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Iloa ympäristöstä!

S
uomen Kotiseutuliitto on kuluvan vuoden 
ajan kampanjoinut kulttuuriympäristön 
puolesta iskulauseella JOY - Jokaisen Oma 
Ympäristö. Kampanjan tavoitteena on ollut 
nostaa kulttuuriympäristön arvostus samalle tasolle 
luonnonympäristön arvostuksen kanssa niin arkikes

kustelussa, päätöksenteossa kuin lainsäädännössä.
Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen toi

minnan muovaamaa ympäristöä erotuksena luon
nonympäristölle. Kulttuuriympäristöön kuuluvat ra
kennukset ja rakennettujen alueiden kokonaisuudet 
(esim. kyläraitti tai teollisuusalue), erilaiset rakennel
mat (esim. sillat ja tiet) sekä kulttuurimaisemat eli ih
misen muun muassa maanviljelyksen tai matkailun 
kautta muovaamat luonnonmaisemat.

Kulttuurimaisemaan kuuluvat lisäksi kiinteät mui
naisjäännökset eli maisemassa ja maaperässä säily
neet jäljet muinaisina aikoina eläneiden ihmisten toi
minnasta. Virroilla kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat 
muun muassa Lakarin metsästyskuopat ja Oraniemen 
lapinrauniot.

Jokaisen Oma Ympäristö -kampanja haastaa mei
dät havaitsemaan ja tutkimaan rakennettua ympäris
töämme. Antaako se meille iloa ja elämyksiä vai tekee
kö se meidät ahdistuneiksi ja hermostuneiksi? Hoi- 
dammeko ympäristöä hyvin? Olemmeko suojelleet ja 
vaalineet sitä tarpeeksi? Mitä ympäristö kertoo meistä 
ja arvoistamme?

Olemme usein sokeita kotipaikkakuntamme kult
tuuriympäristölle. Ihailemme muualla vanhoja raken
nuksia ja miljöitä, mutta emme huomaa, mitä arvo
kasta meillä on aivan kotinurkilla. Toisaalta silmä tot
tuu myös vähemmän kauniisiin rakennelmiin: ränsis
tyneisiin autiotaloihin, peltisiin bussipysäkkeihin, vi
nossa sojottaviin tienviittoihin.

Kulttuurimaisemien osalta pikaisinta hoitoa vaati
sivat kylämaisemat. Aikaisemmin avarat järvi- ja kylä- 
näkymät peittyvät pajupusikoiden taakse. Kyläyhdis
tyksissä asiaan on mietitty ratkaisua, mutta resursseja 
raivaustöihin ei toistaiseksi ole ollut.

Vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuten 
myös luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu

kaikille. Meillä jokaisella on sekä oikeus että velvolli
suus vaikuttaa oman ympäristömme asioihin.

Luulisi, että kulttuuriympäristön ja luonnon suoje
lu olisivat jo itsestään selviä asioita, mutta näinhän ei 
ole. Pikemminkin ollaan menossa huonompaan suun
taan, kun valtion voimavarat kulttuuriympäristötyö- 
hön niukkenevat ja päätösvalta jää yhä enemmän pai
kalliselle tasolle. Vähenevien resurssien puristuksessa 
kulttuuriympäristöarvoja on helppo vähätellä, ja jopa 
ainutlaatuisia kohteita voidaan pyrkiä tuhoamaan esi
merkiksi taloudellisten näkökohtien ja paikkakunnan 
kehittämisen nimissä. Kansalaisjärjestöjen kuten koti
seutuyhdistysten merkitys kulttuuriympäristön ja sen 
arvojen vaalijana onkin entistä tärkeämpi.

Kulttuuriympäristöön kiinnittää huomiota myös 
tämän Virtain Joulun uutuus, kuvantunnistuskilpai- 
lu. Arkisistakin rakennuksista ja rakennelmista löytyy 
kauniita ja hauskoja yksityiskohtia, kunhan muistam
me kulkea silmät auki ja tarkkailla ympäristöä. Mikä
li kuvat tuntuvat vaikeilta, kannattaa tehdä ensin kä
velykierros Virtain keskustassa ja todeta, kuinka erilai
sia tyylejä ja moninaisia yksityiskohtia rakennuksissa on 
käytetty. Lisäksi kuvien tunnistamiseen voi saada vih
jeitä muun muassa vanhoista Virtain Jouluista, Inter
netistä ja ehkäpä jopa tämän lehden sivuilta. Ja mikäli 
kaikkiin kuviin ei keksi vastausta, kannattaa silti yrittää.

Virtain Joulun tekeminen näyttää olevan joka vuosi 
uusi ja erilainen kokemus. Tänä vuonna saimme ylei
söltä niin lukuisasti kirjoituksia, että kaikki eivät yk
sinkertaisesti mahtuneet mukaan. Julkaisematta jäi 
tasapuolisesti sekä muistelmia, historiikkeja että ajan
kohtaisia aiheita. Suuret kiitokset kaikista kirjoituksis
ta, kuvista ja piirustuksista, joita olemme lehteä varten 
saaneet. Lämpimät kiitokset myös yrityksille ja yhtei
söille tärkeästä tuestanne sekä yhteistyökumppaneille 
suuresta työpanoksestanne.

Toivotan Virtain Joulun 2010 toimituskunnan 
puolesta Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta se
kä hyviä lukuhetkiä lehden parissa!

Jaana Kallio 
päätoimittaja
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Vesa Haapamäki 
kaupunginjohtaja

Virrat hyvinvointia rakentamassa

U
uteen työtehtävään tarttuminen tuntuu 
innostavalta! Tämän pystyin toteamaan 
aloittaessani työt heinäkuun helteiden 
vielä lämmittäessä. Uusi työ tarkoit
taa muutosta ennen kaikkea henkilökohtaisesti, mut
ta jossain määrin se koskee myös uutta työyhteisöä. 

Muutoksen toteuttamiseen ja siitä päättämiseen liittyy 
aina koko joukko erilaisia tuntemuksia. Moniin muu
toksiin liittyy myös epävarmuutta, sillä kaikkia yksi
tyiskohtia ei ole mahdollista huomioida tai arvioida 
etukäteen. Muutoksen hetkellä entinen tuntuu tutul
ta ja turvalliselta, on suuri kiusaus tulla huomioineeksi 
mahdolliset haasteet mahdollisuuksia suurempina.

Vaikka kuntia on perinteisesti pidetty jähmeäliik
keisenä, ulottavat erilaiset maailmanluokan trendit 
vaikutuksensa myös Pirkanmaalle ja Virroille. Mo
nissa tulevaisuutta käsittelevissä seminaareissa nouse
vat esille kehityksen suuret aallot eli megatrendit. Täl
laisia mainitaan olevan ilmastonmuutos, väestöraken
teen muutos, globalisaatio, kaupungistuminen ja seu
tuistuminen. Lisäksi lähes jokaisella alalla on käynnis
sä omia suuria kehityksen aaltoja.

Nämä kehitystrendit ovat tunnistettavissa myös 
Virtain kaupungin toiminnassa. Muutokset näyttäy
tyvät kaupungille usealla tavalla. Esimerkkeinä so
pii mainita väestörakenteen muutos ja ilmastonmuu
tos, jotka ovat johtaneet lukuisiin erilaisiin uusiin 
säädöksiin ja ohjeisiin. Nämä taas ovat vaikuttaneet 
toimintatapoihin palvelujen järjestämisessä tai vaik
kapa rakentamisessa. Muutokset eivät luonnollises
ti kohdistu ainoastaan kaupunkiorganisaatioon vaan 
myös alueen ihmisiin ja yrityksiin. Voidaan arvioida, 
että osa näistä muutoksista toteutuu nopeammin ja 
osa hitaammin. Niin haastavilta kuin muutokset vä
lillä tuntuvat, sisältyy niihin usein myös jokin suu
ri mahdollisuus. Olen huomannut, että myös monet

virtolaiset yritykset ovat oivallisella tavalla tunnista
neet näihin muutoksiin sisältyvät mahdollisuudet lii
ketoiminnassa.

Erään havaitun kehityssuunnan on todettu liitty
vän siihen, että tulevina vuosina suuret ikäluokat ovat 
saavuttamassa eläkeiän, eivätkä tulevat ikäluokat kor
vaa tästä aiheutuvaa työvoiman määrän vähentymis
tä. Väestörakenteen muutoksen vaikutukset mietityt
tävät monissa yhteyksissä, puhuttiinpa sitten taloudes
ta, eläkemenoista tai hoito- ja hoivapalveluista. Täs
tä samaisesta syystä myös kuntien tulevaisuuden haas
teet liittyvät suurelta osin siihen, miten pystytään vas
taamaan ikäihmisten kasvavaan määrään ja siitä seu- 
raavaan palvelujen tarpeen kasvuun. Asiakkaiden pal
velutarve kun on miltei rajaton, mutta työvoima ja 
muut resurssit rajallisia. Kunnan järjestämistä perus
palveluista sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset 
ovat jo vuosien ajan kasvaneet yleistä kustannuskehi
tystä nopeammin.

Valtion käynnistämän ja parhaillaan käynnissä 
olevan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoi
te on turvata väestön tarpeita vastaavat, laadukkaat 
ja saatavilla olevat peruspalvelut taloudellisesti kes
tävällä tavalla lähivuosikymmeniksi. Kunta- ja pal
velurakennetta halutaan uudistaa siten, että sillä ta
holla, joka hoitaa perusterveydenhuollon ja siihen 
kiinteästi liittyvän sosiaalitoimen tehtäviä, on olta
va vähintään noin 20 000 asukasta. Siten valtio oh
jaa lainsäädännön keinoin näiden palveluiden hoita
mista isomman joukkueen vastuulle.

Meidän osalta käynnissä oleva hanke tarkoittaa 
väistämättä joitakin muutoksia. Muutosten toteutta
misessa tarvitaan varmasti rohkeutta, mutta myös sin
nikkyyttä hyvän ratkaisun aikaansaamiseksi.

