskuoron johdossa.

Kuoro juhli 30-vuotista taival
taan viime keväänä juhlakonser
tin merkeissä Rantatien koululla. 
Juhlavuoteen on mahtunut myös 
paljon muita merkittäviä tapahtu
mia, muun muassa cd-äänitteen 
tekeminen Nokialla ja juhlaris- 
teily 100-vuotiaalla Tarjanne-lai
valla. Kuluneen syksyn yhteinen 
ponnistus oli konsertti Virtain kir
kossa marraskuun lopulla. Lisäk
si mukaan mahtuu useita vuosit
tain toistuvia esiintymisiä, muun 
muassa jouluna ja Virrat-päivänä.

- Jopa terveyskeskuksen vuo

deosastolla olemme esiintyneet. 
Hilkka Kytöniemi, Taina Anti
la, Aino Haka ja Kirsti Perähuh- 
ta ovat laulaneet Virtain naiskuo
rossa sen alkuajoista lähtien.

Joukolla on
helppo esiintyä

Vuosiin on mahtunut paljon ilon 
hetkiä rakkaan harrastuksen pa
rissa, mutta myös isoja ponnis
tuksia. Tästä oivana esimerkkinä 
on runsaan kymmenen vuoden ta
kainen Karhu-ooppera lukuisine 
harjoituksineen ja esityksineen.

Virtain naiskuoron toiminta on 
kuorolaisten itsensä mukaan mu
kavaa yhdessäoloa, mutta myös 
tarvittavia tavoitteita. Esiintymi
set ovat oleellinen osa toimintaa.

Porukassa onkin monen mieles
tä helpompaa esiintyä kuin yksin. 
Kuoron väkimäärä on vaihdellut 
vuosien saatossa, mutta vakiintu
nut noin 20 laulajaan. Kuorolai
set kokoontuvat kerran viikossa, 
maanantaisin, harjoituksiin Ran
tatien koulun musiikkiluokkaan. 
Ensi vuoden suunnitelmissa on 
ainakin matka ja oma kevätkon- 
sertti. Myös 60 vuotta täyttävää 
Virtain mieskuoroa juhlitaan.

- Päämääriä pitää olla. Uutta 
voisi olla vaikka jonkin aiheen tai 
teeman ympärille keskittyvä mu
sikaali, pohtii Lidia Kutrzeba.
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1. Kesäyön aurinko ei taivaanrannan takana viipyä malta. 
Koilisen taivaalta kohta jo katsoo kultaisten pilvien alta. 
Ylhäällä sininen taivas ja alla kukoistaa kukkivat maat. 
Valkeat yöt sydänsuven taas täällä nauttia niistä nyt saat.

Juhannuskaupungin valoisat yöt 
aika on hetkeksi hellittää työt 
tanhuten tanssia juhannusvalssia 
katsella laineita lahden.

2. Kuuntele yölinnun hopeinen huilu latvoissa kuusien soittaa. 
Viivy ei iäti suviyön hetket, kun syksyn viimat jo voittaa. 
Aamuinen usva pois haihtuu ja hellän hyväilyn tuulelta saan. 
Lintujen kuoron ylistyslaulu herättää uinuvan maan.

Juhannuskaupungin valoisat yöt 
aika on...

3. Juhannusvalssissa koskien kuohut, aallokko ulapan aavan. 
Hetkeksi hiljenee puhurin voima kuuluu vain havina haavan. 
Kesäyö tuoksunsa tuhlaaja tuolla kunnaalla kukkuvat käet. 
Malta ei nukkua kukaan vaan valvoo juhannusyönä nyt väet.

Juhannuskaupungin valoisat yöt 
aika on...

San. M. Sorvari
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Tukioppilaiden päätehtävänä on auttaa jokaista koulutoveriaan, jolla on vaikeaa. Kuva: Jonna Nykvist.

Tukioppilaalla suuri vastuu
Virtain yläasteen käytävällä as

telee joukko mustiin pukeutu
neita ihmisiä. He nauravat, melu

avat ja saavat paheksuvia katseita 
opettajilta. Jokainen oppilas pel
kää näitä hirvityksiä, sillä jos joku 
sattuu vähänkin korottamaan ään
tään heidän kuullensa, raukkapar- 
ka saa selkäsaunan. Näitä pelotta
via häiritsijöitä, joiden tehtävänä 
on puhdistaa koulu hirmuisista op
pilaista, kutsutaan yleisesti nimel
lä, jota kukaan ei uskalla ääneen 
lausua. Heitä kutsutaan tukioppi- 
laiksi...

Hyvä on, ehkä liioittelin vä
hän. Tukioppilaat eli tukarit eivät 
ole ollenkaan sellaisia, joiksi hei
dät kuvailin. Heidän tarkoituksen
sa koulussa on aivan muunlainen.

He auttavat oppilaita, joilla on vai
keuksia, olivatpa vaikeudet min
kälaisia tahansa, vaikkapa matikan 
läksyjen ongelmia.

Kiusattuja
kuuluu auttaa

He päivystävät välituntisin joko 
pihalla tai sisällä ja raportoivat 
opettajille mahdollisista kiusaajis
ta ja kiusatuista. He myös puuttu
vat itse tilanteeseen parhaaksi kat
somallaan tavalla. Tukarit eivät 
saa mennä lavertelemaan kenelle
kään toisen henkilökohtaisista on
gelmista, siksi heille voi huoletta 
puhua noloistakin asioista.

Joka syksy jokaiselta luokal
ta valitaan 4-6 tukioppilasta haas

tattelemalla kaikkia halukkaita. 
Haastattelussa ehdokkaiden luon
teet ja tekemiset punnitaan tarkas
ti, sillä tukioppilastoiminta vaatii 
suurta vastuuta.

Vaikka tukareiden päätoimi on 
auttaa kiusattuja ja jokaista jolla on 
vaikeaa, heillä on myös muita teh
täviä. Heidän kuuluu muun muas
sa suunnitella ja toteuttaa koulun 
juhlia. Tällainen juhla on esimer
kiksi seiskojen tervetulojuhla, pa
remmin tunnettu mopojuhlaja.

Mopojuhlassa
tutti suuhun

Tilaisuudessa uusille seitsemäs- 
luokkalaisille keksitään kaiken
laista mukavaa pikku tehtävää.
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Heidän kunniakseen pidetään juhla 
ja heidät heitetään riman yli.

Mopojuhlaa varten tukarit ja 
hallituksen jäsenet kokoontuvat 
yökouluun kehittelemään aihetta ja 
tutustumaan muihin juhlan järj es
täjiin. Usein yökoulussa työsken
nellään puoleen yöhön asti, ja sit
ten loppuyö kukutaan ja nukutaan 
kukin oman tahtonsa mukaan.

Mopojuhlassahan perinteiden 
mukaan jokaisen 7-luokkalaisen on 
pidettävä tuttia ja vauvalakkia, tutti- 
ja lakkivahtien tarkkaillessa, että ku
kaan ei luista tästä tavasta. Ne, ket
kä eivät pidä tuttia suussa tai lakkia 
päässä, joutuvat "mustaan listaan”.

Yhdessä tukareiden ja hallituk
sen kanssa päätetään, kuinka mon
ta oppilasta saa yökoulussa sovi
tun rangaistuksen. Pahimmat rik
keiden tekijät laitetaan lavalle suo
rittamaan tukareiden ja hallituksen 
määräämä rangaistus.

Viimeksi
aiheena poliisi

Tänä vuonna mopojuhlassa oli ai
heena poliisi. Yhdessä valitut ryh
mät työskentelivät kukin omissa 
tehtävissään. Käsikirjoittajaryhmä 
kirjoitti näytelmät, juontoryhmä 
suunnitteli juonnot ja valan, joka 
seiskojen täytyy lausua juhlassa. 
Tehtäväryhmä keksi tarpeeksi hel
pot tehtävät, lavasteryhmä raken
si lavasteet ja videoryhmä kehitteli 
videon. Käsikirjoittajaryhmä kehit
telee myös kaikille halukkaille tu-

kareille j a hallituksen j äsenille j on
kin näköisen roolin.

Mikä ihmeen
hallitus?

Vaikka painotankin tukareita, 
emme olisi millään onnistuneet il
man hallituksen avuliasta apua. 
Heidän sponsoroinnillaan tukarit 
syövät yökoulussa yleensä ruoka
na pitsaa, ranskalaisia ja lihapullia. 
Hallitus saa rahaa erinäisillä kei
noilla koulusta, yksi on muun mu
assa limsa-automaatti, joka on ol
lut suuressa suosiossa.

Tässä vaiheessa voisi kysyä, että 
"mikä se sellainen hallitus on?” 
Hallitus suunnittelee juhlia ja kou
lun muita tapahtumia, kuten vä- 
riviikon, jolloin täytyy pukeutua 
määrättyyn väriin sekä ystävän
päivän erityisjäijestelyt. Se tekee 
myös aloitteita rehtorille, jos huo
mataan puutteita koulun varustuk
sessa tai säädöksissä. He siis edus
tavat koko koulua parhaansa mu
kaan.

Opiskelusta
ei tingitä

Juhlien suunnittelu vie myös pal
jon koulutunteja, vaikka sitä tuka
rit ja hallitus yrittävätkin parhaansa 
mukaan välttää. He joutuvat opis
kelemaan paljon enemmän kotona. 
Lisäksi heillä on hyvin tarkat sää
dökset siitä, miten pitää toimia, jos 
täytyy olla tunnilta pois. Heidän

täytyy tarkasti huolehtia läksyistä 
ja tunnilla opiskeltavista asioista.

Koska tukarit ovat tällaisessa eri
tyisasemassa, heillä on myös muita 
kiijoittamattomia sääntöjä. He ei
vät missään tapauksessa saa kiusa
ta toisia, eivätkä rikkoa millään ta
valla koulun sääntöjä. Jos porukas
sa sovitaan, että jonkin juhlan aihe 
on salaisuus, he eivät saa sitäkään 
paljastaa.

Sääntöjä
ei rikota

Jos sääntöjä rikkoo, erotetaan tu- 
kareista tai hallituksesta. Jos tukari 
itse tuntee olonsa epämiellyttäväk
si säädöksien alaisena, hän saa va
paasti erota toiminnasta.

Joka kevät 9-luokan tukioppilaat 
vievät uudet 7-luokat Vanajalammen 
majalle tutustumaan omaan luok
kaansa erilaisten tehtävien ja askar
telujen avulla. Tukioppilaat ovat pai
nottaneet uusien seiskaluokkalaisten 
huolehtimista, ja sitä, että he varmas
ti sopeutuvat uuteen isoon kouluun.

Tukioppilastoimintaa vetää tällä 
hetkellä Teemu Kontoniemi, sitä en
nen vetäjänä toimi Satu Halju. Tuka
reiden apuna ja tukena on ollut erityi
sesti rehtorimme Pirjo-Liisa Rouniola.

tukioppilas
Virtain yläasteen 8. luokka

ÄTirtolaissyntyisen Jussi Saloran-V nan muistonäyttelyssä on esil
lä 45 työtä yli tuhannen taulun ko
koelmasta.

Vuodesta 1967 Saloranta asui 
Haapajärvellä, jossa hän toimi pe
ruskoulun ja lukion kuvaamatai
don opettajana. Jussi Saloranta 
kuoli vuonna 1989 vaikeaan sai
rauteen.

Taiteessaan Saloranta halusi ku
vata elämää mahdollisimman re
hellisesti ja joskus jopa lapsen
omaisen yksinkertaisesti. Hän 
maalasi tauluja ihmisten sielunhä- 
tään, suruun, onnellisuuteen, toi- 
vontähdiksi ja esirukouksiksi - tai 
tuomaan vain kauneutta elämään. 
Jussi Saloranta teki myös muun 
muassa kuvituksia sekä piirsi kort- 
teja, kiij ankansia j a julisteita.

Saloranta tunnettiin suu- 
risydämisenä luonnon ja 
ihmisten ystävänä, joka etsi 
vastauksia elämään, mutta 
tyytyi siihenkin, että vasta
uksia ei aina ole.

Muistonäyttelyn Galleria 
Virinään kokosi Virtain Tai
deyhdistys.

Teksti ja kuva:

Salorannan ortodoksisuus nä
kyy muun muassa hänen mo
nissa ikonitauluissaan. Kor- 
sunia Jumalan äidin ikoni on 
tempera vuodelta 1981.
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Venesatama ja taukopaikka Koroon
Koron venesataman kunnos

taminen alkoi vuonna 2007. 
Kylän laivalaiturin tontti oli jäänyt 

käyttöä vaille, kun puutavaran uit
to oli päättynyt 1980-luvulla. Vir
tain kaupunki osti tontin Metsähal
litukselta ja vuokrasi sen kyläyh
distykselle.

Ensimmäinen työ oli ylimääräi
sen puuston ja pensaikon raivaami
nen rannalta. Sen jälkeen rantaan 
tasattiin parkkitilat ja rakennettiin 
veneiden pudotusluiska. Kohta tuli 
selväksi, että tarvitaan myös laitu
ri. Niinpä kyläyhdistyksessä suun
niteltiin EU-hanke laiturin saami
seksi rantaan.

Varhain keväällä 2008 saatiin 
valmiiksi kelluva laituri ja siihen 
kymmenkunta venepaikkaa. Ran
nan kiinteän laiturin rakentami
nen tehtiin talkoilla, vain konetöis
tä suoritettiin maksua. Laituri si
jaitsee entisellä Taijanne-ja Pohjo
la-laivan aikaisen laiturin paikalla.

Hankkeeseen kuului myös laa
vun rakentaminen rantatöyrääl- 
le taukopaikaksi. Tämäkin toteu
tettiin talkootyönä. Puut keräil- 
tiin tuulikaadoista ja pystykuivis- 
ta puista muun muassa Kolmisop- 
pisesta, Palomäestä ja Hakamäen 
päältä. Ensimmäisiä hirsinurkkia 
tehtäessä ajateltiin rakennuksen tu

Koron uusi venelaituri rakennettiin samalle paikalle 
kuin entinen laivalaituri, jossa muun muassa matkus
tajalaivat Tarjanne ja Pohjola pysähtyivät. Rannalta 
avautuu maisema Runoilijan tielle. Kuva: Olli Koro.

levan syksyyn mennessä valmiik
si. Työ kävi kuitenkin joutuisam
min ja rakennus oli täysin käyttö
kunnossa juhannuksena.

Nimi keksittiin heti työn valmis
tuttua, kun yksi kirvesmies lausui, 
että sehän on Patalan Maja. Ma
jan avajaisissa oli sata henkeä läs
nä ja sen jälkeen vieraskirjaan on 
ilmaantunut toinen mokoma ni
miä lisää. Patalan Majaa ja vene
satamaa käyttävät virkistys- ja ran
tautumispaikkana niin paikalliset 
asukkaat kuin lomalaisetkin.

$

Olen eukoton mies tämän hiljaisen kylän. 
Sama verkkainen meno aina arjen ja pyhän. 
Tämä korpi ei suuria tuntoja herätä, 
mutta lysti on menneiden muistoja kerätä.

Eipä tulet ois sammunut uunista hellan, 
jos hänet öisin saanut, jota aattelin kerran. 
Sitä tunnetta kaunista rinnassa kannoin, 
ja piennarten kukkia hänelle annoin.
Oh uhkea - kaunis - ja kiiltävä letti, 
mutta tyhjiin se raukesi, kun rohkeus petti.

Yksi on minullakin elämän valo, 
kun lähellä aivan on Hentusen talo.
Siinä onnessa elävät Hugoja Mari, 
kuin liimattu yhteen on Hentusen pari.

Mutta elämä tänään on pahasti vialla, 
kun riitaisat äänet on Hentusen pihalla. 
Miten outoa onkaan noin äänekäs melu, 
siinä tuolikin lensi kuin muovinen lelu. 
Puskassa itkee nyt isännän viulu, 
ja laudoiksi hajonnut on nurmelle kiulu.

Miten Marilla voi olla kieli noin kiivas? 
Mikä manalan lempo nyt mieltänsä riivas’? 
Oisko ahtaaksi käyneet keittiön seinät - 
vaiko korpuksi palaneet on uunissa leivät...?

Sen tiesin, että tänään ei soiteta polkkaa, 
sillä kohta jo Hugo mun ovellani kolkkaa.

Käy veikkonen pirttiin ja paina puuta!
Ei meillä tarvi kuunnella riitaista suuta.

Kun huomasin naapurin tuskan ja piinan, 
minä korkkasin lääkkeeksi säästetyn viinan.

Me tuikeat ystävän maljat juotiin, 
ja vain parhaita puolia esille tuotiin.
Ja lääke niin kummasti lämmitti mieltä, 
se pelkoa poisti ja kirvoitti kieltä.
Me yhdessä pohdimme syntyjä syviä, 
eikä mielessä idätelty riidan jyviä.
Aina hyvä on meillä tämä naapurisopu, 
ja yhteinen kaivo, josta vesi ei lopu.

Oman viuluni hälle mä valmiiksi viritin, 
ja viimeisen tilkan mä kuppiinsa liritin. 
Anna soittosi soida nyt lohtua tuskaan - 
sinun viulu on myrskyssä lentänyt puskaan.

Me katsetta terästimme ikkunan takaa: 
siellä rauhan lyhty jo kuistilla palaa!
On jo puolilla yö - sinun täytyy nyt mennä, 
oman kultasi luo onnen kyyhkynä lennä.

Mitä rakkaus on, kun kaiken se sietää? 
Olen eukoton mies, enkä sitä voi tietää.

Runomuotoisen mielikuvitustarinan kirjoittanut

r//ra
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Päivä Tarjanteella
Melkein neljänkymmenen vuo

den takaista aikaa tarkastel
lessa huomaa muutokset, mitä ovat 

työt ja harrastukset nyt. Myös Tar
janteen rannalla asuvan pienen yh
teisön elämänmeno on supistunut 
asukasluvun pienentyessä.

40 vuotta sitten saattoi vielä Tar
janteen pohjoispäässä olevalla Mo- 
noskylällä pulpahtaa esiin lähes 
ylivoimaisiltakin tuntuvia suunni
telmia. Tänä päivänä ei vastaavaa 
voi kyläläisten toimesta tapahtua. 

Ohjelmassa näytelmä

Päivä Tarjanteella, juhla, tarkal
leen 39 vuotta sitten, päätettiin jär
jestää Majakalliolla. Paikka on iha
na, laaja ja sileä kallio. Kulku sinne 
tapahtui jalkaisin metsäpolkua pit
kin, tai vesitse.

Vahva oli usko saada tämä vaikea 
projekti kyläläisten voimin kasaan. 
Olihan harjoittelun alla talvella Hii- 
denkivi-kohtaus Kiven seitsemästä 
veljeksestä.

Jääkelien tultua kokoontui kylän 
väkeä tekemään rakennussuunni
telmaa. Täytyihän juhlapaikalla ol
la ravintola, katokset, penkit, pöy
dät ja wc. Kaikki asianmukaisesti.

Jäät olivat silloin turvallisen 
vahvat, joten aineet saatiin paikalle 
traktorilla lahden yli jäätä myöten. 
Rakennelmat saatiin pystyyn vauh
dilla ennen jäiden lähtöä.

Ohjelman suunnittelu ja mai
nonta olivat kova puuha. Täytyihän 
vahvistinlaitteetkin hankkia. Säh
köä ei tietenkään ollut käytettävis
sä, mutta akkukäyttöiset laitteet oli
vat tiedossa.

Soittokunta paikalla

Kesä oli kukkeimmillaan, kun juh
lapäivä koitti. Aamuaikaisesta kak
si moottorivenettä välitti juhlapai
kan rantaan ravintolaan tarvikkei
ta Käijenlahden venevajalta. Poh
jan sahan tukkinippuja saimme lai
nata rantautumisponttooniksi.

Hiidenkivi oli kyllä kookas, mut
ta osoittautui liian pieneksi, joten 
laajennus tehtiin puusta. Se naami
oitiin sopivaksi vanhoilla kulissi- 
kankailla. Akut ja vahvistimet saa
tiin suojaan rakennelman alle.

Kaikki alkoi olla kunnossa. 
Opasteet ja oppaat olivat paikoil
laan. Yleisöä virtasi polkuja pit
kin ja veneitä lipui rantaan. Poh- 
jaslahden työväenyhdistyksen soit

tokunta tuli Heinolan linja-autol
la Käijenlahden pihaan, ja siitä tor
vet kiiltäen jonossa rantaan. Kaksi 
moottorivenettä täyttyi, kun soitto
kunta oli matkassa.