Virtain kaupungin puolesta toivotan kaikille luki
joille rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta!
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Jukka Taskinen 
kappalainen

Rakkain jouluvirtemme

M
ontako yhteislaulua osaamme 1500- 
luvulta, uskonpuhdistuksen aika
kaudelta? Kirkollinen elämä alkoi 
seutukunnallamme samalla vuosisa
dalla. Mainitaanhan historian kirjoissa Olavi Mar- 
tinpoika Sarkki "pappina erämaassa” vuodesta 1559 

alkaen.
Vastauksena kysymykseen: osaamme kaikki tu

tun jouluvirren Enkeli taivaan lausui näin. Joulun
viettoon liittyy meillä tämän virren 21 kaltaisia aar
teita, joita ilman vuoden kierron suurin juhla ei ole 
tullakseen.

Martti Luther oli muotoillut virren Saksanmaal
la vuonna 1534. Suomeksi sen käänsi Hemminki 
Maskulainen vuonna 1605. Voisi olettaa, että hi
taille hämäläisille virsi on tullut tutuksi rauhalli
seen tahtiin. Sitä uskollisemmin on myöhemmin 
pidetty kiinni siitä tärkeänä osana joulun viettoa. 
Historian hämärään jää, kuka virttä on Virroilla 
ensimmäisenä tapaillut ja veisannut.

Lutherin alkuperäisessä saksankielisessä virressä 
oli 15 säkeistöä. Hän oli tarkoittanut sen lasten sei- 
mikuvaelmaksi. Olivatko Lutherilla silloin mieles
sä hänen omat pienet lapsensa? Nimittäin Hans 8 v, 
Magdalena 5 v ja Martin 3 v. Tämän lähtökohdan 
perusteella ymmärrämme, että virsi on tarkoitettu 
lapsille ja lapsenmielisille, kuten koko joulujuhla.

Virren 21 rakenne on nykymuodossaan selkeä. 
Ensimmäisessä säkeistössä meille kerrotaan ilon 
tuojasta, toisessa ilmoitetaan suuri ilo ja kolman
nessa kutsutaan seimen äärelle. Sitten olemme nel
jän säkeistön ajan seimen sanoman kuulijoita. Se saa 
mielissämme aikaan ihmettelyä siitä, kuinka Juma

la toimii. Kaikki ihmisen saavutukset ovat mität
tömiä Jumalan todellisuuden edessä. Tämä johtaa 
kahdeksannessa säkeistössä rukoukseen, jonka jäl
keen alkaa virren päättävä kiitos ja ylistys. "Nyt Ju
malalle kunnia, kun antoi ainoon poikansa!”

Kun tätä virttä on veisattu suomen kielellä yli 
400 vuotta, voi sen hyvällä syyllä laskea kuulu
van kansallisomaisuuteemme. Tavattoman tärkeäs
tä asiasta on kyse: meidän jokaisen identiteetistä ja 
kansallisen kulttuurin vaalimisesta.

Enkeli taivaan -virsi yhdistää kaiken ikäisiä. Suo
messa kansakoulun ja sittemmin peruskoulun mer
kitys on ollut ratkaiseva virsikasvatuksessa. Ulkoa 
oppiminen on jäänyt, mutta tuttujen virsien toivoi
si säilyvän yhteisenä aarteenamme.

Antti Hyry kirjoittaa romaanissaan Alakoulu: 
"Meidän opettaja soitti alkusoiton ja sitten laulu 
alkoi. Kuusen tuoksu ja kynttilöiden katku tuntui 
luokan ilmassa. Kun kaikki koululaiset ja muut ih
miset alkoivat laulaa 'Enkeli taivaan lausui näin’, 
tuntui kuin kreppipaperipunosten yläpuolella ei oli
si ollut kattoa ollenkaan vaan lämmintä ja valoisaa.” 
Nämä kirjan lehdillä kuvatut pienen pojan koulu- 
muistot ovat tuttuja monille. Kukapa ei palaisi jou
luna lapsuuden herkkiin muistoihin.

Enkelin riemullista sanomaa on viety eteenpäin 
kaksituhatta vuotta. Neljänsadan vuoden aikana vir
si 21 on ehditty kääntää useampaan kertaan. Elias 
Lönnrotin käännöksessä on helmi: "Se lapsi kaunis, 
pienoinen, tuo ilon teille ikuisen”.

Tämä sanoma johdattaa meidät kiittämään ja 
ylistämään Jumalaa ikuisesta ilosta!

Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa!
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Arja Saarinen

Kun ikää tulee riittävästi, 
voi tulla lapseksi jälleen

N
äin me Virtain Seurassa ajattelimme, kun 
kotiseutuyhdistyksemme 60 vuoden ikä 
alkoi häämöttää. Päätimme ottaa juh
lavuonna huomioon erityisesti virtolaiset

lapset.
Aloitimme kuitenkin juhlavuotemme hankkimal

la yhdistyksellemme graafisen tunnuksen eli logon. 
Halusimme saada seuralle tunnuksen, jonka voimme 
liittää kaikkeen viestintäämme. Toki haaveenamme 
on, että logo aikanaan vakiintuu yhtä tunnetuksi kuin 
ovat esimerkiksi Virtain aallot. Niinpä julistimme kai
kille avoimen logon suunnittelukilpailun.

Saimmekin ilahduttavan paljon ehdotuksia. Tuo
mariston tehtävä oli vaikea ja monien hyvien ehdo
tusten kesken pohdittiin, pidetäänkö tuo mukana vai 
karsitaanko pois. Pidetään sittenkin, ei kun vaihde
taan tuo toinen tilalle. Näin karsintaa tehtiin koko
nainen pitkä iltapuhde, kunnes jäljellä oli yksi yhtei
nen ehdotus, joka oli kaikkien tuomariston jäsenten 
mieleen. Ehdotus oli tehty nimimerkillä "Tuherteli
ja” ja nimimerkin takaa paljastui alavutelainen eläk
keellä oleva lehtori Esko Saarimäki. Tämä logo tuu
limyllyn siipineen, aurinkoineen ja järven aaltoineen 
onkin juhlavuoden ajan koristanut seuramme lehti-il- 
moituksia. Alkuperäinen logo on nähtävissä kehystet
tynä kirjastossa.

Näin oli juhlavuosi saatu hyvään alkuun. Vuorossa 
oli lapsille ja nuorille järjestetty kuvataidekilpailu. Kil
pailutöiden aiheena oli "Kotiseutuni Virrat” ja koulu
laiset kuvasivat, mikä heidän mielestään on Virroilla 
parasta, minne veisit kaverisi tai mitä ikävöisit Virroil
ta. Toinen toistaan ihastuttavampia piirustuksia tuli 
useita kymmeniä. Piirustuksista löytyi lasten rakkaita 
harrastuksia, erityisesti hevosiin liittyviä aiheita, löy

tyi puuhastelua yhdessä perheen kanssa tai vapaa-ajan 
viettoa mökillä tai mummolassa. Niistä löytyi meille 
kaikille tuttuja paikkoja Virtain ja Killinkosken kir
koista Virtain kirjastoon, Rantapuistoon ja torin jää- 
telökioskille. Toki Tarjanne-laivakin sai kunnian olla 
monessa piirustuksessa mukana, ja tietenkin karhu se
kä Perinnekylä. Olimme ilahtuneita siitä, kuinka mo
nipuolisesti ja hienolla tavalla lapset ja nuoret ilmaisi
vat kokevansa oman kotikaupunkinsa.

Palkintojenjakotilaisuudessa Galleria Virinäs- 
sä näimme sitten monia iloisia ilmeitä. Tilaisuudes
sa avattiin samalla Virtain Seuran 60-vuotistoiminta- 
näyttely, jossa oli esillä myös kuvataidekilpailuun tul
leita lasten ja nuorten piirustuksia ja maalauksia.

Pääjuhla Perinnekylässä
Vuosisadan hellekesä helli vielä 15. elokuuta Perinne- 
kylään kokoontuneita Virtain Seuran ystäviä. Juhlis
timme 60 vuoden ikää kunnianosoituksilla, avoimel
la Perinnekylän päivällä sekä kaikille lapsille ja lap
senmielisille suunnatulla kaustislaisen kansanmusiik
kiyhtye Tallarin konsertilla.

Tilaisuuden aloitti lämminhenkinen juhlahetki 
Rajalahden talon pihamaalla. Seuran puheenjohta
ja Pekka Jussila piti tervetuliaispuheen, jonka jälkeen 
kuultiin ensiesityksenä Maija Myllykankaan Virtain 
lasten juhlaruno. Kotiseutuneuvos Liisa Saikkonen 
ja Pentti Jouttijärvi jakoivat huomionosoitukset an
sioituneille seuran jäsenille. Suomen Kotiseutuliiton 
hallituksen myöntämän kotiseututyön mitalin saivat 
Pekka Jussila, Marja Kujala ja Aila Sipilä. Kotiseutu
työn ansiomerkki myönnettiin Sirpa Ilvesaholle, Jaa
na Kalliolle, Jorma Korhoselle, Olli Korolle, Martti 
Mäntyselle, Seppo Niinivehmaalle, Arja Saariselle ja

Suunnittelija Esko Saarimäki kuvaa Virtain Seuran logon symboliikkaa seu
raavasti: Virtain Seura on vahva kotiseudun perinteeseen ja nykypäivän tapah
tumiin toiminnassaan tukeutuva seura. Tunnukseen on kuvattu asioita, jotka 
näkyvät ja kuuluvat myös kaupungin ulkopuolelle. Tunnuksessa tuulimyllyn 
siivet on käännetty akselissa siten, että niistä muodostuu V-kirjain. Väliin jää 
tilaa kanavalle ja vedelle. Siivet ovat tervan väriset. Veden yläpuolella oleva 
punainen, pyöreä osa kuvaa toiminnallisuutta -pyörätpyörivät. Aamuaurinko
na se kuvaa uutta tarmoa ja voimaa uuteen päivään. Ilta-aurinkona se kiittää 
Virtain Seuraa suuriarvoisesta ja kauaskantoisesta kotiseututyöstä, mitä tuli 
tehdyksi tänään, eilen, viime viikolla ja menneiden vuosien aikana. VIRTAIN SEURA
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PERINTÖNÄ 
SUKUPOLVIEN VIRKA T

Ui 1,
.. .

Virtain Seura ry 
60 VUOtta >

Päivi Ylimykselle. Lisäksi Virtain Seura kutsui kun- 
niajäsenekseen Pentti Jouttijärven.

Perinnekylän työväentalon sali oli ääriään myöten 
täynnä, kun Myllykankaan Maija johdatteli meidät 
Nurmikuukusen maailmaan ja hänen runojensa poh
jalta tehtyyn lämminhenkiseen ja ihastuttavaan mu
siikkiin. Maijan tavoin mekin mukana olleet varmasti 
haluaisimme tavata Nurmikuukusen, jota saatoimme 
ihastella Makasiinilla Tuuni Turulan kuvataidenäyt
telyssä sekä alkusyksyn ajan myös kirjastolla.

Perinnekylä oli luonnollinen paikka Virtain Seu
ran juhlalle, koska Perinnekylän aikaansaaminen on 
ollut seuran "uroteko” jo vuosikymmeniä sitten. Olit
ko mukana talkoissa, kun Rajalahden taloa siirrettiin 
Perinnekylään? Muistatko noita aikoja? Tunnetko Pe
rinnekylän taustana olleet suunnitelmat Lakarinhar- 
jun alueesta sekä Martti Kitusen erämuseon? Entä Ra
jalahden talon kalustamisen ja sisustamisen? Tunnet-

Virtain Seuran uusi historiikki julkaistiin toukokuun 
lopussa. Kirja perustuu Pentti Jouttijärven kokoa
maan 50-vuotishistoriikkiin. Perintönä sukupolvien 
Virrat -teoksen toimitustyöstä ja tietojen päivittämi
sestä vastasi Arja Saarinen apunaan Jaana Kallio, 
Liisa Saikkonen ja Aila Sipilä.

ko Virtain nimikkotuotteet? Entä LK. Inhan ja Ar- 
mid Sandbergin Pilvilinnoineen? Kaikkia näitä asioi
ta ja paljon muuta on kuvattuna Virtain Seuran 60- 
vuotishistoriikissa Perintönä sukupolvien Virrat, jon
ka seura juhlavuotensa kunniaksi julkaisi. Moni kap
pale historiikkia onkin löytänyt tiensä kotiseutumme 
historiasta kiinnostuneille. Toistaiseksi kirjoja riittää 
Galleria Virinässä vielä halukkaille, vaikkapa joulu
lahjaksi hankittavaksi.

Aila Sipilä piti kiitospuheen kaikkien Virtain Seuran 60-vuotisjuhlassa palkittujen puolesta. Kuvassa vas. Arja 
Saarinen, Seppo Niinivehmas, Martti Mäntynen, Olli Koro, Jaana Kallio, Sirpa Ilvesaho, Aila Sipilä, Marja Ku
jala, Liisa Saikkonen, Arja Järvensivu, Pekka Jussila ja Pentti Jouttijärvi. Verannalla juhlalaulujen säestyksestä 
huolehtineet Leila Nuottiaho ja Sanna Koitto. Kuvan omistaa Aila Sipilä.
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Virtain lasten juhlaruno
A-has, sano Akonsaaren ahven, 
ah, ah, ah, se Asunmaan ahma, 
Ala-Soinin amiraali ai-ai-ai,
Eurankarin etana ei-ei-ei.

Hau, hau, sano Hauhuun hallit, 
heisulivei, ne Heinäperän hirvet, 
Havangan hauet haa, haa, haa, 
Härkösen härät häh-häh-hää!

lik, iik, sano Itämeren ilves,
Ikkalan iilimato ii-haa-naa 
ja Ilomäen isokuovi ii-ii-ii.

Jäkäti-jäk, sano Jäähdyksen jänis, 
joo, joo, joo, se Jouttikylän joutsen 
ja Jouttijärven järvipeippo jestampoo.

Kis-kis-kis, sano Kiliin kissat, 
kot-kot-kot, ne Kotalan kanat, 
kujersi Kurjenkylän kurjet, 
kohelsi Koronkylän koirat 
ja Keihäällä ketut piti kekkerit.

Lil-lil-lii, sano Liedenpohjan lahnat, 
lal-lal-laa, ne Lahdenkylän lampaat, 
Leveelahden lehmät ne leveili 
ja Korhoskylän karhut ne koreili.

Mahtavaa, sano Mantilon mansikit, 
Makkaraojalla mukavat majavat. 
Mäiskis, Mämminniemen mäyrät! 
Maiskis, Marttisen mateet!
Muiskis, Monosen muikut!
Nojosen nokikana, noh!



Oh-hoh, sano Ohtolan otsot, 
oo-la-laa Oravuoren oravat, 
Puttosen punatulkut puh, 
Poukan paarmat pah, 
rallatirei, Rantakunnan rastaat, 
Romppahan rusakot roiskisi
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Sii, sii, sano Simosen siiat, 
soo-soo-soo Soininkylän sonnit, 
sihi-sihi Siekkisen siilit.

Tuulantei, sinä Tulijoen taimen, 
tiu, tau, Torppakylän tilhi, 
terve, Torisevan teeri!

Uurasten uuttukyyhky uu-uu-uu, 
Umpipohjan urpiainen ui-jui-jui! 
Vaskiveden vasikat, vau!
Vaskuun varikset, vaak!

Varpunen Vermaalla vek-vek-vek, 
västäräkki Virroilla vik-vik-vik! 
Yök, sano Ympyräisen yökkö, 
ähäskutti, Äijännevan äpyli!

Maija Myllykangas, runo 
Tuuni Turula, kuvitus



Saara Saarelman muistolle
osiaalineuvos Saara Saarelman pitkä elämä 
päättyi syyskuun 6. päivänä Tampereella 
Viola-kodissa.

Saara Kyllikki Saarelma, o.s. Pohjola,
syntyi 3. heinäkuuta 1918 Laviassa maatalon tyttäre- 
nä. Maalaismiljöö oli virikkeellinen kasvualusta ja tar
josi työtä, vastuuta, velvollisuuksia ja jopa kansainvä
lisiä yhteyksiä, hyviä aineksia yritteliään elämänasen
teen rakenteluun. Lähimmäisiään tuli auttaa ja elä
mää kunnioittaa sen kaikissa muodoissa.

Opintojen jälkeen Saara Saarelman tie vei avioliiton 
myötä Virroille, missä hän teki rikkaan ja monipuoli
sen nelikymmenvuotisen elämäntyönsä. Hän osallis
tui ahkerasti kunnallispolitiikkaan ja järjestötyöhön. 
Saarelma toimi yli puoluerajojen, teki sosiaalista työ
tä ja osallistui hyväntekeväisyyteen, yksin ja yhdessä 
toisten kanssa. Hän tuuletti pysähtyneitä asenteita ja 
lobbasi paremman huomisen puolesta. Ideat ja niiden 
saaminen käytäntöön olivat hänen pontiminaan.

Ainala on Virroilla Saara Saarelman valinnanva
pauden filosofian kiteytymä maan ensimmäisenä van
husten palvelutalona. Hän oli sen perustaja ja rakas
tettu johtaja vuosina 1965-1983. Saarelma oli myös 
Raha-automaattiyhdistyksen suuntaan vanhusten pal

velusektorin avustusten sinnikäs tienraivaaja kuuden 
kokeilutalon projektissa.

Tampereelle muutettuaan Saarelma ryhtyi vapaa
ehtoistyönä psykiatristen potilaiden omaisten puoles
tapuhujaksi sekä toimi Omaiset mielenterveystyön tu
kena ry:n puheenjohtajana ja perusti omaisyhdistyksiä 
eri puolille Suomea. Keskusliittokin piti pystyttää, sa
moin lehti. Tuloksena oli Muotialan asuin- ja toimin
takeskus, nykyinen Iideshovi.

Saara Saarelma sai elinaikanaan todeta monille ai
kaansaannoksilleen käyvän niin, että palkattu henki
lökunta jatkoi siitä, mihin vapaaehtoisvoimin oli pääs
ty. Saamiansa kunnian- ja huomionosoituksia hän ja
koi mielessään vanhus- ja mielenterveystyötä tekevi
en kesken.

Varsinaiset eläkevuotensa Saarelma vietti Viola- 
kodissa. Yhtenä sen ensimmäisistä asukkaista hän ja
koi hiljaista tietoaan henkilökunnan koulutuksessa ja 
käytännön työssä. Saaran näkemykset ikäihmisten ar
von kunnioittamisesta konkretisoituivat hänen elä
mänsä loppuvaiheissa. Iloinen ja aina tyylikäs Saara 
oli aktiivinen keskustelija, joka loi olemuksellaan ar
vokkuutta ja syvyyttä asukkaiden sekä koko yhteisön 
keskuuteen.

Seppo Rantanen
Viola-koti ry:n johtokunnan puheenjohtaja 

Irja Tulonen
Johtokunnan jäsen ja pitkäaikainen ystävä
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Kaino Uusitalon muistolle

K
aino Katri Uusitalo syntyi Alavudella 19.
joulukuuta 1917. Jo nuorena hän joutui 
kokemaan sodan toimiessaan rintamalot- 
tana. Valmistuttuaan Raahen opettajase

minaarista Uusitalo teki elämäntyönsä pääosin Vir
roilla. Hän oli innostunut ja pidetty opettaja ja hyvä 
työtoveri. Lisäksi Kaino Uusitalo oli vahva vaikuttaja 
Virtain kulttuurielämässä.