Juhlapuhujaa määrättiin otta
maan vastaan Aitolahden Pentti 
ja Käijenlahden emäntä Heta, jo
ka odotti nuorimmaistaan. Ohjel
ma alkoi kello 13. Juhlapuheen pi
ti Pekka Silvola. Ohjelma onnistui.

Kyläläiset tyytyväisiä

Mikä olikaan tunnelma, kun ilma 
suosi, aurinko paistoi täydeltä te
rältä, vain tuulenvire vilvoitti so
pivasti. Kyläläisistä tuntui, että uu
rastus ei mennyt hukkaan.

Vielä seuraavanakin kesänä jär
jestettiin juhlat. Sitten alkoi maa
seudun alasajo. Väki ikääntyi, nuo
ret muuttivat muualle opiskelemaan 
ja töihin. Aapo, Simeoni ja Eero 
ovat jo poissa. Kohta ovat jäljellä 
vain muistot menneistä.

Rakennelmat on purettu. Maja- 
kallio on siisti, luonnontilassa jäl
leen. Pieni hautaraunio on säilynyt 
ehjänä paikalla.

Päivä Tarjanteella -juhlassa vuonna 1939 Jukolan poikia esittivät (ylhäältä vas. lukien) Reino Järvinen, Pentti Ai
tolahti, Urpo Lahti-Mononen, Eero Taipale, Pertti Lahti-Mononen, Veikko Ylä-Mononen ja Tuomas Ylä-Mono
nen. Kuvan omistaa Tuomas Ylä-Mononen.
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Kaksirivisen soittajat ovat haluttuja ohjelmansuorittajia. Virpi Suhonen (vas.), Sanni Ylimys, Terhi Koivula ja Hillevi Syrjänen esiintyivät 
maankuulun opettajansa Airi Hautamäen kanssa Virtain pelimannien 50-vuotisjuhlassa Rantatien koululla. Kuva: Sannin oma albumi.

Kaksirivistä kannattaa kokeilla
Aloitin 2-rivisen haitarin soit

tamisen ala-asteella ollessa
ni noin kymmenvuotiaana. Alku

innostus oli kova ja uusia kappa
leita tuli opittua nopeasti. Onnek
si ei tarvinnut osata nuotteja, sil
lä opettajana toiminut Airi Hau
tamäki oli kehittänyt ihan omat 
nuotit 2-rivistä varten. Niitä ym
märtää jopa minun aivokapasi
teetilla. Nuottien tilalla on nume
roita. Veikkaan, että soittoinnos- 
tus olisi lopahtanut melko äkkiä, 
jos olisi oikeiden nuottien kanssa 
pitänyt ruveta pelaamaan.

2-rivisen harmonikan soitta
mista ei pidä verrata 5-rivisen 
soittoon. Toisin kuin 5-rivisessä, 
2-rivisessä tulee samasta nappu
lasta tyystin eri ääni vedettäessä 
ja työnnettäessä palkeita. Eli pal
keita ei voi repiä mielensä mu
kaan. Sitten, kun sekaan heitetään 
vielä bassonapit, on ääni kunnos
sa. Itselläni meni hetki että oppi 
painelemaan nappeja toisistaan 
riippumatta molemmilla käsillä. 
Eniten hermot taisivat olla koe
tuksella valssin basson opettele
misessa...

Innostus soittoa kohtaan on

mennyt ylä-ja alamäkiä. Vähiten 
soittaminen kiinnosti silloin, kun 
olin kyllästynyt silloiseen hai
tariini, joka ei mistään parhaim
masta päästä ollut. Siihen aikaan 
tuntui, ettei mikään biisi oikein 
meinaa onnistua. Kaikki kuiten
kin muuttui, kun sain uuden hai
tarin. Oppimisintoa oli hiukan 
enemmän, vaikka en ole tähän 
päiväänkään mennessä yltänyt 
parin kaverini tasolle.

Soittoharrastus on sopinut it
selleni erinomaisesti, koska sitä 
kautta olen päässyt esiintymään 
melko paljon. Yleisön eteen on 
haitarin kanssa suhteellisen help
po mennä, koska kuulijakunta 
koostuu lähinnä vanhemmista ih
misistä. Jännitykseen auttaa se, 
että miettii, että yleisö on onnes
saan jo siitä, että kuulee soittoa. 
Se ei virheistä välitä, eikä yleen
sä pieniä virheitä edes huomaa. 
Tietyllä tavalla rakastan esiinty
mistä, varsinkin ryhmässä. Nyt 
esiintyminen on jäänyt hieman 
vähemmälle, kun lopetin soitto- 
piirissä käynnin. Soittokilpailut 
tuovat myös rutkasti esiintymis
kokemusta. Niissä tykkäsin aina

käydä, vaikka ei koskaan tullut 
pahemmin pärjättyä... Sieltä tuli 
haettua lähinnä juuri esiintymis
kokemusta.

Soittamisen kautta on tul
lut myös käytyä ulkomailla as
ti esiintymässä. Koivulan Ter
hin kanssa pääsimme Virtain Mi- 
nit -tanhuryhmän kanssa Puo
laan. Myös Folklandia-risteilyllä 
on tullut käytyä soittamassa. Seu- 
raavalla kerralla tyydyn vain kat
selemaan muiden esityksiä.

Nykyään ei ole tullut soiteltua 
muuten kuin omaksi iloksi, mutta 
silti esiintymään on lähdetty, kun 
on pyydetty. Kaikin puolin 2-ri- 
visen soittaminen antaa elämään
paljon sisältöä, ja on pitkällä täh
täimellä hyvinkin monipuolinen 
harrastus. Esiintymisistä on 
tullut ansaittua myös vähän 
taskurahaa. Jos vähänkin 
tuntee kiinnostusta 2-rivi- 
seen, kannattaa ryhtyä ko
keilemaan. Mitään ei häviä, 
vaikka ei siitä lopulta tykkäi- 
sikään.

Tmm'
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Nuorisoleiri Itävallassa
oli hieno kokemus

Vietin kesälomastani kolme 
viikkoa Itävallassa Lions-clu- 
bien jäljestämällä kansainvälisellä 

nuorisoleirillä.
Itävalta oli ensimmäinen toivee

ni matkakohteeksi. Muita vaihtoeh
toja olivat Portugali ja Italia. Olen 
aina halunnut vierailla Itävallassa - 
etenkin Wienissä - niin kielen kuin 
kulttuurinkin takia. LC Virrat Tar
janteen avulla pääsin toteuttamaan 
haavettani.

Kolmen viikon matkasta vie
tin ensimmäisen viikon itävaltalai
sessa perheessä. Samassa perhees
sä viikkonsa vietti myös Cheridi- 
na Alankomaista. Hän oli tulossa 
kanssani samalle leirille. Perhee
seen kuului äiti sekä suunnilleen 
ikäiseni poika. He asuivat Klos- 
temeuburgissa, eli aivan Wienin 
tuntumassa. Perheen pojan ja hä
nen ystäviensä kanssa kiertelimme 
Wieniä ja tutustuimme paikkoihin. 
Pojan äiti sen sijaan opetti meil
le itävaltalaisia tapoja ja tutustut
ti maan perinneruokiin. Nautin ko
vasti olostani Klostemeuburgissa.

Koskenlaskua ja
wieninvalssia

Perheessä vietetyn viikon jälkeen 
ohjelmassa oli kahden viikon mit
tainen leiri Eisenstadtissa, noin 
tunnin ajomatkan päässä Wienis
tä. Paikka sijaitsi vain kymmenen 
kilometrin päässä Unkarin rajalta. 
Leiriläiset olivat keskimäärin 17- 
22 -vuotiaita nuoria ympäri maa
ilmaa. Osallistujia oli niin Kon
gosta, Japanista ja Brasiliasta, kuin 
naapureista Ruotsista ja Virostakin. 
Mukana oli lisäkseni myös kaksi 
muuta suomalaista. Kaiken kaik
kiaan meitä oli nelisenkymmentä, 
joista jokaisesta varmasti sai itsel
leen elinikäisen ystävän.

Kahden viikon leiriin mahtui 
kaikkea koskenlaskusta ja nähtä
vyyksistä wieninvalssiin. Pääsin 
kokeilemaan monia asioita, joi
ta Suomessa varmastikaan ei tuli
si kokeiltua. Ehdottomia suosik
kejani olivat koskenlasku, sekä 
päivä, jonka vietimme vaeltamal
la lumihuippuiselle Schneeber- 
gille. Oli hauska huomata, kuin

ka innoissaan ihmiset, jotka ei
vät eläissään lunta ole nähneet, 
voivatkaan sen kokemisesta olla. 
Ohjelmaan sisältyi myös golf- 
kurssi, purjehdusta, sekä paljon 
hauskanpitoa.

Vietimme monia ikimuistoisia 
grillijuhlia, syntymäpäiviä, illan
viettoja viinitiloilla sekä erilaisia 
kansallisuusiltoja. Ohjaajinamme 
toimi paikallisen Leo- ja Lions- 
clubin jäseniä. He olivat vastuus
sa leirin hauskasta ja monipuoli
sesta ohjelmasta.

a'“on, c,iai
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Suurin kiitos mahdollisuudesta
ni osallistua kansainväliselle nuo
risoleirille kuuluu kuitenkin LC 
Virrat Tarjanteelle, joka tuellaan 
ja matka-avustuksillaan teki ko
kemuksestani mahdollisen. Lähti
sin samanlaiseen nuorisovaihtoon 
ihan milloin vain tilaisuuden saa
tuani. Olen varma, että Itävallas
sa vietetyt kolme viikkoa säilyvät 
muistoissani ikuisesti.



Kesävirtolaisen
Vaskivesi
Asumatta koskaan vakinaises

ti Vaskivedellä kylä on kui
tenkin tullut tutuksi. Ensi ker

ran olen kai nelivuotiaana men
nyt sinne kieseissä Soininkylästä. 
Olenpa pudonnut rattaistakin jol
lakin kerralla saamatta pahempia 
kolhuja. Käynnit ja lomat silloin 
ja aikuisuuteen asti tehtiin mum
muhan Moisio-Tyrkköön, jon
ka asukkaat mummu, eno ja tädit 
ovat edelleen säilyneet rakkaina 
muistoissa. Vanhempieni muu
tettua kylään kävin vain lomilla, 
kuitenkin seutu tuli yhä tutum
maksi ja enemmän omaksi.

Vaskiveden keskeisen kylän,
Tyrkönkylän, taloihin ja asukkai
siin tutustuin, kun pääsin mum
mun ja tätien kanssa kyläile
mään.

Nyt 80 vuoden aikajänteellä 
muistellessa huomaa kylän ko
vasti muuttuneen. Ikätoverei
ta ei monta ole. Entisten pankki
en, kauppojen sekä postin tehtä
vistä huolehtivat nykyisin täyden 
palvelun huoltoasema, oma tak
si ja yksi pankki, jonka pihapiiri 
on hyvin hoidettu kauniine kuk
kineen. Kylässä toimii edelleen 
myös peruskoulun ala-aste.

Uutta ovat erilaiset terveys- 
ja kauneuspalvelut sekä kioski- 
ravintola. Maanviljely ja karjan
hoito ovat yhä voimakasta. Mu
kana on myös luonnonmukaista 
tuotantoa sekä jogurtin ja juuston 
valmistusta. Kasvipuolelta voi 
mainita muun muassa mansikat.

Vaskimaj akka
sijaitsee Vaski torilla

Keskeinen kylän edustaja on kau
pungin tontilla oleva Vaskitori, 
monenlaisten tempausten avul
la kyläläisten toteuttama puis
toalue. Sen keskellä on nimikil- 
pailun avulla nimetty Vaskima- 
jakka, jonka on suunnitellut ark
kitehti Christian Koch Berliinis
tä, yksi ”kylän vävyistä”. Ma
jakkaan kuuluva viiri on useam
man henkilön aikaansaannos: en
sin oli tanhukuva, sitten viiri-idea 
ja kolmas takoi valmiiksi. Viiris
sä näkyy ylinnä Tanhu-Lysti -pari 
nuottiavaimineen, sen alla tuulen

suuntavnn + 1995 ja 
alinna ilmansuunnat 
N, S, WjaE.

Kansantanssiryh
mä Tanhu-Lysti on 
tanhunnut 30 vuot
ta ja esiintynyt laajal
ti ohjelmineen. Län
si-Suomen maantie
teelliseen läänin kes
kipisteeseen on pys
tytetty koulun pihal
ta kaadetun lehmuk
sen runko-osa. Ton
tilla on myös ryhmä
perhepäiväkodin ul
koilualue leikkimök- 
keineen. Paikan on 
suunnitellut ja raken
tanut kylän opettaja 
oppilaineen.

Hilkka Jokela täy
tyy mainita Vaskito- 
rin idean äitinä ja in
nokkaana toteuttaja- y
na kylätoimikunnan 
ja kyläläisten kanssa.
Aluetta vastapäätä on 
professori Onni Tarjanteen suun
nittelema ja osin lahjoittama vuo
den 1918 Vaskiveden taistelujen 
muistopatsas, joka on pystytet
ty talkootyönä 80 vuotta sitten. 
Muistomerkki on nykyisin Vaski- 
veden Nuorisoseuran hoidossa.

Myllyniemi
elävöittää kylää

Vaskiveden kesäkauden on muu
tamana vuonna aloittanut ruuta
nan onginnan SM-kilpailut. Ke
sää elävöittää myös ensi vuon
na viisikymppinen Suomen kau
nein rantalava Myllyniemi, joka 
sijaitsee Havanganjärven rannas
sa Myllykylässä. Lavan on perus
tanut Vaskiveden Hevosystäväin 
seura. Nykyisin toimintaa pyö
rittää Vaskiveden Nuorisoseura, 
joka talvisin toimii kyläkunnassa 
omassa talossaan. Näytelmähar- 
rastus on ollut vilkasta, nykyisin 
liikuntakin on monipuolista. En
tisen kaupan tiloissa on kolmat
ta kesää sijainnut Vaskiveden ky
läyhdistyksen ja kylän väen tal
koovoimin toteuttama ja hoita
ma Kesämakasiini. Rakennuk-

■n 1918 sodan muistomerkki on professori 
Onni Tarjanteen suunnittelema.

sen kahdessa kerroksessa myy
dään lahjoitettua ja kirpputorita
varaa sekä paikallista ruokatava
raa, luontaistuotteita, kirjoja, leh
tiä ynnä muuta.

Purranperällä on rauhoitettu 
Sierralampi lintutomeineen. Siel
lä on myös Kuokka-patsas, joka 
on pystytetty 1930 olleen lumet
tomana talven aikana kuokittu
jen peltojen ja kuokkijoiden kun
niaksi. Kuokan muotoiseen kivi
paateen on kaiverrettu:
19-4/1-30 PELTO KUOKITTU.
E. LEPOLA, E. IRJALA JA 
N. PELTOMÄKI.

Läheisen matkailutilan yhteydes
sä on kotiseutumuseo sekä luonto
ja perinnepolku, jonka varrella on 
Hyypänvuoren näkötorni ja entisöi
ty 20-luvun torppa. Nykyajan kirk
kovenekin on käytettävissä, ja sil
lä osallistutaan muun muassa valta
kunnalliseen Sulkavan soutuun.

Entinen 13-hankainen Tyrkön 
kirkkovene on museoituna talaas
sa Ruusilan lähistöllä. Veneen on 
tehnyt Imanuel Roos n. 1870. Ta
laan vieressä on museovirastol
ta kunniakiven saanut vanha ait
ta. 100-vuotias Tarj anne-laiva ei
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enää poikkea Tyrköllä, mutta tu
tut vihellykset sentään kuuluvat. 
Eikä enää valkoisia kummeleita- 
kaan ole.

Järvet leimaavat
maisemaa

Myös järvet, joita vanhempie
ni talon katolta osattiin nähdä ai
nakin seitsemän, antavat leiman 
Vaskiveden maisemalle. Näky
mään kuuluvat muun muassa 
Lahnajärvet ja kirkasvetiset Val- 
keajärvet, joista ”Ison Valkeen” 
lähdepohjainen kylmä vesi kul
kee Ilvessalmen kautta hiljaa 
tummuen Havankaan. Keihäsjär- 
ven maisemia sopii ihailla Pih- 
tisalmen ja Siltasalmen silloilta. 
Rantatalon rannasta Tyrkönlah- 
tea ja Poukanlahtea myöten pää
see vesitse vaikka Tampereelle 
saakka. Vieläköhän näkyy pienen 
Korkeasaaren kallioon opetta
ja Lyyli Ahlqvistin tekemä maa
laus?

Riihiniemi, Lamminsaari mah
tavine metsämansikoineen ja 
Haaposaari rauhoitettuine pui
neen ovat olleet käyntipaikkoja- 
ni. Myös mahdollisuudet kalas
tukseen ovat hyvät.

Kauempana Havanganjärven

Purranperällä sijaitseva kuokan 
muotoinen patsas pystytettiin 

vuonna 1930 kuokittujen peltojen 
ja pellon kuokkijoiden kunniaksi.

takana kohoaa mahtava Tiukan 
kuusi, jonka paksuutta olemme 
monesti käyneet käsivarsilla mit
taamassa. Monet kerrat kiivetty- 
jä näköalakohteita ovat Isomä
ki ja Ilvesvuori. Ehkä paras vii
meksi: Havanganjärven takana 
on Pikku Helvetiksikin nimitetty, 
145 metriä korkea kalliorykelmä 
Raiskin kivet, jonka vieraskir
jaan on merkitty omien kyläläis
ten, muiden virtolaisten ja monen 
ulkomaalaisenkin kävijän nimet. 
Toiseen vieraskirjaan on kirjattu 
näin haltioitunut tunnelma: "Ret
ki 12.9.1993. Raiskin kiville, jot
ka olivat melkein henkeäsalpaa
vat, mahtavat luonnon pilarit ja 
pylväät ja luolat. ' Hä-Hä-Häme/ 
hiljaa hiipii ilves/miettii, miettii/ 
hyppää, loikkaa/ voittaa Häme!' 
kaikui kallioiden välillä. ”

Ainahan portista tullaan; niin 
myös Vaskiportista. Vähän Ku
run rajalta Virroille päin, Sitkan- 
solan mäessä, avautuu eteen hui
kea, aivan Lapin veroinen näky
mä lähes koko Vaskiveden seu
dusta.

Teksti ja kuvat:

Lea Lehtinen (kuvassa vasemmalla) otti vastaan Virtain kristilliselle raittiustuelle myönnetyn 
kunniakirjan. Marjaana Ahonen, Sari Kaleva, Päivi Kangasaho ja Tiina Perämäki iloitsivat 
4H-yhdistykselle ojennetusta Timo Karan pronssisesta karhupatsaasta.

Virtain 4H -yhdistys vastaanot
ti tänä vuonna Virrat-palkin- 
non 2008. Kunniakuja elämänlaa

tua ja terveyttä edistävästä toimin
nasta myönnettiin Virtain kristilli
nen raittiustuki ry:lle.

Palkitussa 4H -yhdistyksessä on 
kaikkiaan 350 jäsentä, joista nuoria 
on 250. Yhdistys on juhlinut tänä 
vuonna paitsi toimintansa 80-vuo- 
tispäiviä, myös Perinnekylässä si
jaitsevan 4h-tilan 30-vuotisjuhlaa.

Virtain kristillinen raittiustuki ry 
pitää yllä päiväkeskusta päihde- ja 
alkoholiongelmaisille.

Virtain kaupunki myönsi palkin
not nyt 12:tta kertaa Virrat päivänä, 
jota vietetään 20. lokakuuta.

Teksti ja kuva:
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Virtain käsityökeskuksen vastaava neuvoja Hannele-Lähde Setälä ja Ilo-ryijy. Käsityökeskuksen myymälä ja riihigalleria toimi
vat kesäisin Perinnekylässä. Talvella toiminta keskittyy Vihriälän kiinteistöön Virtain keskustassa. Kuva: Karoliina Syrjä.