Liikunta ja musiikki olivat Kainolle tärkeitä. Hän 
piti jo varhain kotonaan tyttöjen voimisteluryhmää 
ja oli aloittamassa Virtain Naisvoimistelijoita. Kaino 
Uusitalo oli aktiivisesti mukana myös Virtain Mart
tojen ja Marttaliiton toiminnassa. Uusitalon perus
tama ja johtama Marttakuoro pääsi kauniisiin tulok
siin ja esiintyi muun muassa Seinäjoella ja Tampe- 
re-talossa.

Seurakunta ja lähetystyö olivat lähellä Kainon sy
däntä. Hän lauloi pitkään kirkkokuorossa ja osal
listui monin tavoin seurakunnan toimintaan. Myös 
partio ja aloitteleva musiikkiopisto tarvitsivat Kai
non taitoja.

Uusitalo arvosti kotiseutua ja kotiseututyötä. Hän 
oli mukana Kitusen erämuseon rakentamisessa ja pa
ri vuosikymmentä sen toiminnassakin.

Virtain Opettajayhdistyksen johtokunnassa Uusi
talo oli ideoimassa Virtain Joulua, joka ilmestyi en
simmäisen kerran vuonna 1958 Opettajayhdistyksen 
ja Virtain Seuran toimittamana. Virtain Seurassa Kai
no oli idearikas sihteeri vuosina 1953-1964 eli kak
sitoista kautta. Virtain Joulun toimituskuntaan Kai
no kuului vuoteen 1965 asti ja avusti myöhemminkin 
lehteä kirjoituksillaan.

Ansioistaan Kaino Uusitalo palkittiin kotiseutu
työn ansio- ja harrastusmitaleilla sekä director musi- 
ces -arvonimellä.

Monet erilaiset vastuutehtävänsä Kaino hoiti itse
ään korostamatta. Hän rentoutui kauniissa kodissaan 
Rantatien päässä ja sanoi pilke silmäkulmassaan: ”Jo 
Kotirannan kohdalla virkaryppy oikeaa.”

Eläkkeelle jäätyään Uusitalo vietti Eeva-sisarensa 
kanssa lähetystyöjakson Tansaniassa. Palattuaan Suo
meen hän muutti syntymäpitäjäänsä Alavudelle. Siel
läkin hän toimi seurakunnassa johtaen muun muassa 
Caritas-kuoroa. Vaikea sairaus sammutti viimein 92- 
vuotiaan Kainon elämän 25. tammikuuta 2010.

Kaino Uusitalo oli saanut Luojalta runsaasti hyviä 
lahjoja. Hän käytti niitä koko ikänsä auliisti ja ahke
rasti lähimmäisten iloksi.

Leena Leppänen

Virtain Joulu 2 O l O 9



Z~T

Kaino Uusitalon kirjoitus on julkaistu ensimmäi
sessä Virtain Joulussa vuonna 1958 nimellä ”Kuun- 
telin, he kertoivat”. Tekstissä mainitut "arkipyhät” 
Jussin päivä ja lasten päivä tarkoittavat evankelista 
Johanneksen päivää 27.12. ja viattomien lasten päi
vää 28.12. Näiden kolmantena ja neljäntenä joulu- 
päivänä tunnettujen pyhien vietto lakkautettiin jo 
vuonna 1772, mutta kansa säilytti ne aina 1900- 
luvulle asti omassa kalenterissaan "pikkupyhinä”, 
jolloin ei sopinut tehdä kuin välttämättömimmät 
työt.

Kaino Uusitalo

Rauhallinen ja juhlava joulu

H
enkilö, joka on elämäntaivalta taittanut 
yli 70 vuotta, omistaa kokemuksen rik
kautta ja elämän viisautta niin runsaasti, 
että jäljessä astuva kuuntelee häntä kuin 
lapsi sadunkertojaa. Kerronta tempaa kuulijan niin 
mukaansa, että hän unohtaa oman levottoman aikan

sa, levähtää näin hetken ja kasvaa henkisesti.
Siina Ala-Liedenpohja Liedenpohjan kylästä ker

too siitä joulunvietosta, mikä hänelle on jäänyt mie
leen pyhimpänä ja rakkaimpana:

"Pimeää oli silloin entisaikaan, kovin pimeää jou
lun alla. Päre toisensa perästä syttyi ja valaisi, karisi 
karstaa ja paloi loppuun. Mutta ihmisten mieliala oli 
valoisa, sillä joulukuussa liittyi kaikkeen juhlaa, pai
naviin töihinkin, niihin jouluvalmisteluihin.

Ensimmäisiä jouluvalmisteluita oli suurpyykki. 
Se oli niin mahtava, että siitä puhuttiin naapurinkin 
kanssa tavatessa. Rystyset punaisina sitä hangattiin 
monena päivänä. Kunhan päästiin niin pitkälle, että 
kaulauskapulat kiristyivät lakanoihin, liinoihin ja ki- 
vijalkapaitoihin, oli juhlavalmistelut saatu hyvään al
kuun. Jouluaattona levitettiin sileäksi kaulattu, hoh
tavan puhdas rölliliina kaunistamaan pöytää, ja koko 
tupaan se loi pyhän tuntua.

Tupa oli muutenkin niin perin pohjin siivottu, et
tä se huokui puhtautta lattiasta laipioon. Aivan viimei
sinä töinä koko juhlavalmisteluissa olikin lattian pesu — 
maalaamattoman lattian. Sitä hangattiin lujasti suurilla 
sudeilla ja hiekalla. Voimaa tarvittiin tässä työssä niin 
käsiin kuin jalkoihinkin. Mutta lattiasta tuli kaunis. 
Kun siihen vielä aattona levitettiin hyvältä tuoksuvat 
havut, oli tupa vertaansa vailla, hartaan juhlava. Jou
lusaunassakin tuntui havunneulasten virkistävä pihkan 
haju, havut näet sulatettiin ja kuivattiin siellä.

Juhla ja rauha oli alkanut, kun viimeisetkin kylpi

jät tulivat saunasta. Pystyvalkean loimossa syötiin jou
luateria. Siinä oli varileipää, tuota imellyttämällä teh
tyä, oikeaa joululimppua, mistä lämpimäismaistiaiset 
oli saatu jo pari viikkoa ennen joulua. Oli perunalaa- 
tikkoa, tämän seudun kansallisruokaa. Livekala kuu
lui myös joulupöytään. Sen liotusvesien kumma tuok
su oli jo viikkoja sitten tuntunut pihamaalla kuin en- 
nakkotervehdyksenä joulusta. Herkkujen herkkua oli 
ryynipuuro, mitä valmistettiin suuri padallinen. Puu
roa riitti tapaninpäivänkin aterioihin. Saattoi sitä olla 
vielä Jussin päivänäkin velliksi jatkaa.

Kun tuli takassa muuttui hiilloksen hehkuksi, siir
tyi väki viettämään hämärtyvän aaton parhainta het
keä, veisaamaan jouluvirsiä. Kaikki jouluvirret laulet
tiin läpi. Ne kaikuivat niin suurten kuin pientenkin 
laulamana. Siinä ilta sitten vierähtikin. Joulupukkia 
ei siihen aikaan käynyt eikä lahjoja kotona annettu. 
Naapurille voitiin käydä nakkaamassa joku pieni yl- 
lätyspaketti. Joulukirkkoon olisivat halunneet mennä 
kaikki niin, ettei kotimiestä tahtonut saada.

Joulunpyhinä pysyteltiin tarkasti kotona, ei suku- 
laisiinkaan menty kyläilemään. Vasta arkipyhinä, Jus
sin päivänä ja lastenpäivänä se sallittiin. Kerran lapset 
menivät pihan yli papan puolella käymään joulunpy- 
hien aikana. Pappa keskeytti arvokkaasti hartaan lu- 
kemisesnsa, laski silmälasit pöydälle ja alkoi laulaa: 
"Jouluna minä aina kotonani pysyn”. Siitä lapset ym
märsivät rikkoneensa pyhän tavan ja lähtivät hiljaisi
na takaisin kototupaansa. Nuoret koettivat keksiä jo
tain vähä-äänistä ajanvietettä. Sellaista oli leikki ha
vunneulasten parissa. Näppärä se, ken sai havunneu- 
lan solmuun.

Nykyisin on joulunvietto kovin erilaista. Siihen on 
tullut liian paljon turhaa humua. Ennen joulu oli Jeesuk
sen syntymäjuhla, rauhan juhla Rauhanruhtinaalle.”
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Kuvanveistäjä Voipa Sulkava

V
oipa Nuorukainen Sulkava syntyi Virtain 
Liedenpohjassa vuonna 1884. Hän valmis
tui opettajaksi Jyväskylän seminaarista ja te
ki pitkän päivätyön Tampereella poikien veis- 
tonopettajana. Eläkepäivikseen hän muutti takaisin Vir
roille. Sulkavan ansiot kotiseututyössä ja erityisesti Lie

denpohjan kylämuseon ja kirkon puuhamiehenä ovat 
tunnettuja, mutta hänen taiteellisesta toiminnastaan on 
saatavilla vähemmän tietoa.

Sulkavan lahjakkuus kuvanveistäjänä lienee tullut 
esille viimeistään seminaariaikana. Opettajaksi valmis
tuttuaan hän jatkoi 1920-luvulla opintojaan Helsingis
sä Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun (nykyisen 
Kuvataideakatemian) kuvanveisto-osastolla. Vuonna 
1928 Sulkava täydensi taideopintojaan vielä Pariisissa.

Sulkava liittyy siihen 1900-luvun alussa oppinsa 
saaneeseen taiteilijasukupolveen, joka Mäntän kirkon 
ja Joenniemen kartanon veistoksista tunnetun Hannes 
Autereen (1888—1967) johdolla uudisti suomalaista ku
vanveistotaidetta: puu kelpasi jälleen veistosten materi
aaliksi ja kansanelämä sen kuva-aiheeksi. Tyyliteltyyn 
realismiin tukeutuva, maaseudun elämästä ammentava 
puunveistotyyli kukoisti varsinkin sotien välisenä aika

na. Vähitellen abstraktimmat virtaukset ja muut mate
riaalit kuitenkin syrjäyttivät jälleen arvostuksessa puu
veistokset.

Voipa Sulkavalta tunnetaan yli 220 taideteosta. 
Nuoruusvuosinaan Sulkava kokeili myös taulumaalaus- 
ta, mutta taidekatemian opinnoista lähtien hän keskit
tyi tiettävästi ainoastaan omimpaan alaansa, kuvanveis
toon. Puu hallitsi materiaalina Sulkavan veistoksia, mut
ta taiteilijalta tunnetaan myös kipsiin ja pronssiin valet
tuja teoksia.

Aihemaailmansa taiteilija on saanut pääasiassa maa
seudun elämästä ja töistä. Myös naishahmoja ja muo
tokuvia on useita. Sulkavan tuotteliaimmat työkaudet 
näyttävät ajoittuneen 1920-40 -luvuille.

Tärkeitä kuvanveistäjien työllistäjiä olivat aina 1950- 
luvulle saakka hautamuistomerkit. Sulkavan piirtämiä 
muistomerkkejä on tiettävästi useampiakin muun mu
assa Virtain hautausmailla. Taiteilijan julkisista taide
teoksista ovat tiedossa Virtain kirkon pronssiin valettu 
"Vaivaispoika” ja Virtain yläkoulussa oleva reliefi "Rai
vaajat”. Myös Kangasalla Haralan harjulla oleva, granii
tista tehty Sakari Topeliuksen muistomerkki on Sulka
van suunnittelema (1949).

Voipa Sulkavan kuolemasta tuli heinäkuun lopussa kuluneeksi 40 
vuotta. Raija ja Pertti Sulkava sekä Sirpa Ilvesaho kokosivat Lieden
pohjan Wanhalle koululle näyttelyn Sulkavan maalauksista ja veis
toksista. Kahvihetkeä kuvaava reliefi oli mukana näyttelyssä.

"Aatami ja Eeva ” (kuva ylhäällä) edustaa tyyliltään muistomer
keissä ja julkisissa veistoksissa suosittua monumentalistista klassis
mia. Sulkavan teoksessa on kuitenkin myös oivaltavaa huumoria, 
joka on selvästi sukua Hugo Simbergin kansankuvauksille. Puuhun 
veistetty reliefi on yksityisomistuksessa. Kuvat Arja Järvensivu.
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Joulupähkinä purtavaksi - tunnista kohteet
Nyt voit haastaa koko suvun mukaan Virtain Joulun kuvantunnistuskilpailuun.
Piilokuvakisaamme on valittu 12 kohdetta eri puolilta Virtaita. Tiedätkö, mistä kuvat on otettu?

Kirjoita vastaukset sivulta 52 löytyvälle vastauskupongille tai sen kopiolle ja palauta kuponki Virtain kirjas
toon tai kupongista löytyvään osoitteeseen. Kilpailuaikaa on 7.1.2011 saakka. Kaikkien oikein vastanneiden 
kesken arvotaan 50 euron arvoinen lahjakortti Virtain Kipa-kirjakauppaan. Oikeat vastaukset ja kilpailun 
voittaja julkaistaan tammikuussa Suomenselän Sanomissa. Ei muuta kuin arvuuttelemaan!

1 2
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Anne Kukkonen
Seitsemisen luontokeskuksessa voi tutustua muun muassa 

palokärjen pesään.

Maaseutu- ja luontokoulu Ilmarinen

L
iedenpohjan koulun vanhempainyhdistys, 
maamiesseura ja kylätoimikunta pistivät 
tuulemaan ja hakivat koulullemme pro- 
filoitumissuunnan ja uuden nimen. Kou
lumme ristittiin kauniina kesäpäivänä 17.7.2010 juh
lallisin menoin Maaseutu- ja luontokoulu Ilmarisek

si, ja se sai päätyynsä hienon nimikyltin.
Ilmarinen koulumme nimessä johtuu Ilmarisen 

hautavajoamasta, joka sijaitsee noin kolmen kilomet
rin päässä koulustamme Alavuden suuntaan. Se on 
jättiläisen kaivama hautavajoama, jonne on haudat
tu Suomen hinta.

Mitä tämä nimen vaihdos sitten käytännössä tar
koittaa? Koulumme toiminta-ajatukseen on aikai
semminkin kuulunut luontoarvojen korostaminen. 
Pyrimme opettamaan lapset luonnon monimuotoi-

Merentutkimusta Kokkolassa luontokoulu Villa El- 
bassa keväällä 2010.

suuden kunnioittamiseen koulumme vaihtelevassa 
ympäristössä. Meillä on järvi lähellä, kuivat hiekka- 
harjut kangasmetsineen ympärillä ja rämekin pienen 
kävelymatkan päässä.

Larissa Heinämäki kävi opettamassa ketokasve
ja oppilaille. Tämän yhteydessä huomattiin, että osa 
pihastamme on ketoa. Se jopa luokiteltiin kirjoihin 
ja kansiin keto-biotyypiksi. Kemukoltamme löytyi 
mm. keltahuopanoa, kissankäpälää ja isomaksaruo- 
hoa, joita ei ihan joka paikassa nykyään näe.

Kunnianhimoisena tavoitteenamme on lisätä op
pilaiden lajintuntemusta niin kasvien kuin eliöstön
kin suhteen. Eräs äiti sanoi, että onpa hyvä juttu, 
kun tuo meidän likkakin vaan puhuu koivun pii
keistä ja siitä harmaasta siellä metsässä (koivun nor- 
kot ja erilaiset jäkälät).

Kyläläiset mukana toiminnassa
Koulumme sijaitsee perinteisellä maanviljelysalu
eella, jossa on edelleen jäljellä karjankasvatusta eikä 
vain pelkkää viljan viljelyä. Kylässä on lisäksi use
ammassa taloudessa hevonen. Kyläläiset osallistu
vat koulun toimintaan tarjoamalla erilaisia vierai- 
lupaikkoja ja mahdollisuuksiensa mukaan opastus
ta luontoon ja maaseutuun liittyvissä asioissa. Tänä 
syksynä hain eräältä isoäidiltä tattaria, härkäpapua, 
heilimöivää syysruista ja syysvehnää näytille kou
lulle, jotta lapset oppisivat mistä leipä todella tulee. 
Koulullamme on myös kirnuttu omatekoista voita 
sämpylän päälle kyläläisten opettamana. Lypsykar- 
jatilalla on vierailtu joka toinen vuosi, ja nyt oli
si tarkoitus piipahtaa jossakin muussa tuotantolai
toksessa.
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Naapurikylässämme Ohtolassa valmistetaan 
vanhoilla menetelmillä päreitä, ja sielläkin kou
lumme on käynyt. Aktiivisten päremylly-yhdistyk- 
sen toimijoiden avustuksella valmistimme koulul
le nipun varapäreitä opettajien käyttöön.

4H-yhdistys tarjosi koulullemme ihanan retken 
Seitsemisen kansallispuistoon, jossa opimme paljon 
uutta asiaa metsän elinvoimaisuudesta. Siellä monet 
näkivät elämänsä ensimmäisen kerran kilpikaarnai- 
sia petäjiä, joiden ympärille eivät kädet ylettyneet edes 
parin kanssa. Eipä näy tällaisia puita nykyisissä talous
metsissä.

Leirikoulu luonnossa
Viimekeväinen leirikoulumme ei suuntautunut Sär
känniemeen sen kummemmin kuin Powerparkiin- 
kaan, vaan suunnistimme meren äärelle Villa Elban 
luontokouluun Kokkolaan. Kolme päivää merentutki- 
muksen, kanoottiretken ja luontopolun merkeissä jäi
vät varmasti kaikkien mieleen. Osa oppilaista tosin 
mutkutti siitä, kun paikalta ei saanut ostella leirikou- 
lumuistoksi mitään muovista rihkamaa - luontokou
lussa kun oltiin. Myös tietokoneen käyttö oli pannas
sa. Tarkoitus oli panostaa kavereihin ja luonnossa ul
koiluun.

Kylässämme on myös oma kotiseutumuseo, jonka 
esineistöstä kylän puuhanaiset ovat olleet aina valmii
ta tarinoimaan. Onneksi he tulevat auliisti kertomaan 
museon esineistöstä, sillä me opettajat emme tienneet 
kaikkien esineiden käyttötarkoitusta, vaikka kuinka 
käytimme luovaa mielikuvitusta apunamme.

Syksyiset puolukka- ja mustikkaretket ovat koulus
samme itsestäänselvyys, ja olemme löytäneet karpalol
takin kippojen pohjalle. Tänä syksynä 3. ja 4. -luokka
laiset kävivät Toisveden rannassa siivoamassa ja kuska
sivat monta jätesäkillistä roskaa kylämme roskikseen.

Pojat kuvaamataidontunnilla Liedenpohjan muse
olla vilja-aittaa ikuistamassa.

Profiloitumisen priimusmoottorina toimi kaupun
kimme hankepäällikkö Heidi Tanhua. Häntä on kiit
täminen tämän toimintasuunnitelman virallistami
sesta. Toivomme, että virallinen profiloituminen avaa 
kanavia myös erilaisten avustushankkeiden rahavir
toihin, sillä vaikka kuinka olemme maalla luonnon 
helmassa, emme ikävä kyllä pysty toimimaan pelkällä 
metsän hengellä.

Syksyllä 2010 käytiin siivoamassa 
Toisveden rantaa.