Ilo-ryijy ja Metsätähti-kulho
juhlavuoden uutuustuotteet

Virtain käsityökeskus juhlii 
tänä vuonna 3 5-vuotista tai
valtaan. Pääjuhlaa vietettiin 12. 

kesäkuuta Perinnekylässä Mi- 
kontalon yläkerrassa, mistä toi
minta aikanaan sai alkunsa. Tun
nelma oli katossa, vaikka keli ei 
suosinutkaan ja alun perin ulko- 
juhlaksi suunniteltu tilaisuus jou
duttiin viettämään sisätiloissa.

Juhlassa julkistettiin juhlavuoden 
uutuustuotteet Ilo-ryijy ja Metsä- 
tähti-lasikulho.

- Ryijy on itse suunnittelemani.
Sen pohjana ovat Virtain ryijystä 
modernisoidut tutut kuvioaiheet: 
hertta, kannuksenpyörä ja on
nenapila. Ryijy on kooltaan pie
nehkö (20 x 100 cm) ja sitä saa 
sekä valmiina että itse ommel
len -pakettina. Värinä on nyt pu
nainen, mutta ryijyä saa jatkossa 
myös sinisävyisenä ja vaaleana, 
Hannele Lähde-Setälä kertoo.

Lisää tuotteita
Metsätähti-sarjaan

Anna Schroderuksen suunnitte
lema Metsätähti-kulho on suupu- 
hallettua vaaleata lasia, jonka her

kät kuviot on toteutettu hiekka- 
puhalluksen keinoin. Metsätäh
ti-sarjaan kuuluvat entuudestaan 
lasinen lyhty, puutarjottimet sekä 
huovutetut pannunaluset.

- Virtain käsityökeskuksen toi-
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Näpsä-käsityökoulusta valmistui tänä keväänä kymmenen oppilasta: Irma Kiiski, Hertta-Leena Tallila, Arja Ylinen, 
Sari Jaakkola, Heli Hakala, Marika Lepistö, Arja Kolhi, Pirjo Liminka, Päivi Seppänen sekä Aija Kangasluoma 
(puuttuu kuvasta). Kuva: Virtain käsityökeskus.

Helsinkiläinen kultaseppä Harri Syrjänen on suunnitellut 
Virtain käsityökeskukselle pronssisen Keihäänkärki-korusarjan, 
joka tuli myyntiin vuosi sitten. Malli pohjautuu Virtain Härkös- 
kylästä tehtyyn hautalöytöön. Sarjaan kuuluvat rintakoru, kaksi

riipusta ja avaimenperä sekä Hirvi-solmioneula.
Kuva: Virtain käsityökeskus.

minta-ajatuksena on virtalaisen 
käsityön edistäminen elinkei
nona, kulttuurina ja taitona. Vi
siona on, että käsi- ja taideteol
lisuus olisi elävä osa virtalaista 
kulttuuria. Käsityökeskuksen tär
kein tehtävä on antaa virtalaisille 
mahdollisuus kokea kädentaito
jen ihanuus omassa elämässään, 
tiivistää vastaava neuvoja Han
nele Lähde-Setälä.

Käsityökeskuksen toiminta on 
monipuolista. Myymälätoimin- 
nan lisäksi käsityökeskus järjes
tää vuoden mittaan erilaisia näyt
telyitä ja tapahtumia. Oleellinen 
osa toimintaa ovat eri teemoihin 
keskittyvät työpajat ja kurssit.

Myös käsityötaiteen perusope
tusta on annettu yhteistyössä Vir
tain kaupungin kanssa 15 vuotta. 
Tänä keväänä Näpsä-käsityökou

lusta valmistui kymmenen oppi
lasta. Lapsille, nuorille ja aikui
sille suunnatun käsityökoulun 
oppilaat kokoontuvat työpajoihin 
kerran viikossa.

Käsillä tekemisestä 
hyötyvät kaikki

Opetus kestää viidestä kuuteen 
vuotta ja lopputyön tehneet saa
vat uurastuksestaan laajan oppi
määrän todistuksen, josta on hyö
tyä jatko-opintoja ajatellen. Kou
luun haetaan keväisin.

- Tänä syksynä alkoi kokeilu
na seniori-Näpsä iäkkäämmille 
käsityön harrastajille, ryhmä on 
jo täynnä, Hannele Lähde-Setä- 
lä kertoo.

Näpsäläiset pitävät marras
kuussa Virinässä juhlanäyttelyn,

jonka nimenä on Kaikki käsillä. 
Käsillä tekemisestä olisi meille

kaikille enemmän hyötyä kuin äk
kiseltään tulee ajatelleeksi. Han
nele Lähde-Setälän mukaan kä
sillä tekeminen auttaa aivoja sel
vittämään ongelmia, kehittää es
teettisyyden tajua, antaa mielihy
vää ja innostuksen tunnetta, aut
taa asioiden ja niiden mittasuhtei
den ymmärtämistä sekä mahdol
listaa monien aistien käyttöä.

- Ja kaiken kukkuraksi saa itsel
leen vielä jotain mielekästä, itse 
omin käsin tekemäänsä. Itse teh
ty on myös ihana lahja toiselle. 
Se viestittää, olen uhrannut tähän 
aikaani, olet tärkeä minulle!

Teksti ja kuvat:
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4H-kerho Hauhuun hurjat piti yökerhoa 4H-tilalla syyskuun lopulla. Kahdessa päivässä ehdittiin monenlaista huovutukses
ta ulkopeleihin, kokkailuun ja leivontaan. Leiriläistenkin lemmikki oli Iita-kuttu.

Virtain 4H
Virtain 4H-tilalla Herraskylässä 

riittää toimintaa ja tapahtumia 
vuoden mittaan. Erityisesti kuluva 

vuosi on ollut tärkeä, vietetäänhän 
juhlavuotta. Tilan 30-vuotisjuh- 
lia ja Virtain 4H-yhdistyksen 80- 
vuotisjuhlia vietettiin toukokuun 
25. päivänä kesäkauden avajaisten 
yhteydessä. Juhlaohjelma painot
tui ohjelmaesityksiin ja kakkukah
veista nauttimiseen. Lapsia viehät
tivät poniratsastus ja 4H-tilan ruo
honleikkuri - Iita-kuttu.

4H-tila perustettiin 1978 Virtain 
kaupungin omistamalle, Kivistön 
eli Marttilan tilalle. Paikka sijait
see Marttisen saarella Perinneky- 
län kyljessä. Ajatuksena oli saada 
4H-yndislykselle toimipaikka ja 
icrustaa ehkä kahvilakin: myydä 
«koisia leivonnaisia ja grillimak- 
caroita nälkäisille matkailijoil- 
e. Tilan pelloissa saattoi kasvat

taa varhaisperunaa ja vihanneksia. 
Monenlaisia ideoita toimintamah
dollisuuksista heräsi tilan hankki
misen ansiosta. Tavoitteena oli ak
tivoida nuorten toimintaa suuren 
nuorisotyöttömyyden aikana.

Tilalla on tuosta asti riittänyt 
monenlaista toimintaa, niin edel
leenkin. Päärakennuksesta, rinta
mamiestalosta löytyy 4H-yhdis- 
tyksen toimisto. Talossa on myös 
kokoontumistilat ja yläkerrassa

-tilalla tapahtuu
majoitusmahdollisuudet leiriläisil
le. Niinpä tilalla ja sen ympäristös
sä voidaan pitää kerhoja, leirejä, 
tempauksia ja kilpailuja aivan val
takunnalliselle tasolle asti.

Tilan pihapiirissä käyskentelee 
jos jonkinlaista eläintä. Kesäisin 
on nähtävänä pieneläimiä: kano
ja, kaneja ja ankkoja. Tilan entises
sä navetassa toimii Virtain ratsas
tustalli ympäri vuoden. Tallin he
voset, kuttu ja kissat kuuluvat pi
hapiirin asukkaisiin nekin. Ratsas- 
tustallitoimintaa pitää Minna Salo
maa.

Myös tilan ympäristö on moni- 
ilmeinen: kasvimaan ja 
omenapuiden lisäksi puu
tarhassa on kukkaistutuk
sia ja erilaisia pajutöitä, 
muun muassa elävä pajuai- 
ta ja-maja.

Tulevaisuudessa 4H-ti- 
laa kunnostetaan pikku hiljaa,
jotta toiminta siellä jatkuu vas
takin.

Teksti ja kuvat:

4H-tilan ruohonleikkuu on luotettavis
sa sorkissa. Iita-kuttu hoitaa ympäris
töä makuelämyksistä nauttien.



Jonna Nykvist sai teatterikärpäsen pureman olles
saan mukana Jäähdyspohjan kyläteatterin näytel
mässä Malja uudelle elämälle. Kuva: Juha Kallio.

Teatteriporukoihin 
voi hakeutua itse

Henkeäsalpaava näytelmä. Se 
on jokaisen näyttelijän ja oh
jaajan haave. Mutta mitä se vaatii? 

No, aivan ensimmäiseksi näytteli
jät ja ohjaajan. Seuraavana ovat ti
lat, joihin kuuluu näyttämö ja jon
kin verran istumatilaa. Käsikirjoi
tusta ilman ei näytelmää saa ai
kaiseksi. Katsojat haluavat tieten
kin rahalleen vastinetta, eiväthän 
he ilmaiseksi näytelmää tule kat
somaan. He haluavat välitauon ja 
jonkin näköisen kahvituksen sen 
aikana.

Mutta mistä sitten niitä näytte
lijöitä hankitaan? Heitä voidaan 
bongata erinäisiltä kursseilta, tai he 
voivat aivan itse hakeutua teatte- 
riporukoihin. Siellä sitten valitaan 
näytelmä ja roolit. Se on siinä?
No ei nyt aivan. Kun roolit on jaet
tu, alkaa varsinainen työ. Raatami
nen niska limassa ohjaajan karjues
sa päälle? No ei.

Ohjaaja on sitä varten, että hän 
opastaa näyttelijöitä lavalla, asettaa 
heidät oikeisiin paikkoihin ja aut
taa heitä muistamaan vuorosano
ja. Silti jokaisen näyttelijän työnä 
on vuorosanojen opettelu. Jos niitä 
ei osaa, ei voi syyttää ohjaajaa. Se 
mistä ohjaajaa voi syyttää, on epä
onnistunut kokonaisuus.

Paljon
ihania asioita

Näytteleminen vie aikaa. Harjoi- 
tusaikataulut sovitaan etukäteen. 
Kokonaisuudessaan näyttelemi
nen vie aikaa siinä missä muutkin 
harrastukset. Sen lisäksi, että siellä 
käydään joka viikko, myös kotona 
täytyy kerrata oppimaansa.

Toinen asia on ramppikuume. Se 
saa tärisemään,
hikoilemaan, 
nolaamaan it
sensä, unohta
maan sanoja tai 
jopa kokonaisia 
vuorosanapät- 
kiä. Näitä het
kiä varten ovat 
olemassa luntti
laput, jotka ovat 
tietysti vain hä
tätapauksia var
ten. Ramppikuu
metta ja viatonta 
unohtelua varten 
on myös kuis
kaaja. Kuiskaaja 
nimensä mukai
sesti kuiskaa la
valle vuorosano
ja, jos näyttelijä 
on pulassa.

Näyttelemi
sessä on paljon, 
paljon ihania asioita. On upeaa sei
soa näyttämöllä, avata suunsa, tun
tea ihmisten polttelevat jännityk- 
senkatkuiset katseet ja antaa heille, 
mitä he haluavat: näytelmän. On 
ihanaa saada tuntea se hellä jänni
tys ennen esitystä ja hermoilla la
van takana siitä, muistaako vuo
rosanansa vai ei. Sellaista kutkut
tavaa tunnetta ei voi kukaan vas
tustaa!

Ensi-illan
jälkeen helpottaa

Parasta näyttelemisessä on seisoa 
ensi-illan jälkeen lavalla ihmisten 
hurratessa joko enemmän tai vä
hemmän. Siinä sitten tulee se vii
meinen tuomio.

Helpotuksen tunne ensimmäi
sen esityksen jälkeen on sanoin

kuvaamaton. Tietenkin sen jälkeen 
on näytelmiä yhä uudestaan ja uu
destaan, kunnes alat jo unissasikin 
kävellä teatterin lavalle esittämään 
osaasi.

Itse esiinnyn Into-nimisessä te
atterikerhossa. Olen ollut Inton po
rukan kanssa vain yhdessä näy
telmässä, Malja uudelle elämälle. 
Seuraavana esitämme Peppi Pit
kätossun. Se on kaunis ja suloinen 

näytelmä maa
ilman vahvim
masta tytöstä.

Amadeus 
herätti 
tunteita

Yhdessä Teat
teri Inton kanssa 
kävimme Tam
pereen työväen
teatterilla katso
massa näytelmän 
Amadeus. Se 
kertoi Mozartin 
elämästä ja kuo
lemasta. Näytel
mä sai minut it
kemään, naura
maan ja raivon 
valtaan samaan 
aikaan. Se liikut
ti minua syystä, 
josta en ole aivan 

varma. Oliko se näyttelijöiden upea 
eläytyminen vai Mozartin järkyttä
vä tarina? Niin, mene ja tiedä. Joka 
tapauksessa, kun oli aika antaa aplo
dit, en voinut lakata hymyilemästä 
kuin mielipuoli ja taputtamasta. Mi
nusta oli sääli lähteä teatterista, jos
sa voitiin niin luovasti tehdä näytte
lemisestä taidetta.

Minusta Amadeus on täydelli
nen esimerkki henkeäsalpaavas
ta näytelmästä. Sellainen näytelmä 
on maali, johon jokainen näyttelijä 
ja ohjaaja potkunsa tähtäävät.
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Liedenpohjan tiellä

Liedenpohjan kylällä on elänyt 
vahvana tieto haljulle hauda
tusta aarteesta, joka sisältää Suo

menlinnan lunnasrahat. Oman ky
län historia on aina kiinnostavaa. 
Toiset eläytyvät siihen kevyesti, 
toisille se on syvää elämää. Sellais
ta se on muun muassa emäntä Mir
jami Koivuselle, joka vuosikausia 
suunnitteli näytelmää Liedenpoh
jan tielle. Lopulta hän sai ylipu
huttua allekiijoittaneen ryhtymään 
jonkinlaiseen Suomen sodan histo
rian kehittelyyn, aarretarinan ym
pärille. Vielä oli kaksi vuotta 200- 
vuotisjuhliin...

Vähitellen alkoi tuntua, että ju
tusta voisi sittenkin tulla totta. Lie
denpohjan kyläläisiä alettiin värvä
tä niin sanotuksi rahvaaksi ja soti
laiksi. Jopa historioitsija-kertojapa- 
ri löytyi melkein omista joukoista.

Suomen
sodan historiaa

Suomen sota 1808 -09 on ollut tänä 
vuonna runsaasti esillä. Helmikuus
sa 1808 Venäjä hyökkäsi Suomeen 
väittäen, että Ruotsi aloitti sodan. 
Ylipäällikkö Klingsborg antoi heti 
ruotsalaisille käskyn perääntyä Poh
janmaalle.

Liedenpohjan kavalkadin ru
nonlausujat pohjustavat vaihet
ta Vänrikki Stoolista runolla Via
pori Rummunlyöjäpoika Helinin 
tahtiin saapuvat ruotsalaiset soti
laat Liedenpohjan museolle, jossa 
arkisissa askareissa häärivät asuk
kaat halulla antavat heille leipää 
ja juomista. Tuskin ovat ruotsalai
set ehtineet poistua näkyvistä, kun 
paikalle tulee Virroilta päin venä- 
läissotilaiden ryhmä. Se joutuu ot
tamaan väkisin ruokaa, kaaleja
kin. Venäläisten huoltokuormas- 
to on ryöstetty Ruovedellä ja toi
nen Keuruulla. Alavuden puhal
linorkesteri ryydittää venäläisten 
menoa Vaasan marssilla. Pohjan
maalle ei vastustuksetta tulla.

Alavuden puolella oli ammuttu 
venäläistä sotilasta, joka raahau- 
duttuaan Kasakkasaareen kuoli 

Tästä kostoksi venäläiset ottavat 
museon pirtissä piileskellen, teos
ta epäillyn Seppälän vanhanisän-

nän ja raahaavat armoa ruikutta
vaa miestä etelään kohti Hämeen
linnaa. Venäläisten ärjyntä sekoit
tuu orkesterin soittoon ”nyt mua 
vierähän linnasta linnaan —”.

Aarteen
arvoitus kiehtoo

Toukokuussa 1808 amiraali Cron- 
stedt antautui luovuttaen Suo
menlinnan. Epäiltiin, että hän oli
si tästä saanut palkkion, jota he- 
vosvankkureissa kuljetettiin kohti 
Vaasaa ja Ruotsia. Tulijoen sillalla 
arkku oli vielä ollut väen ihmetel
tävänä, mutta Sapsalammin sillal
la se puuttui. Aarretta on pitkään 
etsitty haljun maastoista, mutta ei
vät edes virvatulet ja avainsanat 
ole sitä paljastaneet.

Kavalkadin ruotsalaissotilaat 
ja hevosvankkurit taivaltavat Lie
denpohjan tietä mieskuoron hy
mistessä ja laulaessa Vänrikki 
Stoolista Hurttiukkoa, jossa "nuo
tiolta puuttunut ei juttuu —”. 
Heinäkuussa 1808 kenraalimaju
ri Adlercreutz voitti Lapualla ve
näläiset, jotka pakenivat. Tällä vä
lin Alavudella levisi tieto, että suo
malainen partiojoukko hävitti silto
ja ja ryösti muonakuljetuksia. Niin 
päätettiin peräytyä Hämeenlinnaan 
asti. Liikettä oli jatkuvasti suun
taan ja toiseen.
Väki Liedenpohjassa kerää ta
varansa ja karjansa paeten 
Haukkanevalle. Kuoro vahvis
taa tunnelmaa Nälkämaan lau
lulla.

Sotaa, nälkää
ja sairautta

Elokuun 17. päivänä venäläi
set pakenivat Liedenpohjan tie
tä Virroille. Mukana juoksee yksi 
puolta vaihtanut ruotsalainenkin.

”Heja Sverige!” Vastaus myllyl
tä: ”Vad i helvete gör ni där? ” 
Kiellosta huolimatta ruotsalaiset 
olivat lähteneet takaa-ajoon. He 
yöpyivät Sapsalammilla lähtien 
aamulla Herraselle asti. Herrasella 
oli ruotsalais-suomalaisten eteläi
sin vartio, kun muu maa oli jo lä
hes kokonaan venäläisten hallussa.

Marssia tahdittaa orkesteri 30- 
vuotisen sodan marssilla.

Kreivi Kamenski voitti 21.8. 
ruotsalaiset Karstulassa suunnaten 
sitten Kuortaneelle. Myös Herra- 
sen suomalaisille tuli käsky kii
ruhtaa Kuortaneelle. Takaa-ajajis- 
ta tuli nyt takaa-ajettuja, kun ve
näläisetkin kääntyivät takaisin.

Kavalkadin runoryhmä puoles
taan marssittaa yksitellen Vänrikki 
Stoolin runoa Heinäkuun viides.

Kansan elämä piilopaikoissaan 
on tuskaa täynnä. Punatauti on is
kenyt varsinkin puutteellisen ruuan 
heikentämiin lapsiin ja vanhuksiin.

Perheet palaavat sairaita talut
taen, tukien ja paareilla kuollei
ta kantaen. Kuoro ottaa osaa su
ruun laulaen Tuonen lehto---- .

Itsenäisyyden
aika koittaa

Alavuden taistelusta tuli voitos
ta huolimatta sodan käännekohta - 
sen jälkeen oli pelkkiä häviöitä. Ve
näjän keisari Aleksanteri I oli niin 
sanottu hyvä keisari. Ensi töikseen 
hän lupasi apuviljaa Tampereen vil
jamakasiinista Kuortaneelle, Ala
vudelle ja Töysään. Lähetys sisäl
si 500 tynnyriä rukiita ja 730 tynny
riä ohraa. Niinpä 160 Etelä-Pohjan
maan miestä ajoi hevosillaan Lie
denpohjan satamaan, jonne viljat 
oli tuotu vesitse. Kun kuormat pala
sivat Liedenpohjan tietä, kyläläiset 
saivat jonkun säkin viljaa.

Kavalkadin hevonen säkkikär- 
ryineen tulee museon pihalle ja 
antaa muutaman säkin rahvaal
le. Kuoro esittää samanaikaisesti 
Hämäläisten laulun.