Aukeaman kuvat 
Anne Kukkonen.
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Tiukkoja kysymyksiä 
kaupunginjohtajalle

Liedenpohjan Maaseutu- ja luontokou
lu Ilmarisen oppilaat laativat kysymyk
siä uudelle, heinäkuussa pestinsä aloit
taneelle kaupunginjohtaja Vesa Haapa- 
mäelle.

Miltä tuntuu johtaa Virtaita?
"Työ on monipuolista ja kiehtovaa. Erilaiset vaihtele- 
vat tilanteet ja eri ihmisten kanssa toimiminen tekevät 
työstä mielenkiintoisen.”

Mitä oikeastaan teet päivisin?
"Tyypillinen päivä koostuu erilaisista neuvotteluista, 
kokouksista ja tapaamisista.”

Oletko ennen käynyt töissä näin pitkän matkan 
päässä?
”En ole. Mutta myös aikaisemmat työtehtäväni ovat 
sisältäneet paljon matkustamista.”

Mitä teet vapaa-ajallasi?
”Vapaa-ajalla harrastan mielelläni kuntoilua erilaisissa 
muodoissa. Myös lukeminen kuuluu harrastuksiini.”

Tuleeko tänne jotain uusia harrastusmahdolli
suuksia Sinun mukanasi?
"Virtain kaupunki on avoin uusille ideoille ja järjes
tää puitteet monille erilaisille harrastusmahdollisuuk
sille.”

Mikä on lempiruokasi?
"Lempiruokani on pippuripihvi.”

Minkä merkkinen auto sinulla on?
” Volkswagen.”

Onko sinulla venettä?
”Ei ole.”

Paljonko sait kalaa viime kesänä?
"Yksi kala oli uistimessa kiinni, mutta se karkasi vii
me hetkellä. Lapseni onnistuivat nappaamaan useam
man kalan.”

Millä luokalla lapsesi ovat?
"Tyttäreni käy neljättä ja poikani toista luokkaa.”

Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki Liedenpohjan 
kotiseutumuseolla. Kuva Juha Kallio.

Mihin haluaisit mennä lomallasi?
"Lappiin hiihtämään.”

Minkälaisesta musiikista pidät?
"Olen musiikin suhteen miltei kaikkiruokainen.”

Mikä on paras jääkiekkojoukkue?
"Kouluajoista lähtien suosikkijoukkueeni on ollut 
Tappara.”

Mikä on lempikirjasi?
"Ilkka Remes osaa mielestäni kirjoittaa kiehtovasti. 
Vastaan, että kaikki hänen tähänastiset kirjansa.”

Tykkäätkö karhuista ja susista?
”Ne ovat mukavia ainakin eläintarhassa nähtynä.”
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Erja Niemelä

Virrat-peli testaa kotiseututietoa

V
irrat-kotiseutupeli jul
kaistiin Kurjenkylän 
koululla 23. huhtikuuta, 
jolloin koululaiset pääsi
vät pelaamaan kaikkien aikojen en
simmäiset erät. ”Tosi kiva peli! Kur- 

jenkylä-kysymykset olivat helppo
ja, muut vaikeita”, arvioivat Anniina 
Mesimäki ja Eetu Akkanen Kurjen
kylän koulun liikuntasalissa.

Virrat-peli on tietovisa, jo
hon kuuluu suuri pitäjää esittä
vä pelilauta, hernepusseja ja ky- 
läkohtaiset kysymyssarjat. Pe
lin takana on kaupungin ym-
päristökasvatustyöryhmä, johon kuuluvat opettajien, 
päiväkodin, perhepäivähoidon, nuorisotoimen, Nuoriso
keskus Marttisen ja kaupungin ympäristönsuojelun edus
tajat. Pelilaudan on suunnitellut ja toteuttanut kuvataiteili
ja Linda Peltola Killinkoskelta.

Kysymykset ovat pääosin virtolaisten lasten ja nuorten 
tekemiä. Lapset laativat kotikyliään koskevat kysymykset 
yleistiedosta historiaan ja kulttuurista urheiluun, ja auttoi
vat myös pelin käytännön toteutuksessa askarrellen kysy- 
myskortistoja. Peli ei ole aivan helppo, sillä naapurikyliä 
koskevia kysymyksiä voi joutua tosissaan puntaroimaan.

Peliä voi pelata sekä sisällä että ulkona. Kesän mittaan 
Virrat-peliä onkin päästy kokeilemaan useissa tilaisuuksis-

Kurjenkylän oppilaat Heta Kauppinen (vas.), Tuo
mo Puskala, Rosa Moisio, Eetu Akkanen, Neliä Sa
viniemi ja Anniina Mesimäki miettivät opettajansa 
Sonja Jaakkola-Ristolaisen kanssa, onko Kurjenky
län kummitustalo Vilkku, Pilkku vai Välkky. (Oikea 
vastaus: Välkky) Kuva Erja Niemelä.

sa eri puolilla pitäjää. Se on myös kiertänyt kouluilla ja eri
laisissa lasten tapahtumissa ja kokoontumisissa.

Virrat-peliin voi kehitellä sääntöjä tilanteen ja olojen 
mukaan. Näin esimerkiksi koulussa peliä voidaan pelata 
normaalissa luokassa tai toiminnallisesti liikuntatunnille 
soveltaen. Samalla karttuvat tiedot oman kotikaupungin ja 
kylien asioista ja tapahtumista maantietoa unohtamatta.

Aila Sipilä

Miten Virrat taipuu
nominatiivi Virrat Virrat on Suomen virallinen juhannuskaupunki.
genetiivi Virtain Virtain Seura juhli 60-vuotista toimintaansa vuonna 2010.
akkusatiivi Virtain Moni tuntee Virtain karhunkaataja Kitusesta ja Torisevan rotkojärvistä.
partitiivi Vir taita Virtaita luonnehditaan myös huvilakaupungiksi.
essiivi Virtaina Itse tunnemme tämän Virtaina, ei suinkaan virtoina.
translatiivi Virtaiksi Virtaiksi sitä toivomme myös muiden nimittävän.
adessiivi Virroilla Perinnekylä sijaitsee Herraskylässä Virroilla.
ablatiivi Virroilta Miksi lähteä pois Virroilta?
allatiivi Virroille Virroille on aina mukava tulla.
abessiivi Virtaitta Virtaitta, siis ilman tätä erikoista nimeä, kadottaisimme paljon.

... Virtailla on ihan oma hohtonsa, Virtaissa on sitä jotain!

Virtain asukas on virtolainen heti, kun Virroille 
muuttaa, vaikkei ehkä tullessaan sitä tiedäkään. Van
hempi väki käyttää vielä puheessa muotoja Virtailla,

Virtailta, Virtaille. Ei sekään väärin ole, mutta luoki
tellaan nykyään murteen puolelle - murteet kunni
aan!
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Karoliina Syrjä

Kesätreffit kutsuivat

Kesäasukkaat 
kaipaavat Virroille 
tasokasta 
ruokaravintolaa 
ja pientä kahvilaa.

K
aunis kesäinen sää houkutteli heinäkuun 
alussa Virtain laivarannassa pidetyille ke- 
sätreffeille runsaasti väkeä. Bongasin ylei
sön joukosta neljä kesäasukkaiden edus

tajaa kertomaan, mikä Virroilla on hyvää ja missä 
meillä olisi vielä parantamisen varaa. Kesävirtolaiset 
paljastivat lukijoille myös omat lempipaikkansa Vir
roilla.

Leila ja Kari Jeskanen sekä Jussi ja Daniel, 
kesäasunto Jäähdyspohjassa, 
kotipaikat Ikaalisissa ja Nokialla

"Olemme viettäneet kesiä Valkeajärven rannalla jo 
lähes 40 vuotta, nykyisin jo kolmannessa polvessa. 
Virroilla on hyvä palvelutarjonta, eläinlääkäripalve
luista lähtien, puhtaat vedet ja kaunis luonto. Valke
ajärven vettä voi juodakin, mitä vieraat eivät millään 
meinaa uskoa. Pidämme mökissä lämmöt päällä ym
päri vuoden, vietämme lähes kaiken vapaa-aikamme 
täällä. Jos eläkkeelle päästään, muutetaan tänne var
masti pysyvästi. Jos jotain toivomme, niin Virroil
la saisi olla oikein hyvä, tasokas ruokaravintola. Se 
täältä puuttuu. Ja jätteiden lajittelu saisi olla nykyistä 
tehokkaampaa. Jäteasema voisi kesäaikana olla auki 
joka päivä. Lempipaikkamme on tietysti oma ranta 
Valkeajärven rannalla.”

Harry ja Ulla Piela sekä Boris-koira, 
kesäasunto Vaskivedellä, 
kotipaikka Helsingissä

"Olemme olleet Virtain kesäasukkaita nyt kymme
nen vuoden ajan. Suurin huolenaiheemme on kes
kustan näivettyminen: väkeä liikkuu vuosi vuodelta 
vähemmän ja tyhjiä liiketiloja on ikävä katsella. Hy
vääkin täällä on paljon, kuten kirjastopalvelut, kau
nis luonto ja Perinnekylä... Kaipaamme vielä pientä 
kahvilaa, joka olisi auki vähän myöhempään illalla. 
Olemme olleet mukana kesäasukastoimikunnan toi
minnassa. Sitä tulisi edelleen kehittää. Kesätreffien 
paikka on nyt hyvä, mutta väkeä olisi saanut tulla 
enemmän, kelikin on näin mainio. Lempipaikkam
me täällä Virroilla on oma mökki. Vieraat olemme 
yleensä vieneet ainakin Perinnekylään ja Helvetinko- 
lulle.”