Suomalaisten halu irrottautua 
keisarikunnasta sai keisari Nikolai 
II tiukentamaan hallinnollisia sää
döksiä. Kunnes Venäjän vallanku
mous vei keisarin ja toi Suomelle 
itsenäisyyden.

Kuoro ja lausujat esittävät 
Maamme-laulun ja Suomen lippu 
nostetaan salkoon. Soittokunnan 
Jääkärimarssi antaa lopuksi tilaa 
yhteisesti lauletulle Virtain laululle.
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Liedenpohjan kotiseutumuseon pihapiirissä 
esitetty Liedenpohjan tie -kavalkadi tarjosi täy
delle katsomolle palan paikallista historiaa 200 
vuoden takaa. Runsaasti toiminnallisia kohta
uksia sisältänyt näytelmä pohjautuu Suomen 
sodan tapahtumiin Liedenpohjassa. Paikkakun
nalla elää taru Suomen hinnasta, jonka tiede
tään olleen arkullinen kultaa. Uskomuksen mu
kaan aarre on haudattu Liedenpohjan kylään 
vanhan Pohjanmaan tien varteen.
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Kavalkadin käsikirjoi
tuksen on laatinut Raija 

Sulkava. Esityksen ohjasi 
Päivi Ylimys-Saarinen. Näyt

telijät olivat suurelta osin oman
kylän väkeä. Lisäksi mukana olivat 

Virtain Mieskuoro, Alavuden puhallin
orkesteri ja Virtain lausujat.



Kuvat: Eira Sikanen ja Päivi Ylimys-Saarinen

Sadan vuoden ajan Runoilijantietä kyntänyt höyrylaiva s/s Tar
janne on ollut juhlinnan kohteena pilkin kesää. Virroilla laivan 
syntymäpäiviä vietettiin laivarannassa kesäkuun 4. päivänä, kun 
Tarjanne kiinnittyi kesän ensimmäisen kerran laituriin. Virallisten 
puheenvuorojen ohella juhlatunnelmaa loivat esityksillään Virtain 
Pelimannit, Virtain Juhannuskuoro ja Vaskiveden Tanhu-Lysti. Tar- 
janne-laivan tärkeyttä virtolaisille viestitti myös laivarantaan saa
punut runsaslukuinen yleisö.
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Julietta, 7 vuotta, vietti 
juhannuksen Virroilla 

mummulassa.

Keskikesän suurta juhlaa vietettiin vaihtelevas- 
sa säässä perinteisin menoin. Juhannusjulistusta 
kuunneltiin sateenvarjojen alla, mutta Wanhan-

I ajan juhannusmarkkinoilla Perinnekylässä ol- 
I tiin auringonpaisteessa. Aattoillan tilaisuuksista 
K saattoi valita, menikö seuroihin, yökonserttiin vai 
H etsikö tunnelmaa tanssilavoilta. Juhannuspäivä-
■ nä vietettiin Hiekkarannalla nostalgiajuhan-
■ nusta. Moni entinen nuori palasi muistoissaan
■ entisajan juhannustunnelmiin vanhassa tutussa
■ paikassa.

"‘«““"Sillä S“’““ Ora®' Sla",vat virtoui‘s

siionurocK l Leskisen kanssa

i
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Virtain palolaitoksen 
miehistö asettui juhlan 

kunniaksi yhteiskuvaan.

Kuva: Päivi Ylimys-Saarinen

Ohimarssin 
vastaanotto oli 
Tarj annetalon ja 
Nordea pankin 
välisellä alueella. 

Kuva: Erkki 
Pajumäki.

Hevosvetoisella palokalustolla matkannutta Eino Salinia on tituleerattu 
palokuntalaisen henkilöitymäksi. VPK:n puheenjohtajana toimiva Salin 
on kuulunut vapaapalokuntaan pikkupojasta lähtien.



Virtain päiviä vietettiin perinteisesti heinäkuun alussa. Vii
konloppuna oli niin monenlaista tapahtumaa tarjolla, että sa
nanmukaisesti jokaiselle oli jotakin. Kanava- ja VPK-juhlien 
lisäksi oli mahdollisuus mennä kesäteatteriin tai käydä tutustu
massa runsaaseen näyttelytarjontaan eri kohteissa. Perinteisiä 
Virtain päivien tapahtumia olivat myös Virtain Seuran järjestä
mät kotiseuturetki ja Martti Kitusen hautamuistomerkin kukitus 
sekä käynti Asevelihengen muistomerkillä Ohtolassa. Torille 
kokoonnuttiin Karhumarkkinoille, joiden yhteydessä julkistet
tiin Virtain Karhu 2008.
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Tämän vuoden Virtain Karhuksi valittiin Otto Moi
sio. Hänet tunnetaan kotiseudulla monivuotisesta 
paikallisen historian tutkimus- ja tallennustyös
tään. Otto Moisio on eläkkeellä Virtain kaupungin 
palopäällikön virasta, jota hän hoiti 25 vuotta.

Ennen kotiseuturetkelle lähtöä kukitettiin 
Martti Kitusen hautamuistomerkki van
halla hautausmaalla. Kukkien laskijoina 
toimivat Päivi Ylimys-Saarinen ja Pentti 
Vaara. Tapahtuman järjestää vuosittain 
Virtain Seura.

Kanavajuh- 
lat jatkuivat 
laivaran
nassa Tyynen 
ja Martan 
tukkilaisshow 'Ha 
sekä illalla tukki- 
laistansseilla.
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Virtain Seuran järjestämä Virtain päivien kotiseuturetki suuntautui 
tänä vuonna Äijännevalle. Yksi retkikohde oli Rantakunnalla sijaitseva

Korvenojan nuorisoseuran entisen seurantalon tontille rakennettu kota 
ympäristöineen.



Ku
va

' J
or

i H
al

l 
K

uv
a:

 P
äi

vi
 Y

lim
ys

-S
aa

ri
ne

n.

Kotalan Koskien Hölkkään osallistuttiin innolla heinäkuisena sun
nuntaina. Vaihtoehtoina olivat puolimataraton ja jokamiehen seit
semän ja puolen kilometrin matka. Taivalta taitettiin juosten, kävel
len tai pyöräillen.
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Killinkosken Valtakunnallinen Kortti- ja keräilytapahtuma kiinnosti jokavuotiseen tapaansa 
suurta yleisöä. Heinäkuun lopussa kylällä järjestetty kaksipäiväinen viikonlopputapahtuma, 
alkoi perjantaina tehdasalueelle pystytetyllä rompetorilla, jossa saattoi torikaupan lomassa 
kuunnella haitarinsoittoa ja nauttia markkinatunnelmasta. Samana viikonloppuna vietettiin 
myös Killinkosken kirkon 80-vuotispäivää.

Vaskivedellä esitettiin heinäkuun päätteeksi Jari Nenosen kirjoitta
ma näytelmäkomedia Ja lampaanviulu soi. Myllyniemen tanssila
van pihapiiriin sijoitettu näytelmä kertoi, miten maaseudun elämä 
saattaa muuttua, kun kylään muuttaa helsinkiläinen taiteilijaparis
kunta. Kuvassa (oik.) Mauri Heinämäki pääosassa olleen Kääriäi
sen roolissa sekä kyläaktivisti Olavi Metsä-Ankilää esittänyt Lassi 
Sipilä. Näytelmän ohjasi Päivi Ylimys-Saarinen.

Jäähdyspohjassa toimivan Teatteri Inton kesänäytelmänä oli Teuvo Ruoho- 
rannan käsikirjoittama Malja uudelle elämälle. Musiikillinen huvinäytelmä 
kertoi ihmissuhteiden karikoista lämminhenkisellä otteella. Kuvassa pää
henkilö Kullervo Kenkkanan hahmossa Juha Kallio. Muissa rooleissa näh
tiin muun muassa (istumassa vas.) Sari Nuora-Sihvonen, Saara Eteläniemi 
ja Pertti Niemi. Näytelmän ohjauksesta vastasi Jaana Kallio.



Perinnekylän 
uudet kiipeilyteli
neet ovat ahkerassa käytössä. Myös 
pienemmille tarkoitetut keinut ynnä 
muut laitteet on uusittu.

Savu ja tervantuoksu houkutelivat väkeä paikalle, kun tervahauta sytytettiin seitsemännen ker 
ran Perinnekylässä. Arvokasta perinnettä ylläpitää Lions Club Virrat/Toriseva. Tervahauda) 
polttoon osallistui parikymmentä klubin jäsentä. Mauri Bär oli mukana sytyttämispuuhassa.

Kenialaisurheilijat tähdittivät Vir
tain Urheilijoiden kansallisia kol
men tähden yleisurheilukilpailuja 

heinäkuussa. Miesten 3000 metrillä 
kenialaiset saavuttivat kaksoisvoiton.

Silas Sang (137) voitti loppukirissä
maanmiehensä Lewis Koririn 15/100

sekunnilla.

Herraskosken kalastuspaikan suosio on lisääntynyt 
vuosi vuodelta. Viime kesänä koskella kävi viitisen 
sataa perhokalastajaa. Myös kesän taimensaaliit sai
vat kiitosta. Herraskoski on Virtain Urheilukalastajien 
ylläpitämä kalastuspaikka.

Killinkosken Wanhalla tehtaalla pidettiin kesä
kauden päättäjäiset syyskuun viimeisenä sunnun
taina. Syystorin, taikurin ja krookustalkoiden 
jälkeen maistui tikun nenässä paistettu makkara. 
Neljävuotias Erik oli tullut tapahtumapaikalle 
vanhempiensa kanssa Ylöjärveltä. K
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Satavuotisjuhlien ohjelmassa oli virallisten osuuksien 
ja musiikin ohella muun muassa Jätkäperinne ry:n näy 
töksiä sekä Vaskiveden Tanhu-Lystin esityksiä.

Näkymä Herraskosken kanavasta on päässyt aiheeksi japanilaisen
Kaii Higashivaman maalaamaan tauluun. Taiteilija ihastui kanavan 

maisemiin käydessään Suomessa vaimonsa Sumin kanssa vuonna 1962.

f Herraskosken kana- 
Z vaa on sanottu yhdeksi 

maan kauneimmista ka- 
narista. Heinäkuun alus- 

sa Perinnekylässä juhlittiin 
laitoksen satavuotista toimintaa.

Miesvoimin lapiolla kaivettu yksisulkuinen kana
va valmistui vuoden 1907 syksyllä, mutta otettiin 
käyttöön vasta seuraavana keväänä sulutuskau- 
den alkaessa. Aikaisemmin käsikäyttöisenä toimi
nut kanava sähköistettiin 1970 — luvun lopulla.

Tapahtumaan liittyi myös Toisvedellä järjes
tetty höyrylaivaregatta ja kanavan ikätoveri 

s/s Tarjanteen risteily
laivarannasta.



Rakastetut ikätoverit
- vetreät vanhukset

Herraskosken kanava ja Taijan
ne-laiva ovat virtalaisten ra
kastamia ikätovereita. Molemmat 

viettivät kesällä 100-vuotisjuhli- 
aan.

Aikoinaan Taijanne liikennöi ka
navan kautta Toisvedelle vakitui
sesti. Myöhemmin käynnit vaihtui
vat huvimatkoiksi - yleensä juhan
nuksena - mikäli vesi oli tarpeeksi 
korkealla.

Kesän puijehduskautena s/s Tar
janne seilaa Runoilijan tiellä Virtain 
ja Tampereen välillä. Matka yhteen 
suuntaan kestää koko päivän. Her
raskosken kanava toimii nykyisin it- 
sepalvelukanavana. Puutavaran ui
ton loputtua liikenne on ollut lähes 
kokonaan huviveneilyä.

Anomus 1860-luvulla

Herraskosken kanavan rakentami
nen otettiin esille vuoden 1863- 
64 valtiopäivillä. Vaikka määrära
hat luvattiin, hyväksytty hanke jäi 
toteutumatta valtion varojen niuk
kuuden takia.

Virtain asukkaat anoivat kana
van rakentamista vuonna 1873 ve
doten muun muassa laivayhteyk
sien parantamiseen Pohjanmaan 
suuntaan. Vuonna 1879 pyydettiin 
lupaa kanavatöiden aloittamiseen
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Satavuotias s/s Tarjanne on Runoilijan tien varren asukkaiden lemmikki. Kirsi 
Alitalo on toiminut laivan kapteenina useana kesänä. Kuva: Armi Hänninen.

Herraskosken kanavalle on ominaista puisto- 
maineniympäjistö. kuva: Eira Siltanen.

pula-ajan työttömyyden helpotta
miseksi. Anomus koki saman koh
talon kuin ensimmäisellä kerralla.

Lopulta kanavaa ryhdyttiin kai
vamaan vuonna 1903. Sitä ennen 
oli avattu Keiturinvirtaa syventä
mällä laivaväylä Virtain kirkkoran- 
taan.
Herraskosken kanavasta tuli 760 
metriä pitkä ja 1,8 metriä syvä. 
Pohja kaivettiin yhdeksän metriä 
leveäksi. Seinämien verhouskivet 
saatiin sulkupaikalta louhitusta kal
liosta. Kanava maksoi Keiturinvir- 
ran kanssa yhteensä 540 812 mark
kaa.

Kanavalaitoksen ympäristön kau
nistamiseen kiinnitettiin myös run
saasti huomiota. Pari vuotta valmis
tumisen jälkeen sen varsille aloitet
tiin pihtakuusien istuttaminen, jota 
myöhemmin täydennettiin sembra- 
männyillä.

Alkuun rahtilaivana

Ruoveden kunnantupaan kokoon
tui vuonna 1907 joukko tyytymät
tömiä ihmisiä. He olivat tuohtu
neita vesiliikenteen korkeista rah
tikuluista ja matkustajien huonos
ta kohtelusta. Tällöin perustettiin 
Höyrylaiva-Osuuskunta Taijanne. 
Tarvittava alus tilattiin Varkaudes

ta, koottiin Vilppulassa ja laskettiin 
vesille keväällä 1908.

Alun perin Taijanne kuljetti rahti- 
tavaroita ja postia. Matkustajina lai
vassa oli sekä ihmisiä että eläimiä. 
Vuosisadan puoleen väliin asti ylä
kansi oli pyhitetty 2.1uokan matkus
tajille. Alakannella taittoivat matkaa 
3. luokan matkustajat. Eläimille oli 
eristetty oma tilansa.

Puijehduskausi saattoi kestää 
toukokuusta tammikuuhun. Taijan
ne teki muun muassa useana joulu
na kirkkomatkan Visuvedeltä Vir
roille palaten tapaninpäivänä Tam
pereelle.

1960-luvulla Taijanne suuntau
tui entistä enemmän matkustajalii
kenteeseen. Autojen yleistyminen 
vähensi rahdin määrääjä tilalle tu
livat matkailijat.

Laiva muutettiin öljylämmit- 
teiseksi 1964. Seuraavana vuonna 
keskusteltiin osuuskunnan lopetta
misesta ja päätettiin perustaa osa
keyhtiö, jonka omistajiksi tulivat 
Virtain kaupunki, Ruoveden kunta 
ja Tampereen kaupunki.

Tietolähteet:
Juhani Valanto: Höyrylaiva Taijanne 90 vuotta. 
Turkka Myllykylä: Suomen kanavien historia.



Kotiseuturetkellä tutustuttiin
Aijännevaan ja Rantakuntaan

Virtain Seuran jäijestämä vuoden 
2008 kotiseuturetki oli suunnat
tu Ohtolan, Ikkalan, Liedenpohjan, 

Äijännevan ja Rantakunnan maise
miin. Perinteisen Virtainpäivän al
kuvalmistelut olivat nekin jo perin
teiset. Ensin vietettiin muistohetki 
Martti Kitusen hautamuistomerkil
lä, missä kulttuurisihteeri Päivi Yli- 
mys-Saarinen Pentti Vaaran avusta
mana laski kukat Virtain tunnetuim
man eränkävijän muiston kunnioitta
miseksi.

Retkeläisistä täyttynyt Ykspetä- 
jän linja-auto suuntasi edelleen pe
rinnettä noudattaen kohti Ohtolan le
vähdyspaikkaa, missä Ylimys-Saari- 
nen ja Vaara laskivat seuraavat kukat 
trumpetisti Arvi Niemelän fanfaarien 
myötä Asevelihengen muistomerkil
le. Pentti Vaara toi muistosanoissaan 
esille sodan uhrien muiston kunnioit
tamisen ja vaalimisen merkityksen.

Ohtolan, Enonkosken ja Ikkalan 
maisemia katsellessa retkeläiset sai
vat paikallistuntemusta, kun Seppo 
Kalliojärvi kertoi talojen historias
ta ja niiden entisistä asukkaista. Lie
denpohjan, ja osan sen historiaa, to
dettiin tulevan lähemmin esille jo 
seuraavan viikonvaihteen aikana, 
200 vuotta sitten käydystä Suomen 
sodasta kertovan kavalkadin myötä.

Oma erikoinen
asutushistoria

Retken pääkohde oh Äijänneva, 
missä entisellä koululla saatiin naut
tia kylän naisväen aikaansaamasta 
maittavasta lounaasta, ja tutustua sa
malla tähän neljän rohkean sikäläi
sen yrittäjän nykyään ylläpitämään 
kiinteistöön. Varsinainen tutustumi
nen historiallisesti ainutlaatuiseen 
virtalaiseen asutushistoriaan saatiin 
kokea koko Äijännevan tielabyrintin 
selvittämisen ajan paikallisen puuha- 
naisen, emäntä Kaisa Seppälän jaka
man tietoiskun pohjalta.

Äijännevan asutushistorian alku-

Yksi retkikohde oli Korvenojan Nuorisoseura, jonka kodalla juotiin pannukahvit. 
Seuran puheenjohtaja Aimo Mäkinen kertoi nykyisestä toiminnasta, jossa luonto 
ja retkeily ovat merkittävässä roolissa.

tahdit juontavat jo niinkin kaukaa 
kuin 1800-luvun lopulta. Jo tsaa- 
rivallan aikaisella Venäjälläkin oh 
kuitenkin budjetin pohja näkyvissä, 
ja niinpä silloinen yritys kuivui ko
koon. Uusi yritys käynnistyi Vaasan 
senaatin toimesta huhtikuussa 1918, 
jolloin päätettiin yli tuhannen hehtaa
rin suuruisen, valtion maalla olevan 
suoalueen asuttamisesta.

Vuonna 1920 alkoi sitten asutus- 
prosessi, joka kesti 30-luvun lopulle 
saakka. Tavoite, "suoniitystä - suo
peltoon”, toteutuikin lopulta valta
van työmäärän myötä. Virtain lau
lunkin säkeistö kertoo, että: ”Äijän- 
nevalle syntyy uus, leveän leivän 
maa, kunhan ihmisen sankaruus, hal
layöt karkottaa”.

Ei harmina
väestökatoa

Jos useimmat Virtain kylistä ovat ko
keneet valtaisan väestökadon, samaa

ei kuitenkaan siinä määrin ole havait
tavissa Äijännevalla. Siedä on paljon 
uudisrakentamista, kauniita omako
titaloja, kaijatiloja, ja ennen kaikkea 
mittavaa turveteollisuutta, kuten ura
koinnit Vapon omistamilla Kokko
ja Sarvannevan turvekentillä.

Viimeinen retkikohde oh sitten 
Korvenojan Nuorisoseuran enti
sen seurantalon tontille rakennetul
la kodalla. Siellä seuran puheenjoh
taja Aimo Mäkinen kertoi nykyises
tä toiminnasta, jossa luonto ja retkei
ly ovat merkittävässä roolissa. Lähis
töllä oleva Mäntylänlahden lintutor
ni on ahkerassa käytössä. Lintujen 
tarkkailu onkin jokakeväistä ja -syk
syistä puuhaa.

Kodalla retkeläisille tarjottiin seu
ran toimesta myös piristävät pannu- 
kahvit. Jälleen kerran oh onnistunut 
retki, josta mukana ollut Virtain Seu
ran varapuheenjohtaja Aila Sipilä sai 
ottaa vastaan retkeläisten vilpittömät 
kiitokset.

Teksti ja kuvat:

Retkeläiset katsastivat myös
Kokkonevalla sijaitsevat laajat
turvetuotantoalueet.



W INFO:
J Immigratum- ' 
projekti = työperäisen 

maahanmuuton 
kehittämisprojekti, 
jossa ovat mukana 

Virrat, Mänttä,
L Ruovesi ja 1 

Parkano A

Maahanmuuttaja tulee
Virroille työn perässä

jy' aksi ja puoli vuotta sitten alkanut 
J\jyöperusteisen maahanmuu
ton mahdollisuudet -hanke, nykyisin 
hnmigratum-projekti, on tuonut Vir
roille yli 60 maahanmuuttajaa. Heis
tä noin kolmannes on lapsia.

- Aluksi Virroille tuli enemmän in
kerinsuomalaisia, nykyisin suurin 
osa maahanmuuttajista tulee tänne 
työn perässä, kertoo maahanmuutto- 
koordinaattori Elena Raiski.

Raiskin työnä on ottaa Virroille tu
levat ihmiset vastaan. Hän auttaa hei
tä kaikissa käytännön asioissa, kuten 
työluvan, henkilötunnusten ja työ
vaatteiden hankinnassa.

- Virrat on onneksi pieni paikka
kunta, täällä on helppo noitaa asiat ja 
viranomaiset ovat hyvin yhteistyö
kykyisiä. Yleensä ihmiset ovat töis
sä jo viikon kuluttua saapumisestaan 
paikkakunnalle, Elena Raiski sanoo.

Ennen Virroille tuloaan he ovat 
käyneet työnantajan haastattelussa ja 
tutustumassa paikkakuntaan. Uudel
le kotiseudulle muuttaa yleensä koko 
perhe, joten kiirettä pitää myös kou
lu-ja hoitopaikkojen hankinnassa.

Petroskoin seudulta kotoisin ole
vat German Kulev, 40, ja Stanislava 
Kuleva, 36, muuttivat yhdessä tyttä- 
rensä Anastasian, 16, kanssa Virroil
le viime vuoden marraskuussa. He 
ovat käyneet Suomessa kesätöissä 
vuodesta 2000 lähtien.

- Poimimme Leppävirralla mansi
koita ja saimme samalla mahdolli
suuden tutustua erilaisiin paikkakun
tiin Suomessa. Gennan opiskeli suo
men kieltä Inkerin liitossa.

Viime vuoden toukokuussa he 
osallistuivat Suomen sisäministeriön 
järjestämille infopäiville Petroskois
sa. Haastattelut kestivät koko päivän, 
Virrat oli vuorossa kunnista viimei
senä. Kesäkuussa Kulevit kävivät 
vierailulla tulevassa työpaikassaan 
Finncontilla.

Suunnitelmissa
tanssikurssi

- On ollut mielenkiintoista tu
tustua suomalaiseen kulttuuriin ja 
virtalaisiin nähtävyyksiin. Torise- 
va on upea, myös Perinnekylässä 
käymme joka viikonloppu.

Virrat on paljon pienempi kuin 
Petroskoi, todella mukava ja rau
hallinen paikka. Meille sanottiin, 
että Kangasniemi on Suomen kau
neinta seutua, mutta tänne tultu
amme olemme olleet vakuuttunei
ta, että Virrat on kyllä vielä kau
niimpi!

Myös uusi työ on vastannut odo
tuksia, vaikka tehtaassa työskente
ly ei ole kummallekaan ennestään 
tuttua. German toimi Petroskois
sa rakennusinsinöörinä, Stanislava

kaupan johtajana. Virroilla he teke
vät viimeistelijän ja apuajomiehen 
työtä. Myös tytär pääsi Finncontil- 
le kesätöihin kahdeksi viikoksi.

NytAnastasiakäypäivittäin Tam
pereen ammattikoulussa maahan
muuttajakoulutuksessa ja opiske
lee suomen kieltä. Tavoitteena hä
nellä on sairaanhoitajan tai lääkä
rin tutkinto.

Myös German ja Stanislava opis
kelevat suomen kieltä työnsä ohel
la. Vaikka kolmivuorotyö vie lei
jonan osan ajasta, parin suunnitel
missa on myös mennä lavatans- 
sikurssille ja tutustua entistä pa
remmin suomalaiseen kulttuuriin. 
Työn kautta pariskunta on jo tutus
tunut muihin maahanmuuttajiin ja 
saanut uusia ystäviä. Yrityksen jär
jestämillä matkoilla he ovat pääs
seet käymään Ruotsissa ja Särkän
niemessä.

Syyskuussa perhe pääsi muutta
maan kaksiosta isompaan kolmen 
huoneen asuntoon.

- Virroilla kaikki ihmiset ovat ol
leet todella ystävällisiä. Petroskoi- 
hin ei ole ollut ikävä. Ei ole aikaa 
ikävöidä!

Teksti ja kuva:
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Pori-Haapamäki —rautatien
rakentamisesta 70 vuotta

Pori-Haapamäki -rautatien raken
taminen on kokenut monia eri 
vaiheita. Radan rakentamista suun

niteltiin jo 1800-luvun lopulla. Val
tioneuvosto käsitteli asiaa 1897 val
tiopäivillä, mutta silloin suunnitel
ma hylättiin. Asia oli esillä uudel
leen vuosina 1900-1909.

Vuonna 1899 pidettiin Virtain 
kunnan aloitteesta Parkanossa en
simmäinen virallinen keskustelu 
Pori-Haapamäki -radasta. Kokous 
katsoi "ylen tarpeelliseksi” radan ra
kentamisen. Parkanon ja Kankaan
pään väli olisi kuitenkin haluttu ve
tää Kovelahden ja Jämijärven kaut
ta. Tosin rata kulki Kovesjoen ja Jä
mijärven kautta. Jämijärven aseman 
alkuperäinen nimi oli Tykköö.

Radan suunnasta
kiisteltiin pitkään

Virtalaisille suunniteltu rata oli erit
täin tärkeä. Niinpä 10.6.1911 pidet
tiin Virroilla suuri rautatiekoko- 
us. Siinä valittiin 10-jäseninen rau- 
tatiekomitea, jonka työ tuli kestä
mään 15 vuotta. Eduskunta hyväk
syi 11.12.1925 Hain erinäisistä rau
tatierakennuksista”, joka sisälsi Po
ri-Haapamäki -radan. Suomen li
put nostettiin päätöksen jälkeen ko
ko rataosuudella salkoihin.

Rautatien suunnasta tuli kuiten
kin riitaa, koska Ruovesi ja Kuru 
olisivat halunneet Haapamäki-Po- 
ri -radan kulkevan näiden kuntien 
kautta. Eripuraisuus ratasuunnasta 
vallitsi myös asiantuntijoiden vä
lillä.

Maisteri Ilmari Rokio ilmai
si oman mielipiteensä kujases
sa 1.6.1924. Sitä ennen Ruoveden 
ja Kurun kunnat 1922 julkaisivat 
kujasen Haapamäen-Porin Rauta
tie, joka perustui ratainsinööri H.J. 
Smedbergin, metsäneuvos Adolf 
Burgmanin ja metsänhoitaja A.U. 
Koskisen lausuntoihin. Se myötäili 
myös insinööri Oskar Neron jo ai
kaisempia tutkimuksia. Kujanen ei 
tyydyttänyt maisteri Rokiota, joka 
kohta kohdalta pystyi kumoamaan 
mainittujen henkilöiden lausunnot.

Rakentaminen kesti 
kymmenen vuotta

Marraskuussa 1925 insinööri Ar- 
tur Grönmark julkaisi vastaavan
laisen vihkosen Porin-Kankaan- 
pään-Haapamäen Rautatiestä. Hän 
totesi, että Virtain suunnan kans
sa Ruoveden ja Kurun kautta rau
tatie olisi vain yhtä kilometriä pi
dempi kuin toinen suunta. Lisäk
si Virtain-Kihniön-Parkanon suun
ta olisi myös helpommin rakennet
tavissa. Erityisesti Syvinkisalmen 
silta lisäisi kustannuksia. Grönmar- 
kin esityksen mukaan radan ko
konaiskustannukset olisivat olleet 
114.190.000 markkaa, johon oli
si sisältynyt myös Haapamäen ase
man muutos- ja laajennustyöt.

Paikallislehti seurasi varsin tar
kasti Pori-Haapamäki -radan ra
kentamista. Rakennuspäällikön, in
sinööri I. Krankin mukaan raken
nustyöt aloitettiin vihdoin vuoden 
1929 alussa. Rata saatiin valmiik

si 1 .marraskuuta 1937.
Pori-Virrat -rataosalla oli 1937 

jo liikenne vilkasta. Virtain puolel
la oli silloin Virtain aseman lisäk
si Vaskuun asema sekä Kortteen ja 
Härkösen laiturivaihteet. Rautatie
hallitus oli jo vahvistanut aikatau
lut Pori-Haapamäki välille. Raken
nustyöt päättyivät 12.11.1938. Ra
dalla liikennöi myös postivaunu.

Virtalainen runoilija Hannu Hä
me julkaisi Voittajat -runon radan 
valmistumisen johdosta. Runos
sa todetaan muun muassa ”Työ oli 
raskas, sitkeänä juurillensa uhma
si salo aikeita ihmisen”, sekä "Sit
keän työn on kruunannut määrän
pää”.

Asemat koristeltiin 
juhlajunan kunniaksi

Juhlajuna lähti Helsingistä 12.mar- 
raskuuta 1938. Haapamäellä juna oh 
kello 6.47. Asemalla tulijalle soitti 
torvisoittokunta. Sieltä matka jatkui 
kohti Poria keho 7.30. Virroilla juh
lajuna pysähtyi Kotalan asemalla, 
jossa opettaja Ester Korhosen joh
dolla Kotalan koulun oppilaat lauloi
vat ja maanviljelijä Emanuel Korho
nen piti kiitospuheen. Myös Manti- 
lossa lapset lauloivat.

Aamukahvit nautittiin Virtain 
asemalla 8.30. Virroilla juhlajunan 
tervetulleeksi toivotti maanviljeli
jä Edvard Setälä, joka kansanedus
tajana ollessaan myötävaikutti ra
dan rakentamiseen. Kankaanpääs
sä, jossa juhlajuna oli 11.25, taijot- 
tiin kansanopistolla lounas.



Juhlajuna otettiin vastaan Virroilla juhlallisissa merkeissä. Suomen liput nostettiin salkoon kaikilla radan
varren asemilla. Kuva: Matti Kankaanpään arkisto.

Asemat olivat kauniisti koristel
tuja Suomen liput liehuivat salois
saan kunnioittamassa radan val
mistumista ja juhlajunan kulkua. 
Porin asemalla yhdistynyt soit
tokunta soitti Porilaisten marssin 
kapellimestari Kalle Anderssonin 
johdolla.

Porin kaupunginvaltuuston pu
heenjohtaja Antero Lamminen lau
sui juhlavieraat tervetulleeksi. Pu
heeseen vastasi ministeri Salovaa
ra ja hotelli Otavassa tarjottiin kut
suvieraille päivällinen. Juhlavie
raat kävivät myös Mäntyluodon 
satamassa.

Osa rakentajista
kotiutui Virroille

Pääjohtaja Castren kiitti kaikkia ra
dan rakennustöihin osallistunei
ta. Maisteri Ilmari Rokio muiste
li juhlapäivällisellä Pori-Haapa
mäki -rautatien vaiheita. Mainitta
koon, että esimerkiksi monet virta
laiset osallistuivat radan rakennus
töihin ja alueen kunnat samoin. Osa 
radan rakentajista jäi asumaan Vir
roille. Radan rakennustöiden johta
jille ja työntekijöille annettiin mita
lit radan valmistuttua.

Sota-aikana Pori-Haapamäki - 
radalla oh usein tungosta. Sotilai
ta oh menossa rintamille tai tulossa 
lomalle. Rautatievaunut olivat tu
paten täynnä matkustajia. Erikoi

sen vilkasta oh Haapamäen ase
malla. Aseman ravintolassa ma
kasi sotilaita lattialla. Ravintolan 
henkilökunnalla ei ollut paljon tar
jottavaa, elettiinhän elintarvikepu
lan aikaa.

- Kun sodan aikana jouduin läh
temään armeijaan, meidän oh Kih
niön asemalla ylitettävä vettä ja lu
misohjoa täynnä oleva oja ja sii
tä vain härkävaunuun. Moni poi
ka kasteli jalkineensa ja mukaan 
otettuja erilaisia ruokatarvikkeita 
putosi ojaan. Sukkia kuivattiin ka
miinan äärellä.

Kuuluisa filmitähti 
saapui lättähatulla

- Olen saanut itsekin kokea Pori- 
Haapamäki -radan jo lapsuudessa
ni. Asuessani Kihniön Jokikylässä 
ja käydessäni siellä kansakoulua, 
opettajamme Iida Riskun johdol
la menimme linja-autossa Kihni
ön Linnankylän aseman lähistölle 
ja kävelimme asemalle.

Erikoisesti muistuu mieleen, 
miten terva auringonpaisteessa 
asemalaiturilla voimakkaasti tuok
sui. Linnankylän asemalta me
nimme junassa Kihniön asemalle. 
Sieltä sitten käveltiin Kihniön kir
konkylään ja loppumatka linja-au
tossa takaisin Jokikylään. Rata oh 
juuri silloin avattu liikenteelle.

Parikymmentä vuotta Virroil

la asuessani sain vielä kulkea ju
nassa. Virtain asemalla oh viimek
si vain tavarajunia. Viimeksi mat
kustajien käytössä välillä Virrat- 
Haapamäki oh lättähatuiksi kut
suttuja junia.

Eräänä päivänä lättähatulla tuli 
Virroille yhdysvaltalainen näytte
lijä, joka oh esiintynyt tutussa tele- 
visiosaijassa. Oh talviaika ja kan
saa paljon odottelemassa junaa. 
Oh kiivettävä kameran kanssa lu
mivallin päälle saadakseen kuvan 
filmitähdestä. Virtain Kalettoman- 
lahdella oh joku kilpailu, jonne 
näyttelijä oh kutsuttu.

Pirkanmaan liitto
ärähti purkuaikeille

Lähes 50 vuoden käytön jälkeen 
Pori-Haapamäki -radalle alkoivat 
ankeat ajat. Varsinainen liikenne 
lopetettiin 1985 Haapamäen-Vir
tain välillä. Sen sijaan Aitoneva- 
Niinisalo välinen osuus jäi edel
leen liikenteelle. Kun Ratahallin
tokeskus aikoi purkaa myös tämän 
osuuden, Pirkanmaan hitto ärähti 
radan säilymisen puolesta, varsin
kin, kun sille ei ollut etukäteen mi
tään ilmoitettu.

Melkoisen työn koko rataosuu
den säilymiseksi on tehnyt ”maa- 
kuntaparlamentti” joka koostui eri 
maakuntien henkilöistä. Koska sa
nonta aiheutti lehdistössä pahek-
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Juhlajuna pysähtyi Virtain asemalla 12.marraskuuta 1938 kello 8.30. Asemarakennuksessa tarjottiin 
aamukahvit kutsuvieraille. Kuva: Matti Kankaanpään arkisto.

suntaa, samat henkilöt muodosta
vat nykyisen "seurantaryhmän”, 
jossa on jäseniä myös Tampereel
ta ja Seinäjoelta. Seurantaryhmään 
kuuluvat Jussi Hellgren, Antero 
Pohjonen, Antti Mäkinen, Pertti 
Minkkinen, Tauno Välimäki, Toi
vo Luukola, Matti Piuhola ja Kau
no Vuorenpää.

Syyskuussa 2008 purettiin Par
kanossa ollut veturitalli, sen yhtey
dessä ollut vesitorni ja Porin-Haa- 
pamäen välillä ollut ainoa kääntö- 
laite.

Kun radan puolesta ahkerasti 
toiminut kihniöläinen Jussi Hell
gren sai tietää purkuhankkeista, 
hän neuvotteli Ratahallintokes
kuksen edustajan kanssa. Hän tie
si henkilöitä, jotka olisivat suoritta
neet tarvittavat rakenteiden koija- 
ukset. Hellgren joutui vain seuraa
maan, miten rakennukset purettiin 
ja kääntölaite pätkittiin palasiksi.

Radan säilymisen
puolesta taisteltu

Radan säilyttäjät kävivät eduskun
nassa 31.3.1988 vetoamassa kan
sanedustajiin rautatiekiskojen säi
lymisen puolesta. Kansanedustajat 
olivat myötämielisiä asialle. Aikoi
naan itse kirjoitin Kalevi ja Pertti 
Sorsalle radan säilyttämisen puo
lesta. Molemmat olivat myönteisiä 
radan säilyttämiselle.

Samasta asiasta kirjoitin myös 
silloiselle puolustusministerille, 
Anneli Tainalle. Häneltä kuulin en
si kerran radan purkuasiasta. Hän 
ilmoitti itse olevansa radan säilyt
tämisen kannalla. Varsin myöntei
sesti myös Ratahallintokeskuksen 
pääjohtaja Ossi Niemimuukko on 
suhtautunut Pori-Haapamäki radan 
säilyttämiseen.

Maantieliikenteen vuoksi on 
Heinäahon ja Vaskuun rautatiesil
lat korotettu. Rautatiealueella lii
kennöivät myös moottorikelkkai
lijat. Asia ei ollut tiedossa, kun ra
dan säilyttämisen puolesta työtä 
tehneet Satakunnan- ja Keski-Suo- 
men elämysrautatieyhdistykset se
kä Pirkanmaan museorautatieyh- 
distys perustettiin.

Satakuntaliitto on avustanut mer
kittävästi Satakunnan elämysrau- 
tatieyhdistystä, myönteisesti sii
hen ovat suhtautuneet myös Kihni
ön kunta ja Virtain kaupunki. Keu
ruun kaupunki ei ole avustamiseen 
osallistunut.

Resiinan käyttöä
joillakin osuuksilla

Keski-Suomen elämysrautatieyh- 
distyksen osuudella on mahdolli
suus käyttää pumppuresiinaa. Pu
heenjohtaja Mikko Haramo onkin 
joka kesä jäljestänyt resiinakilpai- 
lut. Sen sijaan Pirkanmaan museo-

rautatieyhdistyksen ja Satakunnan 
elämysrautatieyhdistyksien osuuk
silla on oikeus käyttää vain kevyt
tä resiinaa. Pirkanmaan yhdistystä 
johtaa Antti-Jussi Kivineva, Sata
kunnan yhdistystä Antti Mäkinen.

Kotalan kyläyhdistys on hank
kinut haltuunsa rautatieauran. Mu- 
seorautatieyhdistys on hankkinut 
Pettukankaalla olevat junavaunun 
sekä ravintolavaunun, joka on nyt 
uuden yrittäjän käytössä. Lisäksi 
on hankittu kapearaiteinen veturi- 
vaunuyhdistelmä VAPON toimes
ta, sekä rautatieaura. Ne ovat Kih
niön Aitonevalla.

Museorautatieyhdistyksen toi
mesta on myös khjoitettu historia- 
kirja Aitoneva - Työtä, Turvetta ja 
Elämää. Kiijan ovat kirjoittaneet 
Aila Sipilä ja Sirpa Kortesluoma. 
Kirja liittyy Pori-Haapamäki -rau
tatiehen varsin läheisesti.

Lähdeaineisto:
Rataosuuksien kokouspöytäkirjat 
Ilmari Rokion ratasuunnitelmalehtiö 
Artur Grömnarkin ratasuunnitelmalehtiö 
Suomenselän Sanomat
Aitoneva-kirja
Haapamäki-Pori Elämysratalehtiö
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Miniä sai ohjeita kalevalaiseen tapaan näytelmäkerhon esityksessä. Kerholaiset ovat käyneet esiintymässä myös 
Rauman Rakkaus-festivaaleilla. Kuva: Riikka Alalantela.

Toimintakeskus täytti vuosia
Ahjolassa sijaitseva Virtain Toi

mintakeskus ja Nallelan asunto
la täyttivät molemmat 30 vuotta lop

pukesällä. Ohjelmassa tuotiin histo
rian lisäksi esille myös asiakkaiden 
näkökulmaa.

Niinpä juhlassa nautittiin muun 
muassa näytelmäkerhon valmista
masta ohjelmasta, powerpoint-esi- 
tyksestä sekä tutustuttiin valokuva

näyttelyyn. Puheenvuoron pitivät 
myös Virtain kaupungin sosiaalijoh
taja Raija Vaskuu ja kehitysvamma
huollon pastori Margit Nyman. Juh
lan juonsivat Juha-Pekka Rönkkö ja 
Maire Leppävuori.