Aija Punkkinen ja Antti Huhtinen, 
kesäasunto Monoskylässä, 
kotipaikka Tampereella

"Olemme olleet Virtain kesäasukkaita 1960-luvulta 
lähtien. Ainoa huono puoli Virroilla on oikeastaan 
se, että tänne on niin pitkä matka: täältä käsin ei voi 
oikein käydä Tampereella töissä eikä täällä voi pii
pahtaa pikaisesti. Vietämme mökillä yleensä koko 
kesäloman ja lähes kaikki viikonloput maaliskuusta 
lokakuulle. Tulimme kesätreffeille nyt ensimmäistä 
kertaa, ihan kiva tällainen tapahtuma! Lempipaik
kojamme Virroilla ovat mökkimme Moksunniemes- 
sä sekä Torisevan kävelyreitti. Täällä on paljon hy
vää: mahtavat vesistöt ja veneilymahdollisuudet sekä 
vertaansa vailla oleva laivaranta.”

Katja ja Timo Röyhkiö,
kesäasunto Kotalassa,
kotipaikka Kangasalla

"Meillä on molemmilla juuret Virroilla, kesäasukkai
ta olemme olleet nyt kolme vuotta. Ei äkkiä tule mie
leen mitään parannusehdotuksia, kaikki palvelut toi
mivat täällä niin hyvin. Virrat on meille koti kuiten
kin, täällä on kaikki niin tuttua: maisemat, luonto 
ja ihmiset. Vietämme mökillämme Uurasjärvellä ai
kaamme tavallisesti aikaisesta keväästä myöhäiseen 
syksyyn. Oman mökin jälkeen mieluisimpia paikko
ja Virroilla ovat varmaan juuri tämä rantapuisto ja 
rantaterassi. Täällä tapaa usein tuttuja ja täällä jär
jestetään mukavia tapahtumia! Kesätreffeille osallis
tuimme nyt ensimmäistä kertaa.”

Näin vapaa-ajantoimikunta toimii

Vapaa-ajanasukastoimikunta on yapaa-ajan asuk
kaiden ja etätyötä tekevien yhteistyöelin kaupun
gin toimielinten, luottamushenkilöiden sekä kau- 
punkilals'ren ja kyläyhdistysten välillä. Toiminta 
on poliittisesti sitoutumatonta.

Kesätreffeillä 9.7.2010 Virtain Rantapuistos
sa valittiin uusi vapaa-ajanasukastoimikunta. Var
sinaisia jäseniä toimikunnassa ovat Seppo Ala- 
Härkönen Helsingistä, Elvi Hedenborg Tuusulas
ta, Elina Helimäki Tampereelta, Johanna Helin 
Nokialta, Heikki Elonheimo Jyväskylästä, Sisko 
Lindfors Keravalta, Raimo Metteri Helsingistä se
kä Harry Piela Helsingistä.

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjoh

tajan. Kaupunginhallitus on valinnut toimikun
nan sihteeriksi Maria Ahosen. Lisäksi toimikun
taan kuuluvat kaupungin edustajat Väinö Ilomäki 
ja Pentti Vaara, Virtain yrittäjien edustaja Kimmo 
Mäntysalmi, Virtain yrittäjänaisten edustaja Mar
jaana Ahonen sekä Virtain kylien kehittämisyh
distyksen edustaja Irene Lampila.

Kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitun toimi
kunnan tehtävänä on kehittää loma- ja vapaa-ajan 
asumista Virroilla yhteistyössä kaupungin, yrittä
jien ja kylien kanssa, tehdä esityksiä ja aloitteita 
kaupungin päättäville elimille sekä edistää tiedot
tamista. Toimikunta järjestää kesätreffit vuosit
tain kesä-heinäkuussa.



Ulla Niemi Virtain Yrittäjänaisten kevätkokouksessa 2010 oli iloinen tunnelma. Kuva Heli Niemi.

Virtain Yrittäjänaiset ry 40 vuotta

H
elmikuun 15. päivänä 1970 kokoontui jouk
ko eri alojen yrittäjänaisia Virtain Yrittäjänai
set ry:n perustavaan kokoukseen. Paikalla oli
vat Salme Ahola, Vieno Haapanen, Aino Ha
ka, Kyllikki Juntunen, Eeva Kivistö, Maire Kokko, Tuula 
Nurminen, Aino Rantanen, Sirkka Tuominen, Anni Uu- 

si-Kyyny ja Anna-Liisa Virtanen. Mukana oli myös Yrittä
jänaisten Keskusliiton toiminnanjohtaja Eeva Poutiainen. 
Perustajajäsenistä Aino Hakalla ja Kyllikki Juntusella on 
ollut mahdollisuus toimia yhdistyksessä lähes 30 talotta.

Paikallisyhdistyksen rekisteröitymisen myötä liityttiin 
jäseneksi valtakunnalliseen Yrittäjänaisten Keskusliittoon. 
Jäsenyys antoi mahdollisuuden päästä vaikuttamaan val
takunnallisella tasolla yrittäjänaisten toimintaan. Kevät- 
ja syyskokouksiin osallistumisen ohella tuli mahdollisek
si tehdä keskusliiton kautta eduskunnalle aloitteita ongel
miksi koetuista asioista sekä pitää yhteyttä suoraan naisyrit
täjien puolesta toimiviin nimikkokansanedustajiin.

Pienelle yhdistyksellemme oli merkittävä asia, että sil
loinen puheenjohtajamme Elisa Kivelä tuli valituksi Yrit
täjänaisten Keskusliiton hallitukseen kaksivuotiskaudelle 
vuosiksi 1998—1999.

Yhdistyksemme perustamisvuosi 1970 oli vielä 
toiminnan selkiinnyttämisen aikaa. Kuten yleensä naisyh
distyksissä oli myös yrittäjänaisilla paineita toimia hyvän
tekeväisyysjärjestönä. Pääasialliseksi tehtäväksi määritel
tiin kuitenkin naisyrittäjien asioiden ajaminen.

Tuolloin luotua toimintamallia on melko uskollisesti 
noudatettu. Esimerkiksi kapiokirstuarpajaiset ovat kuulu
neet vuosittain toistuviin perinteisiin, mutta jäsenillat ovat 
osittain vaihtuneet yritysvierailuihin. Vuonna 2008 valit
tiin ensimmäisen kerran Virtain Vuoden Yrittäjänainen. 

Yritysmaailman muutokset ovat asettaneet vaatimuk

sia uuden oppimiseen, ja tähän olemme myös toiminnas
samme panostaneet. Tietotekniikka on luonut haastei
ta mutta antanut myös yrittämisen mahdollisuuksia alaa 
hyvin hallitseville.

Osallistuminen paikkakunnan merkittäviin tapahtu- 
miiin on kuulunut ohjelmaamme. Yhteistoimintaa on 
harjoitettu Virtain Yrittäjät ry:n sekä lähipaikkakuntien 
yrittäjänaisten kanssa.

Yhteiset retket ja jäsenillat ovat virkistäneet ja yhdis
täneet. Varsinkin uudet yrittäjät kokevat tärkeäksi toisiin 
yrittäjiin tutustumisen ja verkostoitumisen.

Yhdistyksemme ensimmäinen puheenjohtaja oli Ee
va Kivistö. Hänen seuraajiaan ovat olleet Aino Ranta
nen, Briitta Yks-Petäjä, Kaisa Vehniä, Eila Sipilä, Riit
ta Makkonen, Kyllikki Juntunen, Sirkka Paloviita, Eila 
Karhukorpi, Raija Ahokas, Elisa Kivelä, Kirsti Perähuh- 
ta ja nykyinen puheenjohtaja Heli Niemi. Jokainen heis
tä on tuonut uusia ajatuksia toimintaan ja taannut yhdis
tyksen jatkuvuuden.

Sihteerin tehtäviin kuuluu pöytäkirjojen pitämisen 
ynnä muun lisäksi myös raportointi toiminnasta Kes
kusliittoon viisi kertaa vuodessa. Tässä velvoitteessa sih- 
teerimme ovat olleet tarkkoja ja tunnollisia, ja moni 
heistä onkin palkittu vuoden sihteerinä.

Jäsenmäärä on vaihdellut vuosien mittaan viiden
kymmenen molemmin puolin. Jäsenistöllä on ollut mah
dollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan sääntömää
räisissä syys- ja kevätkokouksissa. Vuosikymmenien toi
minnan jälkeen voimme todeta, ettei työ ole ollut turhaa. 
Uusia ja nuoria jäseniä on tullut mukaan ja yhdistyksen 
toiminnan jatkuvuus on siten turvattu. Virtain Yrittäjä- 
naiset juhlivat 40-vuotista taivaltaan 24. lokakuuta kut
suvieraiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
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Raili Ilomäki ja Oili Karvinen

Liedenpohjan likat ja pojat 
kokoontuivat jälleen
I loinen naurun ja puheen sorina kuului Liedenpoh-

I jän vanhan koulun pihasta elokuun 1. päivänä. Sin-I ne kokoontui entisiä Tulijoenkylän likkoja, ja muu- 
| tama poikakin oli rohjennut tulla joukkoon. Siinä 

käteltiin ja halattiin, ja välillä kuului: "Kukas sinä taas 
olitkaan?” Olihan joidenkin tapaamisesta kulunut 40
vuotta.

Väkeä oli tullut eri puolilta Suomea. Kotikylään oli 
mukava tulla ja varsinkin tänne omaan kouluun, jon
ka pulpeteissa kaikki olimme istuneet aikanaan. Vanha 
koulu on kunnostettu hyvään kuntoon. Alaluokassa pi
detään juhlia ja muita tilaisuuksia, toisessa luokassa on 
kansalaisopiston käsityötilat. Keittola on nykyaikaistet
tu.

Tilaisuuden järjestäjistä Ilvesahon Sirpa kutsui "kou
lulaiset” luokkaan. Karvisen Oili toivotti porukan terve
tulleeksi ja kertoi päivän ohjelmasta. Aluksi laulettiin Su
vivirrestä pari säkeistöä, sitten ruokailtiin maittavaa li
hakeittoa. Ohjelma jatkui lauluilla ja runoilla. Mäkelän

Liedenpohjan likat koolla 3. heinäkuuta 
2000ja 1. elokuuta 2010. Kuvat omistaa 
Oili Karvinen.