Virroilla ajatus kehitysvammais
ten lasten ohjaamisesta sai alkunsa 
1970-luvun alussa, jolloin kokoontui 
seurakunnan ylläpitämä Kiva-kerho.

Kerhon ensimmäisinä vetäjinä toimi
vat Vieno Tarvainen ja Maija Asun
maa. Seurakunnan ja kaupungin yh
teistyönä kerholaisia kokoontuu yh
teen vielä nykyäänkin. Seurakunta 
jäljestää myös joka kesä kolmepäi- 
väisen leirin kehitysvammaisille.

Tulin töihin Virtain seurakuntasi- 
sareksi vuonna 1968. Diakonia
työn piiriin kuuluivat myös erilai

set vammaisryhmät, joten vuosien 
varrelta on jäänyt monia mukavia 
muistoja.

Marttisen leireistä jäi mieleen en
simmäinen, jonka vetäjänä olin yh
dessä seurakunnan nuorisonohjaa
jan Tiklin, eli Rauni Korven kans
sa.

Tikli jäljesti pelejä ja kilpailuja, 
minä huolehdin lääkkeistä ja ilta- 
pesuista, jossa isoset avustivat. He 
myös taiteilivat seinälle päivän oh
jelman. Kerran listassa luki: ”Tiklin 
temput” ja illalla viimeisenä Maija 
ja piirretty juurihaijan kuva.

Olen huomannut, että hajamieli
syyteni ei ole pelkästään vanhuutta, 
vaan se on kroonista laatua. Martti
sen pihassa kasvoi leirikesänä Hu- 
tiluspuu. Se imaisi oksilleen kaik
ki huolimattomasti jätetyt tavarat.

Omistajan piti hakea ne sieltä ja ho
kea mennessään: ”Minä olen leirin 
suurin hoopo.”

Minun tavarathan siellä aina 
roikkuivat. Mutta en osannut olla 
totinen vaan nauroin toisten muka
na niitä takaisin lunastaessani. Niin 
puu menetti mahtinsa ja muuttui ta
valliseksi koivuksi.

Kiva-kerho alkoi tammikuussa 
ja kokoontui kerran viikossa. Aluk
si piti kaikki kerholaiset hakea lin
ja-autoilta ja saatella takaisin. Päi
vä alkoi aamuhartaudella. Sitten as- 
kan-eltiin, voimisteltiin, laulettiin, 
leikittiin, pelattiin seurapelejä. Tikli 
jäljesti enemmän ohjelmaa, minä 
aloitin jonkinlaisen haijaantumis- 
koulun. Oppimismateriaalia lainai
lin Hihkiön Ritvalta apukoululta.

Tarvaisen Vieno laulatti paljon.
Suosittu laulu oh: Herraskosken par
tahalla oh pieni vesimylly, kiekku-
marallan, kiekkumarallallei. Samal

le sävelelle syntyi sitten: Oma kerho 
Kiva-kerho laulu. Nimi kerholle löy
dettiin kilpailulla.

Kerhossa tehtiin myös käsitöitä: 
lannulappuja, sukkia, lapasia, vir
kattiin pitsiä, kirjottiin pyyhkeitä. 
’oji 1la sahautin jotakin lehtisahatöi- 

tä. Aluksi se ei onnistunut. Joku osa
si neuvoa: ”Isä laittaa vanerin kiinni 
nikkaripöytään.” Muutenkaan eivät 
miehet aina ehdotuksiini kovin in
nostuneet, vaan joku tuhahti: "Mai
ja on niin lapsellinen.”

Kerhotöitä myös myytiin. Alettiin 
kerätä retkirahastoa. Eräällä retkel
lä toisten mentyä nukkumaan pie
ni porukka jäi juttelemaan hiipuvan 
nuotion äärelle. Asioita pohtiessam- 
me kysyin heiltä: ”Mitä toivotte, että 
kerhossa tehtäisiin ensi talvena?”

"Että usein näin vain istuttais ja 
juteltais,” oh vastaus.

45



is

Pässien ponnekkaat‘yritykset korkean vieraan näytte- 
lykierroksen keskeyttämiseksi saatiin torjuttua. 
Vikuroivat eläimet huvittivat presidentti Kekkosta.

Virtain kolmas maatalousnäyttely järjestettiin kesällä 
1968 teemalla Tieto-taito-tuottavuus. Avajaispäivänä 
näyttelyssä vieraili tasavallan presidentti Urho Kekko
nen, joka kierteli päivän mittaan useilla eri osastoilla. 
Hän tutustui myös vastikään remontoituun Virtain kirk
koon. Nykyisellä Kallelan alueella tapahtunut tervanpolt
to oli yksi näyttelyn suurimpia kiinnostuksen kohteita.
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oli vuokratta 
na peltoa.

Minitanhuajat antoivat esityksillään värikkään 
lisän juhlaohjelmaan.

Presidentti Kekkonen kiersi myös konekentällä, joka 
sijaitsi nykyisellä Raevuoren rivitaloalueella. Seuru
eeseen kuuluivat maatalousnäyttelyn johtaja Lauri 
Saikkonen (vas.) ja nävttelytoimikunnan puheenjohtaja 
O.H. Viitala.
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Satakunnan lennosto, Keski-Suomen pioneeripa
taljoona ja laskuvarjojääkärikoulun henkilökunta 
järjestivät kirkkolahdella taistelunäytöksen. Len- 
torynnäkön tukemaan vesistön ylitykseen osallistui 
15 syöksyvenettä, sata miestä, yksi kuljetuskone ja 
kaksi hävittäjää.

!
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Pääjuhlan yleisö täytti nykyisen Rantatien koulun 
piha-alueen ääriään myöten. Kunniavieraana oli 
etualalla jstuva presidentti Urho Kekkonen.



Ensi vuonna Eino Salin täyttää 68 vuotta, mikä on palokuntalaisen virallinen 
eläkeikä. Salinin palokuntakokemukselle lienee kuitenkin senkin jälkeen käyt
töä. Kuva: Foto-Riitta

Palokuntalaisuus 
syvällä sydämessä
Kun Eino Salin kertoo Virtain 

VPK:n toiminnasta ja viides- 
täkymmenestäviidestä vuodestaan 

palokuntalaisena, aistii aatteen ole
van aidosti syvällä sydämessä. Sa
lin toimii vastikään 70-vuotisjuh- 
laansa viettäneen Virtain VPK:n 
puheenj ohtaj ana.

Eino Salinin isä oli liittynyt Vir
tain vapaapalokuntaan heti sen pe
rustamisvuonna 1938. Viisikym
mentäluvulla Eino pyrki ja pää
si 12-vuotiaana VPK:n poikaosas- 
toon. Silloin osastoon oli kova tun
gos, koska kaikki pojat halusivat 
mukaan. Poikaosastoon kuului pa
risenkymmentä miehenalkua. Poi
kien kouluttajana toimi tuolloin 
Jussi Puukkoniemi.

Vuosina 1946 -1968 palopääl
likkönä toimineen Tauno Palan- 
teen Eino Salin muistaa persoona
na, jossa yhdistyivät onnistuneesti 
vahva auktoriteetti ja kaveruus.

- Hänen komennossaan oli heitt
oa ja mielekästä työskennellä, 
äällikön vastuun Palanne kantoi 

jämäkästi kaikissa olosuhteissa,

Eino toteaa.
Salinin aikana palopäällikkö on 

vaihtunut kuusi kertaa. Kauim
min tehtävää hoiti vuonna 1948 
palokuntalaisuransa aloittanut Ot
to Moisio, joka toimi Virtain kau
pungin palopäällikkönä 1968 - 
1993.

Vähän kalustoa
- paljon miehiä

Palokunnan toiminta on vuosi
kymmenien saatossa kokenut mo
nia muutoksia. Menneinä vuosi
na oli vähän kalustoa, joten tarvit
tiin paljon miestyövoimaa ja te
keviä käsiä. Palopaikalla hoidet
tiin yhdessä kaikkia eteen tulevia 
tehtäviä. Nykyään sopimuspalo- 
kuntalaisetkin kouluttautuvat eri 
tehtäviin. Palopaikalla on erikois- 
miehiä kuten savusukeltajat, joil
ta vaaditaan jatkuvaa ammatti
taidon ylläpitoa ja hyvää fyysistä 
kuntoa, jota seurataan lääkärintar
kastuksin. Ensivastemiehet koulu
tetaan muun muassa liikenneon

nettomuuksien henkilövahinkojen 
hoitoon.

Onnettomuuspaikalla osa työs
kentelee peltileikkurin kanssa, toi
set hoitavat öljyntoijunnan ja kol
mannet liikenteenohjauksen. Myös 
vesillä tapahtuviin pelastustehtä- 
viin saadaan erikoiskoulutusta. Eri
koistuminen, koulutus ja tehokkuus 
ovat päivän sana myös VPK:n toi
minnassa. Ympäröivä todellisuus 
asettaa raamit, joissa palo- ja pelas- 
tustehtävät hoidetaan.

Tulipaloja useammin lähdetään 
tänä päivänä liikenneonnettomuus- 
paikalle, joka kokemuksena saattaa 
olla paljon rankempi kuin tulipalon 
sammuttaminen. Virtain VPK toi
mii ensilähdön palokuntana vaki
naisen palokunnan tavoin. Pohjois- 
Pirkanmaan alueella on hälytyksiä 
vuosittain yli 150.

Palomiehen työ vaatii hyvää fyy
sistä kuntoa. Hiihto, muualla kuin 
höyläladuilla, on Eino Salinin lem- 
pilaji. Aina 1980-luvulle asti hän 
osallistui muun muassa palokun
tien välisiin hiihtokilpailurhin. Pa
lokuntalaiset pelaavat tänä päivä
nä myös sählyä ja lentopalloa. Ul- 
koilmaihmisenä Einoa ei sisäliikun
ta kiinnosta.

Miehistö nykyään
vanhempaa

Nykyään Virtain VPK:n miehistön 
keski-ikä on lähellä neljääkymmen- 
tä vuotta, kun se aikaisempina vuo
sikymmeninä on ollut 20 -25 vuotta. 
Aiemmin pääsi 16-vuotiaana kou
luttautumaan kursseilla palomiehen 
tehtäviin ja 18-vuotiaana oli val
mis tosi toimiin. Nykyään sammu- 
tuskursseille vaaditaan 18 vuoden 
ikä. Vasta niiden suorittamisen jäl
keen voi toimia operatiivisissa teh
tävissä.

Nuorten vähäinen määrä selittyy 
osaltaan juuri sillä, että samassa iäs
sä hakeudutaan muualle opiskele
maan ja työelämään. Palokuntahar- 
rastus jää usein siinä vaiheessa kun 
nuoriso-osastolainenkelpaisi ikänsä 
puolesta varsinaiseen miehistöön.

Samoin on käynyt myös Einon 
omille pojille, jotka nuorempana 
olivat innokkaita vapaapalokunta
laisia. Opiskelu ja työ ovat vieneet 
heidätkin maailmalle ja muiden har- 
rastustenpariin.

Yhteiskunnassa meneillään ole
va muutos keskittymisistä suurem
piin yksiköihin on läpikäyty myös 
Virtain palolaitoksella. Virrat kuu
luu nyt Tampereen aluepelastuslai
toksen alaisuuteen ja hallintoa hoi
detaan Tampereella.

Eino Sarin sanoo vierastavansa 
byrokratiaa, mutta toteaa, että toi
mintaedellytykset ovat nyt kuiten
kin hyvät.

- Kalustoa on käytössä riittäväs
ti ja se on laadukasta. Myönteis-
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VPK:n ensimmäinen miehistö vuonna 1938. Takarivissä vas. Tauno Palanne, Pentti Säynäjoki ja Olavi Luodes. Tika
puiden takana Reino Sukanko. Eturvissä vas. Uuno Heinonen, Jaakko Luodes, Toivo Palanne, Arvo Palanne, Hannu 
Kallio (palopäällikkö), Eino Salin (vanhempi) ja Eino Kallio. Kuva: Virtain VPK.n arkisto.

tä on myös yhteistyön lisääntymi
nen yli kuntarajojen. Apua palo
paikalle saadaan nyt helposti naa
purikunnista.

Palokuntanaisilla
tärkeä rooli

Eino Salin muistuttaa, että palo- 
kuntanaisten rooli on ollut ratkaise
va menneinä vuosikymmeninä jopa 
VPK:n kaluston hankinnassa. Pent
ti Jouttijärven kokoamassa 60 -vuo- 
tishistoriikissa kerrotaan vanhoihin 
pöytäkirjoihin tehtyjen merkintöjen

paljastavan, että paitsi kaikkinaista 
oman VPK:n huoltamista, vaatetta
mista, muonitusta ja yleistä huoleh
timista, on palokuntanaisilta riittä
nyt jaettavaksi myös humanitaaris
ta apua.

Vuodelta 1956 oleva pöytäkir
jamerkintä kertoo, että naiset ovat 
toimittaneet joulupaketteja kummi- 
perheille Suomussalmelle. Vuon
na 1962 on osallistuttu SPR:n ope
raatio Villapaidan toivekonsert
tiin 8000 markalla toivekappaleena 
Helmenkalastajat.

Varoja palokuntanaiset hankkivat

kioskinpidolla, mehumaijan vuok
raamisella, myyjäisillä ja talkoilla. 
Lähtöjä yhteisen asian puolesta on 
ollut kuin palokuntalaisilla ikään.

Kolmekymmentä vuotta, aina 
1980-luvulle saakka, palokuntanai
set toimivat aktiivisesti. Iän myötä 
asiaan sitoutuneiden naisten joukko 
alkoi kuitenkin vähetä ja palokunta- 
naisten toiminta loppui käytännössä 
1990-luvulla.

VPK.n vuoden 1946 miehistö ja ensimmäi
nen moottoriruisku "Olympia”. Vasemmal
ta Pentti Hietala, Valto Hietaniemi, Matti 
Virtanen, Olli Hietanen, Heikki Alanko, 
Olli Tuominen, tuntematon, Jaakko Palan
ne, Mikko Peltonen ja Tauno Palanne. 
Kuva: Virtain VPK. n arkisto.



Kankaan kaunotar
— Killinkosken kirkko 80 vuotta
Kirkkoa alettiin suunnitella Kil- 

linkoskelle 1900-luvun alussa, 
mutta varsinaisesti asiat alkoivat 

edetä vuonna 1921 perustetun Kil
linkosken Rukoushuoneyhdistyk- 
sen toiminnan myötä. Piirustukset 
tilattiin arkkitehti Josef Stenbäckil- 
tä (1854—1929). Stenbäck, joka oli 
Killinkosken tehtaiden perustajan, 
vuori-insinööri P. G. Holmin vävy, 
oli suunnitellut Killinkoskelle jo 
uuden tehtaan. Kirkon piirustukset 
hyväksyttiin Helsingissä vuonna 
1925. Rakennus valmistui kevääl
lä 1928 ja vihittiin käyttöönsä 30. 
marraskuuta 1928.

Josef Stenbäck tunnetaan aikan
sa tuotteliaimpana kirkonrakenta
jana. Stenbäck puhui voimakkaasti 
kirkkojen kivirakentamisen ja en
nen kaikkea luonnonkiven käytön 
puolesta. Killinkosken kirkon ma
teriaali näyttää kuitenkin määräy
tyneen luontevasti saatavilla ol
leen rakennusaineen myötä. Kir
kon puutavara tuli suurelta osin 
lahjoituksena Killinkosken tehtail
ta, joiden osakkaana myös arkki
tehti itse oli.

Kirkontornin
huipulla sipuli

Killinkosken kirkko on hirsistä ra
kennettu tomillinen pitkäkirkko. 
Alttari sijaitsee runkohuoneen luo
teispäässä ja torni kaakkoispää
dyn pohjoisnurkassa. Kirkon pää- 
julkisivu on kylätielle päin oleva 
tomipääty, jota jäsentävät kahdes
sa kerroksessa suuret ikkunat sekä 
kansallisromanttisena muistumana 
keskiaikaisista kivikirkoista pää
tykolmion risti ja sen alaosan mo
lemmin puolin kaksi pientä pyöre
ää ikkunaa. Alkuperäisessä asus
sa seinäpinnat ja tornin jalusta oli 
vuorattu poikkilaudoituksella, pää
tykolmiot ja tornin yläosa pysty
laudoituksella.

Tomi on nelinivelinen siten, että 
kaksi alinta kerrosta muodostavat 
nelikulmaisen jalustan, jonka pääl
lä on 8-kulmainen kellohuone ja 
tornin huippu. Tomin yläosa on ai
nutlaatuinen Stenbäckin tuotannos
sa. Huipun solakka sipuli tuokin 
eittämättä mieleen kirkonrakenta
ja Antti Hakolan (1704-1788) Vir

tain kirkon vuonna 1776 valmistu
neessa tapulissa käyttämän mallin.

Kirkkoon liittyy alttaripäädys
sä runkohuonetta matalampi saka
risto sekä tomipäädyn molemmin 
puolin kylkiäiset. Kylkiäisten ra
jaamassa kaakkoispäädyssä sijait
sevat seurakuntasali sekä keittiö- 
ja eteistilat. Tomin kaksi alinta ker
rosta toimivat porrashuoneena suu
relle lehterille ja kellohuoneeseen.

Yleisilmettä
hallitsee puu

Kirkkosali on pohjakaavaltaan lä
hes neliönmuotoinen. Sisätilaa ryt
mittävät puiset pylväät, jotka kan- 
nattelevat keskilaivan korkeaa tai- 
teholvia. Saarnatuolin ja alttari- 
laitteen on tehnyt Stenbäckin pii
rustusten mukaan killinkoskelai- 
nen puuseppä, joko Manu Kahila 
tai Toivo Perälä. Yleisilmettä hal
litsee puu: seinät ovat hirsipinnalla, 
ja lautavuorattu sisäkatto sekä kiin
teä sisustus ovat lakattua puuta. Ju- 
gendvaikutelma syntyy pääasiassa 
materiaalin yhtenäisestä käytöstä 
ja jykevien muotojen selkeästä lyt- 
mittelystä.

Kirkko pohjoisesta katsottuna, oikealla runkohuonetta matalampi sakaristo. 
Pääsisäänkäynti sijaitsi alun perin tornin jalustassa, nykyiselle paikalleen 
se siirrettiin 1980-luvulla. Tornin ylin nivel lienee saanut mallinsa Virtain 
kirkon tapulilta. Kuva: Juha Kallio.
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80-vuotiasta Killinkoskeu kirkkoa kunnioitettiin juhlajumalanpalveluksella 27.7.2008.

Kaakkoispäädyssä kirkon taka- 
salin päällä on tilava lehteri, jolla 
urut nykyisin sijaitsevat. Kirkko- 
tilan erikoisuutena on mainittava 
kuorin eli alttarithan päällä sijait
seva lehteri. Kuorilehterit ovat har
vinaisia Suomen luterilaisissa kir
koissa. Stenbäckin tuotannosta lä
hin esimerkki löytyy Keikyän puu
kirkosta, jossa kuoriparvi on tar
koitettu urkuparveksi. Koska Kil- 
linkoskellakin kuoriparvelle pää
see vain sakariston kautta, on to
dennäköistä, että lehteri on piirret
ty urkuja tai ainakin esilaulajaa ja 
kuoroa varten.

Sisätilaan on tehty vuosikym
menten saatossa melko vähäisiä 
muutoksia: etupenkkien rintamuk
set on poistettu tilanpuutteen vuok
si, virsitaulut on uusittu suurem
miksi alkuperäistä mallia mukail
len, ja saarnatuolia on madallettu 
lähes metrin verran, koska "seura
kuntalaisten niskat meinasivat nik- 
sahtaa” saamaa kuunnellessa.

Varat talkoilla
ja lahjoituksina

Kirkon valmistuttua Killinkosken 
rukoushuoneyhdistys jatkoi toimin
taansa "hengellisen työn tekemisek
si” tavoitteenaan jopa oman seura
kunnan muodostaminen. Hautaus
maa vihittiin käyttöön vuonna 1939, 
siunauskappeli valmistui vuonna 
1949 ja pappila vuonna 1952. Kiin
teistöjen ohella Rukoushuoneyhdis
tys huolehti myös papin ja suntion 
palkoista. Kirkko ja hautausmaa oli
vat Suomen luterilaisen kirkon osalta 
harvinaisessa yksityisomistuksessa 
aina vuoteen 1977 saakka, jolloin ne 
lahjoitettiin Virtain seurakunnalle.

Kirkon kaksi kelloa on lahjoitta
nut P. G. Holmin tytär Anna Holm. 
Rukoushuoneyhdistyksen ompelu
seuran uurastuksen ja Virtain seura

kunnan avustuksen turvin kirkkoon 
hankittiin 6-äänikertaiset urut vuon
na 1963. Vihkiryijy oli saatu jo muu
tamaa vuotta aikaisemmin eri yhdis
tysten keräämillä varoilla.

Alttaritauluna
nykyisin kuvakudos

Alttarilla oli aluksi Josef Sten
bäckin suunnitelman mukaises
ti teksti: Jumala on rakkaus. Vuon
na 1937 P. G. Holmin tehtaiden joh
taja Edith Rönnqvist-Neu lahjoitti 
kirkkoon Hjördis Maria Häggbladin 
(1880-1967) maalaaman teoksen 
Jeesus Martan ja Marian kodissa.

Kristiinankaupungissa syntynyt 
Hjördis Häggblad oli tehnyt Killin- 
koskelle päätyneen maalauksen noin 
vuonna 1921 ja tarjonnut sitä ensin 
Hankasalmen kirkkoon. Maalaus on 
valokuvaajana toimineen Häggbla
din ainoa tunnettu alttaritaulu.

Vuosikymmenten saatossa alttari
taulu rapistui ja kangas nousi kupruil
le. Kun teoksen kunnostamista poh
dittiin 1990-luvun alussa, arveltiin 
restauroinnin tulevan liian kalliiksi ja 
maalaus päätettiin peittää tekstiilillä, 
kunnes kunnostamiseen löytyisi va
roja. Uusi alttaritaulu tilattiin kihniö- 
läiseltä kirkkotekstiilien suunnitteli
jalta ja kudonnanlehtorilta Airi Rii
tingiltä. Kuvakudos Kristuksen ylös
nousemus valmistui ja vihittiin käyt
töönsä v. 1994. Riitinki on suunnitel
lut ja tehnyt myös kirkon nykyiset 
alttaritekstiilit.

Sisäänkäynti
eri paikkaan

Vuosikymmenten saatossa alttari
taulu rapistui ja kangas nousi kup
ruille. Uusi alttaritaulu tilattiin kin- 
niöläiseltä kirkkotekstiilien suunnit
telijalta ja kudonnanlehtorilta Airi 
Riitingiltä. Kuvakudos Kristuksen

lösnousemus valmistui ja vihittiin 
äyttöönsä vuonna 1994. Riitinki 

on suunnitellut ja tehnyt myös kir
kon nykyiset alttaritekstiilit.

Kirkon ensimmäinen mittavampi
peruskorjaus lienee suoritettu 1950- 
uvulla. Kaakkoispäädyn suuria ik- 
cunoita kavennettiin poistamalla 
niistä molemmin puolin ruuturivit 
ja kirkon ulkovuoraus uusittiin pys
tylaudoitukseksi. Killinkosken työ- 
väennäyttämön johtajana toimineen 
Yijö Laineen vuonna 1938 signee
raamasta maalauksesta näkyy, että 
kirkon toisen kerroksen sivuikkunat 
oli peitetty jo tässä vaiheessa. Syy
nä on mitä ilmeisimmin ollut pyrki
mys saada suuri lehteri lämpimäm
mäksi.

Vuonna 1981 uusittiin kirkon ta- 
kasali ja keittiö sekä rakennettiin 
muun muassa saniteettitilat. Sa
massa yhteydessä kirkon pääsi
säänkäynti siirrettiin tornin jalustas
ta vieressä olevaan ristivarteen, jot
ta sisäänkäynti saatiin leveämmäk
si. Kirkon ulkoväritys on vaihtu
nut moneen kertaan. Nykyisen pu
naisen värinsä valkoisille vuori- ja 
koristelistoineen kirkko sai vuonna 
1998.
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Virtain vapaa-ajanasukastoimikunta kuvattuna Kirstin Galleriassa. Takana vasemmalta Seppo Ala-Härkönen, Marja 
Ahola, Saara Helimäki, Vesa Postinen, Raija Ahokas, Elvi Hedenborg ja Elina Helimäki.
Edessä vasemmalta: toimikunnan sihteeri Maria Ahonen, puheenjohtaja Raimo Metteri Kirsti Perähuhta ja Heikki 
Elonheimo. Kuva: Heikki Helimäki.

Yhteyskanava
mökkikunnan päättäjiin

Sisäasiainministeriön saaristo- 
laisasiain toimikunta on muu
tamia vuosia sitten antanut keho

tuksen kaikille suurimmille vapaa- 
ajanasukaskunnille perustaa vapaa- 
ajanasukastoimikunta. Tätä keho
tusta noudatti myös Virtain kau
punki, joka on yksi Suomen suu
rimmista mökkikunnista.

Vuoden verran kokoonnuttiin 
kaupunginjohtaja Tapani Leppäsen 
johdolla ja haettiin toimintalinjoja 
perustettavalle toimikunnalle. Saa
tiin aikaan säännöt, jotka kaupun
ginhallitus on siunannut.

Ministeriön ohjeet toimikuntien 
tehtävistä ja toimintatavoista ovat 
melko väljät. Johtavana ajatukse
na on olla yhteyskanava mökki- 
kunnan päättäjiin, yrittäjiin ja paik
kakunnan vakituisiin asukkaisiin.

Toiveena on myös, että mök
kiläisten tietoja, taitoja ja yhte
yksiä erilaisiin toimijoihin voi
taisiin mökkikunnassa hyödyn
tää. Näin toimittaessa vuorovaiku
tus olisi kahdensuuntainen. Virroil
la toiminta on hakenut omaa roo
liaan tässä kentässä. Pieniä asioi
ta on saatu vietyä eteenpäin. Kau
punginvaltuusto on velvoitettu an

tamaan tekemiimme virallisiin esi
tyksiin jonkinlainen vastaus.

Ensimmäinen toimikunta tuli vii
me kesään mennessä toimineeksi 
kaksi vuotta. Kesätreffeillä 14.kesä- 
kuuta 2008 valittiin uusi toimikunta 
jälleen kahdeksi vuodeksi.

Yrittäjiltä
toivotaan postia

Virroilla on ulkokuntalaisten mök
kejä yli kaksi tuhatta. Lisäksi ovat 
perikuntien hallinnassa olevat ja 
paikkakuntalaisten omat mökit, joi
ta on yhteensä noin tuhat. Tästä voi
daan laskea helposti kesäasukas- 
määrä, joka kesällä parhaana loma- 
aikana Virtain kaupungissa oleilee. 
Parhaimmillaan Virtain asukasmää
rä ilmeisesti kaksinkertaistuu.

Joukosta löytyy varmaan run
saasti tietoa ja taitoa, jota voitai
siin edes hieman hyödyntää Virtain 
kaupungin toiminnoissa. Virtain 
liike-elämä varmaan myöntää, että 
liikevaihto kasvaa kesäkuukausina 
merkittävästi.

Toiveena on, että virtolaiset yrit
täjät saisivat aikaiseksi kesäasuk
kaille lähtevään postitukseen yhtei

sen tiedotteen omista toiminnois
taan ja kesäkauden talouksista yn
nä muusta sellaisesta. Virtain yri
tyspalvelusta voi asiaa tiedustella. 
Itse vietän vaimoni kanssa noin 
viisi kuukautta vuodesta Virroilla, 
ja olemme tyytyväisiä Virtain pal
veluihin.

Virtolaiset ovat ottaneet kesä- 
asukkaat vilpittömän iloisesti vas
taan. Tähän mielipiteeseen varmaan 
yhtyy toisiakin kesävirtolaisia. Aina 
on kuitenkin parantamisen varaa.

Tämä yhteiskunta ei ole lähes
tulkoonkaan valmis. Toivon, että 
ensi vuonna työnsä aloittava uusi 
kaupunginvaltuusto onnistuu vai
keidenkin asioiden eteenpäin vie
misessä ja pyrkimyksissä kohti en
tistä parempaa tulevaisuutta. Täl
lä hetkellä rahamaailma on mel
koisessa myllerryksessä, mutta 
"eteenpäin - sanoi mummo lumes
sa”. Toivottavasti sitä luntakin tu
lee Virroille ajallaan.

Virtain vapaa-ajan
asukastoimikunnan
puheenjohtaja
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Tupa oli täynnä, kun Kotala talossa juhlittiin sen satavuotista taivalta. Yleisön eturivissä 
istuivat Torisevan laulu -kuoron laulajat. Myös nuoret kotalalaiset soittajat esiintyivät.

Vuosisata kyläelämää
Kotala talossa

Kotala talon satavuotisjuhlas
sa muistettiin sekä työväenyh
distyksen että kylätoiminnan his

toriaa. Talon tarina jatkuu uudelle 
vuosisadalle, toimintaa ja tapahtu
mia riittää ympäri vuoden.

Kotala talon historia ulottuu 
suurlakon aikoihin 1905, jolloin 
alettiin perustaa työväenyhdistyk
siä. Kyläyhdistyksen puheenjoh
taja Seppo Simonen esitteli Kota
la talon 100-vuotisjuhlassa 5. loka
kuuta rakennuksen historiaa ja eri
tyisesti alkuvaiheita.

- 1906 perustettiin Virtain Uuras
ten Työväenyhdistys, joka vuot
ta myöhemmin keskusteli jo oman 
talon rakentamisesta. Tonttimaa oli 
saatu vuokratuksi, rahaa kerätyk
si ja rakennushirsiäkin oli luvas
sa 500 kappaletta lähinnä metsä
hallitukselta Kohtalan ja Siirtolan 
vuokratiloilta, Simonen kertoi.

Rakentaminen alkoi kesäkuussa
1908. Rakennustoimikuntaan kuu
luivat Kalle Kuusela, Emil Järvi
nen, Heikki Vehmas, Juha Tarkka
nen, Santeri Hokkinen, Aadiel Kan
gasniemi, Nikolai Järvinen, Juho 
Heinonen, Alex Tanhua ja Aaro Sal
minen.

Lokakuulla talo oli katto päällä, 
niin valmis, että kokouksia jo voi
tiin siellä pitää. Loput sisätyöt siir
tyivät seuraavaan vuoteen varo
jen puutteen vuoksi. Talo valmis
tui elokuussa 1909. Ensimmäinen

iltama oli omalla talolla pyhäinpäi
vänä samana syksynä ja talonvih- 
kiäisjuhlaa vietettiin joulunpyhinä. 
Työväenyhdistyksen puheenjohta
jana oli Kalle Kuusela.

Iltamia,
perhejuhlia ja kirjasto

Omassa talossa jäljestettiin mo
nenlaista toimintaa. 1911 yhdis
tykselle perustettiin lainakirjasto, 
joskin vajavainen. Se sisälsi enim
mäkseen näytelmiä. Kiijastoa hoiti 
Kalle Kuusela.

Iltamia pidettiin noina vuosina 
10 17 vuodessa, valistuskokouk-
sia jäljestettiin kahdet ja muitakin 
kokouksia puolen tusinaa. Pihlaja- 
veden osuuskauppa toimi talon ti
loissa 1925, sen jälkeen Keski-Suo- 
men osuusliike vuosina 1933 - 34.

- Uurasen työväenyhdistyksen 
toiminta pysähtyi 1930 ja 1935 
talo myytiin Pohjaslahden Nuori
soseuralle 29 000 markalla. Talon 
seinähirsien vankkuus esti siirron 
Pohjaslahdelle, Simonen sanoi.

Kotalan työväenyhdistys perus
tettiin 1941'ja se osti talon takai
sin 70 000 markalla.. Toiminta al
koi taas 1945 ja taloon tehtiin myö
hemmin myös elokuvateatteri. Ta
loa on remontoitu mm. 50- ja 80- 
luvulla.

Kyläyhdistys osti talon

- Uuden vuosituhannen vaihteessa 
työväenyhdistyksessä heräsi ajatus 
myydä talo. Kyläyhdistys osti talon 
25.8.2006 ja sen nimeksi tuli Kota
la talo, totesi Seppo Simonen. 
Kotalan kyläyhdistyksen sihtee
ri Aulikki Länsiaho on myös tyy
tyväinen.

- Meillä on ollut onni myötä ta
lolla toimiessamme. Kauppahin
ta saatiin kokoon kyläläisten ide
oimana ja talkooväkeä on löyty
nyt matkan varrella. Myös talon re
montti on edennyt hyvää vauhtia 
ja ensi suvena päästäneen jo maa- 
laushommiin ja keittiöremonttiin, 
Länsiaho kuvaili.

Syksyllä Kotalassa kerättiin 
vanhoja valokuvia kyläläisiltä, ta
lon omistajilta ja sen entisiltä asuk
kailta ja lisämateriaalia paikallis- 
lehdestä. Näin koottiin kirja Kotala 
talon vaiheista.

- Kotala talo on koko ikänsä tuo
nut ihmisiä yhteen, kokouksiin, 
juhliin, elokuviin, häihin, kilpai
luihin, tansseihin ja talkoisiin. Sen 
asema on tärkeä koko kylän histo
riassa ja yhä vielä tänään. Talon ta
rina jatkuu, vakuutti Aulikki Län
siaho.

Teksti ja kuvat:
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Se aika ei unohdu koskaan

Oli syyskuun 5. päivä 1944. Las
keuduin Elisenvaaran asemalle 
junasta neuvottomana ja tietämättä, 

mihin suuntaan siitä olisin lähtenyt. 
Komennustodistukseni pelkät nu
merot eivät sanoneet mitään.

Katsellessani ympärilleni lähestyi 
minua eräs lotta joka kysyi: "Olette
ko tulossa kanttiiniimme työhön?” 
Vastasin myöntävästi ja niin lähdim
me matkaan. Kuljimme ääneti.

Minut hiljensi lohduton näköala 
ympärilläni. Kaikkialla oh vain rau
nioita ja rikkoutuneita taloja. Ihme
tellen kysyin: "Missä kanttiini on, 
kun täällä ei näytä olevan yhtään eh
jää taloa?”

- Yksi talo on ehjänä tuolla met
sän suojassa, kanttiini on siellä, vas
taa minua vanhempi lotta hymyillen. 
Kohta pääsimmekin perille - keskel
le kiirettä. Kanttiinissa oli kolme lot
taa ja minä tulin neljänneksi. Siitä 
alkoi kolmiviikkoinen kausi, jonka 
kanttiini vielä oh Elisenvaarassa. Se 
aika on jäänyt pysyvästi mieleeni en
simmäisestä päivästä alkaen. 

Vastauksia ei ollut

Tunnelma oli vakava ja hiljaisesti 
keskusteltiin edellispäivänä tullees
ta rauhasta, sen ehdoista ja käydyn 
sodan tarkoituksesta. Oliko sodittu 
ja uhrattu turhaan kalliit uhrit? On
ko nyt saavutettu rauha menetysten 
arvoinen? Vastauksia ei vielä sil
loin ollut. Ei liioin osattu iloita rau
hasta, vaikka iloittiin sodan loppu
misesta. Jännitys oli lauennut.

Sotilaat vaihtuivat kanttiinissa 
- toisia meni ja toisia tuli - kaikki 
olivat matkalla pois rintamilta. Jat
kuvana virtana tiellä oli kulkijoi
ta. Hiljaisina menivät kotinsa jättä
neet kaij alaiset kanttiinin ohi, kuka 
kuormallaan, kuka kävellen. Jou
kossa oli myös joku nuori tyttö tai 
vanhus kaljaa ajaen.

Hyvin muistan sen isännän ta
lon jossa kanttiini sijaitsi. Perhe oli 
jo aikaisemmin lähtenyt ja isäntä 
vielä kokoili viimeisiä tavaroitaan. 
Monta kertaa hän muistutti meitä 
siitä, että avain on pantava niin nä
kyvälle paikalle oven pieleen, että 
se siitä löytyy.

- Eivät sitten riko ovea. Vielä täs
sä takaisin tullaan ja silloin voi ta
lo olla ehjänä täällä”, hän sanoi toi
vorikkaana.

Oli vaikea lähteä

Kerran vapaapäivänä olin menos
sa kanttiinista asemalle päin. Koh
dallani pysähtyi hevonen ja katsoin 
kuormalla istuvaan naiseen. Näin 
tutut kasvot. Hän tervehti ja jatkoi: 
"Tässä sitä nyt mennään, Jumala 
meitä auttakoon.” Hämmästyin en
kä osannut vastata, nyökkäsin vain. 
Jäin siihen hetkeksi paikalleni, kun 
kuorma hitaasti lähti eteenpäin.

Mieleeni muistuu kesäkuun al
ku sairaalassa Sortavalassa. Yli
lääkäri oli juuri kierroksellaan, kun 
eräs keski-ikäinen nainen kysyi, ei
kö hän pääsisi jo pois? Kotona on 
vanha äiti yksin ja menisin tavaroi
ta pakkaamaan, lähtö täältä Karja
lasta kuitenkin tulee. Lääkäri miet
ti hetken ja sanoi sitten: ”Kai teidän 
on sitten päästävä.”

-Havahduin mietteistäni - äskeis
tä kuormaa ei enää näkynyt. Nyt 
vasta oikein käsitin, mitä on jättää 
kotinsa ja lähteä tuntematonta pää
määrää kohden.

/rs ,'///<?

Elämä kanttiinissa kävi yhä kii- 
reisemmäksi. Kalusto olisi pakat
tava lähtökuntoon, mutta sotilai
ta poikkesi yhä enemmän, emme
kä voineet sulkea ovea. Vasta kun 
saimme määräyksen vuorokauden 
kuluessa toimittaa kanttiinin kalus
to asemalle, alkoivat pakkaustyöt. 
Työpaikka oli jo käynyt niin tutuk
si, että oli vaikea jättää sitä. Määrä
ysten mukaan toimitimme kuiten
kin tavarat asemalle. Yöksi jäimme 
vielä tyhjennettyyn taloon.

Haavat ovat parantuneet

Aamu koitti myrskyisenä, mikä li
säsi sitä apeutta, jota lähtöön aina 
liittyy. Juna oli asemalla, kun saa
vuimme sinne. Siellä oli useita ta
varavaunuja, mutta vain yksi mat
kustajavaunu.

Vaunun kylkiin oli aseman sei
nästä kiinnitetty Elisenvaara-nimi- 
kilvet, joista toinen oli niin rikki- 
ammuttu, ettei nimestä saanut mi
tään selvää. Nimien molemmin 
puolin olivat Suomen ja Kaijalan 
vaakunat.

Asemapäällikkö piti lyhyen pu
heen ja lähetti junan viimeisen ker
ran Elisenvaaran asemalta. Junan 
jo lähtiessä liikkeelle asemapääl
likkö seisoi vielä hetken laiturilla, 
mutta vauhdin kiihtyessä hänen
kin oli noustava junaan. Asemal
le jäi vain kaksi sotilasta ja veturi, 
jolla he kohta suuntasivat matkan
sa itään, vastaanottamaan tulevia ja 
luovuttamaan Elisenvaaraa.

Juna jyskyttää eteenpäin. Kor
vissani soivat jälleen sanat: "Täs
sä sitä nyt mennään, Jumala mei
tä auttakoon.”

Tässä siirtyi rikki ammuttu, haa
voitettu Karjala uuden rajan tälle 
puolelle. Kuinka se tulee selviyty
mään uudessa ja oudossa ympäris
tössä? Kuinka me sodassa mukana 
olleet selviämme?

Nyt neljän vuosikymmenen jäl
keen voimme todeta, kuinka haavat 
ovat parantuneet ja elämä on löytä
nyt uudet uomansa. Kaikki saam
me luottavasti katsoa eteenpäin ja 
sanoa: "Tähän asti on Herra meitä 
auttanut ja auttaa vastakin.”

(13.12.1925 - 31.05.2008) 
Kirjoitettu vuonna 1984



Joulunajan tapahtumia 
Virtain seurakunnassa 2008
Ke 24.12. JOULUAATTO

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

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

Pe 26.12. TAPANINPÄIVÄ
klo 10 Messu Virtain kirkossa
klo 13 Sanajumalanpalvelus Kurjenkylän rukoushuoneella

Ke 31.12. UUDENVUODENAATTO
klo 23 Aattohartaus Virtain kirkossa

MUSIIKKITILAISUUDET
Su 14.12. 
Ma 15.12.

klo 19 
klo 18

Ti 16.12. klo 19
To 18.12. klo 19
Pe 19.12. klo 19
Su21.12. klo 19
To 25.12. klo 20

Kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
Lasten kauneimmat joululaulut ja lapsityön joulujuhla 
Virtain kirkossa
Kauneimmat joululaulut Liedenpohjan kirkossa 
Kauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossa 
Kauneimmat joululaulut Vaskiveden nuorisoseuralla 
Kauneimmat joululaulut Kurjenkylän kylätalolla 
Jouluillan konsertti Virtain kirkossa, Virtain kirkkokuoro

RAUHALLISTA JOULUNAIKAA JA VARJELUSTA VUODELLE 2009
VIRTAIN SEURAKUNTA www.evl.fi/srk/virrat

Hyvää joulua 
ja onnellista 
uutta vuotta.

© VIRTAIN
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(jiyyäjvQLon. 9(eAkuA
kiittää kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa kaikki tervetulleiksi 
hoitoihin myös ensi vuonna!

* Fysikaalinen hoitolaitos 
Fysioterapeutti AMK Hannele Mäkinen 
puh.041-504 6616

* Hieroja / urheiluhieroja 
Veli-Matti Jussila
puh. 044-364 1739

* Hieronta / jäsenkorjaus / dipl.homeopaatti 
/tuotteiden myynti
Merja Ukkonen 
puh. 050-341 1092

* Jalkojenhoidon ammattitutkinnon 
suorittanut perushoitaja
Terttu Tusa 
puh. 050-533 8777
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Virtaintie 42, 34800 VIRRAT Sf* Sf*

Tftrsi Multamäki

SKY-kosmetologi 
'ItorpmemetMe 3, 34 710 Vasfyvesi 

‘Puh. 044-5738988

&f

® (03) 475 3476 
Virtaintie 25

Avoinna; 
10.30 - 22.00 
11.00 - 22.00 
12.00 - 22.00

Q^ou/ua

■‘nmeMäla 'ty/utta duotta/
Jlaunon^etpä
PUllapolku 1,34870 VISUVESI 
Puhelin: (03) 472 5300

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

KOTALAN KATTOPELLIN ja 
KANGASAHON RAUTAKAUPAN 

VÄKI TOIVOTTAA

(Rauhaisaa joulua
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Virtain Urheilijat ry
KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA 

KULUNEESTA VUODESTA JA 
TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA!

www.merikanto-opisto.fi $

ruu<i<i
more with metats

>'a vnnet 'uotta;
KELLOSEPÄNLIIKE

Heikki T V&tbnen
puh. (03) 475 5949

VIRTAIN KUKKA JA 
HAUTAUSTOIMISTO

memoria) Puh- (°3)475 3570
SUOMEN HAUTAUSTOIMISTOJEN UITTO RY:N JÄSENLIIKE 

Keskustie 8 - 34800 VIRRAT 
mw. virtain hautaustoimisto, corn

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

Tilitoimisto 
palveluja

$ Hyvää Joulua.
Järvi-Suomen Laaturakentajat Oy
HYVÄ TALO Virtaintie 37. 34800 VIRRAT

Puh. 03-475 9229, fax 03-475 9219 
Gsm 0400 338 405

Hyvää Joutua!

METSÄTYÖ HAVANKA AY
METSÄKONEURAKOINTI 

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

VALMET METSAKONEHUOLTO
M. ALA-SULKAVA OY

p. (03) 475 8129, 0400 233043

M*?\ uvA’

NYKYAIKAINEN LIIKENNEASEMA

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

•HUOLLOT »KORJAUKSET
•VARAOSAPALVELU «KAHVIO 

• PALVELUA VUODESTA 1984 
•MYYMME MYÖS SÄHKÖÄ

Kiittäen menneestä vuodesta toivotamme 
joulun iloa ja onnekasta vuotta 2009.

LIIKENNE

TAUNO MÄKINEN, © 475 9260 KOTALA, VIRRAT

joulua!

MYLLYNIEMEN TANSSILAVA
VASKIVESI

Finnhostel 
' matkailutila

AAPAMAKI
34710 VASKIVESI, VIRRAT 

www.virrat.ti/matkailuwww.matkailutilahaapamaki.com 
timo@maatilamatkailu.com puh. 03 475 8845, 0400-627 854
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
toivottaa

PRINT
Meijeritie 14, 34800 VIRRAT 

puh. (03) 475 4501, fox (03) 475 4503 
virtoprint@phpoint.fi

Niitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme Nuvaukseltista Joutua 

$ — a/TRTAJN-

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 5106

SÄHKÖASENNUS KYTOLA
Kangasniementie 306, 42870 KOTALA 
Puh. 040 506 5730 
sahkoasennus.kytola@gmail.com 
jouko.kytola@phpoint.fi

• sähköasennukset • sähkötarvikkeet

JOULURAUHAA
JA

ONNEA VUODELLE 2009

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

virtain
valomainos oy

-varmista yrityksesi valoisa tulevais 
Virrat p.03-475 5699 www.virtainvalomainos.fi

Luontaishoitola VALONSILTA
koulutettu hieroja KAIJA SUNDBERG 

muuttaa UUSI OSOITE 30.6.08 lähtien 
on JALAVANKUJA 2a VIRRAT
p. 040 5021 502

uää jjjoulua ja Onnz lliita. 'liatta (Vuotta!

IRTAIN
AUTOKORJAAMO

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

yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme hyvää ja rauhallista joulua

SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu

MALLATIN RATSUTILA
Siekkiniementie 25, puh. 044-086 9758

Tuntivaraukset 040-538 5952

KAUNEUSHOITOLA LIISA
Pihlajajärventie 77 puh. 050-593 8627

au/za/YAfa joulua

wsvw.wpa.fi
KIRJAKAUPAT 

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165

Tarjoaa kattavan 
valikoiman 

3 tuotteita kissoille 
ja koirille.

Myymälä avoinna 
ark. 8.00 -16.00 
VIP Vescor Oy

„ a ,,, Kiertotie3,Virrat
Kaiken tarvittavan parhaalle tsampoia) - 

ystävällesi löydät VIPstoresta TBRVPTULOAI

tfyvää Jouhia ja Onnellista. ‘Uutta ‘Vuotta

&J jr LINJA-AUTOLIIKENNE

^YKSPETÄJÄOY
Jt Opintie 7, 34800 VIRRAT

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

SUORITAMME TILAUSAJOA
LINJA-AUTOLLA

YKSITYISEN LÄHIHOITAJAN PALVELUT
T:mi TUULA JARTTI

Nuuttilantie 372

Puh, (03) 475 8694, 0440 919 893

Laiva-Nuuttila Oy
M/S RIMALLE

www.laivanuuttila.net 
puh. 044-345 0406
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M
Hyvää Joulua 

J'a
Onnellista Uutta Vuotta

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

La 8- 18

HERMORATAHIERONTA 
S. JYSKE

Kiittää oiia/itiaitoan tzuianeoita vuodelta 
ja toivottaa kaikitta 
ttaaltalLuta joutua!
-myös jäsenkorjauksia

os. Rantatie 49 S
puh. 475 4722, 050 5582477

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

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

SUUNNITTEXUMLO
Renkaat, autovarusteet, matkapuhelimet 
myynti ja asennus S. Anttila Oy Virtaintie 17, PL 36, 34801 VIRRAT 

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

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta

Jussilan Marjatila
Patalantie 158 

* 34740 Koro
S Puh. 03-475 9855

TASEVIRRAT EERO LAITINEN
Siekkisenpolku 16 
34800 Virrat 
puh. 475 5730 
Kirjanpitopalvelut
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Hyvää Joulua 
toivottaa

Fax 03-475 3373

KOTIAPU MARLEEN 
p. 044 555 9545

Vtfifväa fou/uaja (ntief/ii/ti ‘f/u/fa Tim/To

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN |S'ESE=E9|
Puh. (03) 475 5323, fax (03) 475 4166

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA 
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KONTTORITYÖPALVELU
Rasi Nieminen

VIRRAT (03)475 4557,040 586 2686

Matkailumaatila Lomajärvinen

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

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KAUPUNGINKIRJASTO

1
HYVÄÄ JOULUA!

jogurtti
Lea ja Tapani Rautanen, Karttilantie 38, 34730 Vaskuu 

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

Virtain Kiinteistöpalvelu Oy
- 501 ajoneuvovaaka. Viljan ym. punnitukset
- Monipuoliset rakennus- ja
maanrakennuspalvelut
- Lokasäiliöiden, sakokaivojen ym. tyhjäykset 
tehokkaalla imuautokalustolla
- Jätevesijärjestelmien vuosihuoltosopimukset
- Vaihtolavavuokraus ja kuljetukset
- Purkutyöt erikoiskalustolla
- Rakennustelineiden ja henkilönostinten 
vuokraus
0400-623819 info@vkpoy.fi www.vkpoy.fi

Atrjolantle 25., 34800 Virrat,puh. 0400 6,'a 8io 
0400 235 007, virtain kiinteistopalv«lu-S»wkcx3y.fi

TAMPEREEN 
YLIOPISTON 

VIRTAIN 
KULTTUURINTUTKIMUSASEMA

Virtain Herrasessa sijaitsevan kulttuurintutkimusaseman tarkoituksena on luoda 
edellytyksiä eri tieteenalojen kenttätutkimukselle. Asemaa käytetään tieteellisten 
seminaarien, kokousten ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen.
Kokoontumistiloja vuokrataan myös yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.
Tutkimusaseman omia julkaisuja on myynnissä. Päivitetty luettelo julkaisuista on 
tutkimusaseman internetsivuilla.

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

Ttaleja 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 yli 30 vuotta.
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Rauhallista joulua toivottaa

V-P Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet 

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

'(jääTyvaa ^ouLua ia 
JOnne. LLiiia Jj.utta Ohiolta

PARTURI TERTTU
Varpustie 1 
34800 VIRRAT

Terttu Rantanen
puh. (03) 475 4830

CL< q z 44 o

i ht ti ■ ‘Katnjuiaiuo

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

XS o puh. 03-475 3095 
34800 VIRRAT

Hytfää Joutua!

VIRTHIN
gmoT/HM
Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (03) 475 2400

PARTURI - KAMPAAMO

yKia
« 03 - 475 92 35 

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

PARTURI-KAMPAAMO

Reettä &
Luaa & fJeli toivottavat Rauhoituta Joulua

Virtain If untoutuj
Virtain Keskus, Virtaintie 36, Virrat, puh. 475 5875

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

Toivotamme asU
Hyvää Jouhta!

MIRlimflLD KESKELLÄ LOMASUOMEA

•xm VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA
PUHELIN (03) 475 6560 

Xir VIRTAIN PERINNEKYLÄ

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.

3tyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vaotta!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

RAUTIA
RAUTIA K-MAATALOUS VIRRAT

m g -

PERTTI PALMROTH'

marimekko'

PETRIFUN
P.T.X.
YOUR

FACE

EräTurva

Center Kahvio
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GRILLI 66
toivottaa asiakkailleen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
EDULLISET LAATUVARAOSAT

Virtain
VARAOSA^
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
VIRRAT, puh. (03) 475 5388

v WWW .VIRHYDR O.FI

Pir kantie 22 34800 V irrat 
P 03 475 4111 F 03 475 4112

OY

9/taM&a&ta fontilta 
ja "Viatta "Vuotta!

Virrat (03) 475 2900

(Hyvää Joutua ja Onnellista Uutta Vuotta !

K EXT RA
P. LEHTOVAARA

34930 Liedenpohja, puh. (03) 475 8115

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

1 KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO/I 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

Hämeen 
^Kuljetus Oy

puh. 020 1616 295

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

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

UJULX JAT
34800 VIRRAT 

Ahjolan teollisuusalue
Puh. (03)475 6100 

www.jita.fi

(Hyvää Joutua ja Onnellista Uutta Vuotta !

( ' i ! i f. -g - h )
Virrat Puhelin (03) 475 5129

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

Hyvää 2J°ulna ja 
Onnellista lAntta Vuotta

Virtain LiiHnne(oulu Oy
puh. 475 5359
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VIRTAIN APTEEKKI
-palveleva apteekki-

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

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

Hyvää Joutua ja 
OnneUista 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 

www.kotipomt.fi/kirstingalleria

-I f

Vihloin

| ajaayataua 050-552 6348

KOSMETOLOGIN PALVELUT
SUOLAHUONE
INFRAPUNASAUNA

Virtaintie 36, Virrat

'ifyvää (kutua 
ja öuuMi&ta ^t\ 

'Zlutta ^Vuotta

'Mtaatai
'Tfciuive6*Ha& & '7attila
Scfa, .da&si fa "Utin#,, “Pe&u,

SALONKI
Kliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii;

® 475 4959

•ARTU Rl-KAMPAAMO

Kirsi Maininki 045 127 2802 
Seija Maskonen 040 766 8888

El E] El El E]
Virtaintie 33 
®475 4959

VIRTAIN KAUPUNKI 
KARHUN ASKEL

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

| vt
PUU- JA MUOVIOSASTO, Kiertotie 14
Työnsuunnittelija Samuli Savolainen 044 715‘4452
- puualan tuotesuunnittelu
- puualan tilaustyöt yrityksille, yhteisöille ja yksityisille
- muovialan kokoonpano- ja viimeistelytyöt 
sekä pakkaustyöt yrityksille

MIKRO-OSASTO,
Työnsuunnittelija Keijo Kos..—
- ATK-laiteiden korjauksia, pä..™ 
internetyhteyksien ia ohjelmien asennuRB
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■ /\ert/?ä toivottaa- 
@laufa//tita. Jeii/iia ia 

@nne//i6ta ^/ftiia tyuotta

in/t

puh. 03.4753755

AILA LAHTI 
Parturi fi) 
Kampaamo Carita

VIRTAINTIE 25 AJANVARAUKSET 
34800 VIRRAT puh.050-68385

(03) 475 5885

<3>^ahvila (kuunsilta
• avoinna sopimuksen mukaan 
•juhla-astiaston vuokraus 
•viinimaljoja itse poimien
Vuorenmaa Anja
Niemikyläntie 261 
42870 Kotala
puh. 03-4756327, 040-5677621

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta.
Tervetuloa ensi vuonnakin.

Idyllinen paikka metsän siimeksessä. 
Tiukantie 50, Vaskivesi

KAKS -TILIT Oy
Toivottaa

Hyvääjouluaja 
Onnea vuodelle 2008

VIRTAIN KÄSITYÖKESKUS
Mäkitie 24

■ ►r 34800 VIRRAT
► ►’ ► puh. (03) 475 5817

► ; ► ► kesäaikana
►► ► KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS

MYYMÄLÄ VIRTAIN PERINNEKYLÄ 
puh. 050 5273 120

* , [sjymppis
Virrat puhelin 475 3360

B Virtain Kiittäen kuluneesta
Taksiasema vuodesta toivotamme 

Puh. 0100-2020

{Rauhallista joulunaihaa ja 
fuyuää uutta vuotta

Virtain taksiautoilijat

Hyvää Joulua ia 
Onnellista Uutta Vuotta

‘Keitämme asiahjjyitamme 
tutuneesta vuodesta ja 

toivotamme Hyvää jouhia

PUTKITYÖ OY
Ahjolantie 1, Virrat (03)475 2100, 

autop. 0500-331147

HYVÄÄ JOULUA
toivottaa

Virtain Muovityö Oy!

VIRTAIN MUOVITYÖ OY

_ inala
Asunto- ja palvelukeskus 

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

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

sopimuksesta - soita 03-475 8635 

Hyvää Joulua!

dJyvää Joutua ja 
Onnellista Uutta Tuotta 

’’ Naisten asujen erikoisliike

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

tyvää (JofdiM. to/wtta&K

■ PAITAMÖ
PIRKANTIE 20, VIRRAT

WANHA TEHDAS
Killinkoski

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

RUNSAASTI POISTOERIÄ

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

T:mi Sirkka Veija
Virtain Matkahuoltoasiamies

p. (03) 475 5542
kiittää asiakkaita kuluneesta vuodesta 

ja toivottaa kaikille hyvää joulua

LINDAVISION
Toivottaa kätkitte 

Iloista Joulua! 
www. li ndavision. net

Töioofam/ne
asiaftftailfemme-

dlauiudlutia/

Purran Kukka
Meijeritie 14 • 34800 Virrat • Puh. (03) 475 5568 

GSM 040 721 1318 • Faksi (03) 475 4057 
>e-mail: purrankukkajahautaus@purrankukkajahautaus.fi

www.purrankukkajahautaus.fi

Tilataksi 1 + 8

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

vesiLÄMPÖ
VUODESTA 1985-

LVI-tarvikkeet 
ja asennukset
Puh. 03-475 4869
Pirkantiell 34801 Virrat 
www.virtainvesilampo.fi

Jvxuaruemen 

LOMAKESKUS,

O
Y

•.NL >,

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

emäntä: maija-liisa,peura@ phpoint.fi
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Valoisaa ja lämmintä Joulua!

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY

Keskustie, Virrat • www.ksat.fi • Yrittäjäntie, Ähtäri

^J\u[uneesta vuodesta Liittäen 

toivotamme
l^auhu/fista J^oulua ja 

ZJcivva[[ista Idatta \Juotta

❖ HINAUKSET
❖ MAALAUKSET
❖ TUULILASIT

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

Jouhin Ihoa!
C VIRTAIN FYSIOTERAPIAT^

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

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

PIRKANMAAN LÄHIVAKUUTUS 
Virtaintie 31,34800 Virrat 

Puh: 020 522 5640

> hauessa !

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

Puh. (03) 475 5522

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta 

sekä toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Menestystä 

Uudelle Vuodelle

Hyvää Joulua toivottaen

HAMMASLÄÄKÄRI
TUIJA KÄHKÖNEN

e POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY
Virtaintie 43 D, 34800 VIRRAT 

Puh. (03) 475 3885 
(myös iltavastaanotto)
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AUTOKORJAAMO
HARRI AITTASALO

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

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2009 
KIRJANPITOTOIMISTO KORO OY

Virtaintie 42, 34800 Virrat 
puh. 03-475 5978 Fax 03-475 5878 
e-mail: kirjanpito.koro@phpoint.fi

PELTOMÄEN
RAKENNUS OY

Mhköhakkonen KY
Kontiontie 8, 34800 Virrat 

puh. 0400-635 722

Arkipäivän henkireikä

Kyselyt ja toiveet puh. 4851 264

TOHISEVAN
KAHVlMAJA

Torisevajärvientie493, puh.03 475 5330,050 531 8125

AUTOHUOLTO

ISOKMJARVI
Kiertotie 1, 34800 Virrat

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

PEUGEOT
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Käsi vanha jo herkkänä hapuilee, 
vaan katse on kirkas, tyyni ja sees, 

kun kertoo hän päivistä raatajan 
- tuon kaskien korpien kaatajan.

Hän kertoo korvista korkehista, 
soista suurista hallaisista.

Asui usein köyhyys sen kynnyksen alla 
oli selkä köyryinen raatajalla.

Vaan kädet vankat ei vapisseet, 
sen kuin ois kunnahat tietäneet.
Ne vihdoin taipuivat ikeen alla.
Oli selkä köyryinen raatajalla.

Vaan kädet vankat ei vapisseet 
sen kuin ois kunnahat tietäneet.
Ne vihdoin taipuivat ikeen alla.
Jo poistui pelloilta harmaa halla.

Nyt kukat kunnailla kuiskailee:
On tästä joskus astuneet 

nuo miehet uljaat ja naiset vakaat. 
Kumpuin alla he nyt jo makaa.

On tätä kastelleet kyyneleet, 
kun asui halla ja hyiset veet.

Vaan kuokka heilui ja kirves iski, 
myös kehto keinui ja lapsi itki.

He eestä iskivät leivän sen, 
oli luja uskonsa huomiseen. 
Anna kauneimmat kyyneleet

kunniaksensa sen.
Vaan onko pelloille seuraajaa - 
sitä kukat kumpujen kuiskuttaa.
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