Reijo kertoi hauskasti koulumuistojaan, tuttua monelle. 
Välillä piti koputtaa karttakepillä, kun "koululaiset” in
nostuivat puhumaan yhtäaikaa.

Sketsikin nähtiin: Vihtori ja Santra olivat menossa 
naimisiin ja toivat häälahjalistan apteekkiin. Lista sisäl
sikin kaikki mahdolliset lääkkeet. Siinä hyvät lahjat pit
käksi aikaa.

Sitten otettiin valokuvia, kierreltiin pöydissä ja muis
teltiin lapsuus- ja nuoruusajan tapahtumia Tulijoen ky
lässä. Juotiin vielä kakkukahvit ja suunniteltiin seuraavaa 
tapaamista, joka olisi kahden vuoden kuluttua.

Tämä oli jo kuudes kerta kun kokoonnuimme. En
simmäinen kerralla vuonna 2000 meitä oli neljä "lik
kaa”, jotka lähtivät katselemaan vanhaa kotiseutua. Kä
velimme entiset tutut rannat ja muut paikat, ja tapasim- 
me useita tuttuja. Siitä jäi mieleen, että pitäisi järjestää 
uusi tapaaminen.

Niin me kokoonnuimme vuonna 2003, jolloin mei
tä oli koolla 24. Seuraava kerta oli vuonna 2005, jolloin 
väki lisääntyi 38:aan, muutama poikakin oli mukana. 
Vuonna 2006 mukana oli 37 ja vuonna 2008 jo 43 hen
keä. Tänä vuonna meitä oli 41. Aina on tullut uusia jouk
koon, ja kaikkiaan yli 80 henkeä on käynyt kokouksissa. 
Toivomme lisää Tulijoenkylän tyttöjä ja poikia muiste
lemaan kylän ja koulun tapahtumia. Kotikylä on meil
le kaikille rakas paikka, se on usein ajatuksissamme, kun 
maailman polkuja tallaamme.
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Max Salmi.
Kuva 1960-lu- 
vulta Max Sal
men perikunnan 
kokoelmista.

Simo Suoniemi

Max Salmen viisi vuotta Virroilla

M
ax Kasimir Salmi kuuluu yhä kuole
mansa jälkeenkin maamme merkittä
viin taidemaalareihin. Hän vietti var
haislapsuutensa Killinkoskella ja Ko- 
ronkylässä ja koki niiden kuuluvan tärkeään kasvami
sen aikaan. Pöydässä istuessaan hän mieluusti kertoi 

eläviä tarinoita varhaislapsuudestaan Virroilla.
Max Salmen isä, Killinkoskelta Tampereelle muut

tanut metallisorvaaja Esko Salmi jätti perheensä ja läh
ti veljensä Oivan perässä toiviomatkalle Neuvostoliit
toon vuonna 1933. Esko kuoli jo vuonna 1935 kolhoo
sissa Dzerzinskissä. Maxin äiti Saima ei jaksanut yk
sin jätettynä kolmen lapsen kanssa. Hän lähti omille 
teilleen ja jätti lapset sukulaisten huomaan. Eskon ve
li Usko otti hetkiseksi Maxin ruokittavakseen, mutta 
luovutti pojan pian Killinkoskelle isoisän huomaan.

Max Killinkoskella
Isoisän nimi oli Heikki Salmi. Hän oli maaviljelijän 
poika, syntynyt vuonna 1878. Heikki seurasi jo pik
kupoikana aikaansa: Tampereelle saatiin sähkö, katu
valot syttyivät, ja tehtaissa alkoivat myllertää sähköllä 
toimivat vehkeet. Heikki varttui nuorukaiseksi, lähti 
työn perässä Tampereelle ja pääsikin sähkölaitoksel
le töihin. Hän luki työnsä ohessa kaiken mahdollisen 
suomen kielellä kirjoitetun kirjallisuuden sähkötek
niikasta. Kaiken sähköstä Heikille opetti sähkölaitok
sen mestari, Kalle Helenius, joka oli tavattoman taita
va käsistään, kuulemma sitä Kello-Könnien sukua.

Heikki löysi puolison itselleen ja sai yhteensä vii
si lasta. Maxin isä Esko syntyi vuonna 1908 keskim
mäisenä lapsena.

Kerran Heikki näki Tampereen kesäjuhlilla fono
grafin. Hän katseli konetta yltä ja päältä, palasi kotiin
sa ja valmisti vahasta ja shellakasta jousimekanismil- 
la toimivan laitteen. Myöhemmin konetta kutsuttiin 
magnetofoniksi, nykyään nauhuriksi. Heikki rakente- 
li asunnossaan myös erinomaisia polttomoottoreita.

Tampereelta Heikki muutti takaisin Killinkos
kelle. Siellä keksintöjen valmistaminen jatkui. Syntyi 
mausermitta, kirjainsysteemillä toimiva lukko, herä
tyskello, joka sytytti valot huoneeseen sekä sähköllä 
toimiva rotanpyydys, joka ei kylläkään toiminut. Näi
tä keksintöjä löytyy yhä kotiseutumuseosta.

Max Koronkylässä
Isoisä Heikki päätti luovuttaa Maxin Koronkylään 
tyttärensä hoitoon myymälänhoitaja Vilho Salmelan 
perheeseen. Huvilan sahan aikana Virtain osuuskau
pan Koron sivumyymälään riitti asiakkaita, vaikka 
Koronkylässä toimi samaan aikaan myös osuuskaup
pa ja yksityinen kauppias. Maxin Anni-täti oli keuh- 
kotautihoitaja, joka kiersi polkupyörällä talosta taloon 
viemässä lohtua ja rohtoa. Salmeloitten lapset Taisto ja 
Terttu olivat Maxin kasvatussisarukset.

Vilho Salmela nouti 2,5-vuotiaan Maxin reellä 
postiautolta vuonna 1933. Pojalla oli iso karvalakki 
leuan alle solmittuna. Kun päästiin perille ja Maxilta 
kysyttiin, haluaako tämä kahvia vai teetä, vastasi poi
ka: ”Kynä ja paperia”. Kaupassa poika piirteli käärepa
periin kuviaan, kertomansa mukaan eläimiä ja autoja.

Kaupassa oli joskus käynyt varkaita, joten Vilho oli 
hankkinut taloon Rissen, varoituksia haukkuvan pysty- 
korvan, samanikäisen kuin lapsetkin. Jonakin talvena
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MAX KASIMIR SALMI

s.io.5.i93i-k.27.9.i995

Taideopinnot: Turun piirustuskoulu 
1948-49 ja 1954-55.

Kymmeniä yksityisnäyttelyitä 
Suomessa.

Ulkomaisia näyttelyitä: Pariisi, Oslo, 
Louisiana, Tukholma, Birmingham, 
Hampuri, Leningrad, Madrid,
Sao Paulo, Monaco.

Teoksia Suomen merkittävimmissä 
museoissa.

Maxin isoisä Heikki ja isä Esko KiUinkoskella toi
mineessa valokuvaamossa kuvattuina Kuva Max 
Salmen perikunnan kokoelmat.

Max lasketteli kelkalla suoraan avantoon. Risse juoksi 
kelkan perässä ja kannatteli Maxia pinnalla takin kar- 
vakauluksesta kunnes Salmeloilta riennettiin apuun.

Kasvatusveli Taisto sai ajaa polkupyörällä, mutta 
ei saanut ottaa lapsia ritsille. Kerran Taisto ajeli hake
maan muutamaa halkoa pyörällä, kun yhteisestä pää
töksestä Max hyppäsi halkojen päälle. Ennen pitkää 
poika putosi nenällensä hiekkaan. Kotona Taisto ja 
Max todistivat ankarasti, että Max oli ajatuksissaan 
juossut päin liiterin seinää. Vilho ihmetteli tapaukses
ta kuultuaan, että olet sinä kummallinen poika, kun 
juokset päin seinää.

Kerran Anni-täti voitti arpajaisissa kirkolla ha
meen. Max ihastui pieneen, punaiseen leninkiin, ja 
se piti saada heti päälle. Poika puki hameen ja syök
syi ulos juoksentelemaan ihmisten ilmoille. “Mulla oli 
pää ajettu muliksi, ja kylän lapset nauroivat kaksin
kerroin. Olin siinä kuusivuotias, taisi kolttu olla kre- 
tonkia.” Max julisti ryhtyvänsä kansakoulunopettajan 
Vihtoriksi, jotta kiusanteko loppuisi.

Koulunkäyntinsä Max aloitti syksyllä 1938 Koron- 
kylän kansakoulussa. Opettajakseen hän sai suositun 
“Mantan”, Hilja Koron. Myöhemmin Max muisteli, 
kuinka koulussa luettiin Koivua ja tähteä, virkattiin 
paperitollon ympärille pallo, kuunneltiin Raamatun 
tapahtumista ja laulettiin pontevasti Finlandiaa.

Talvisodan aattona Max siirtyi Haapamäelle jatka
maan koulunkäyntiään ja Salmelat muuttivat Taivas

saloon. Lopun elämäänsä Max Salmi eli Turun ym
päristössä, myöhemmin suurena taiteilijana. Virrat oli 
jäänyt taakse.

Opettaja Hilja Koro. Liisa Salakarin albumista 
1961.

Lähteet:
Vesa Kotilainen: Surrealistitaiteilijan elämä ja tuotanto. 1998.
Jorma Ojaharju: Maximus. 1977.
Patalan pojista moneksi kyläksi. Toim. Aila Sipilä ja Patalanmajan kylähistoriapiirit. 2010. 
Max Salmen ja Simo Suoniemen keskustelut 1982-1986
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Virtain kirkko.
Simo Suoniemi, 2000.

Olli Koro

Virtain maisemat ovat
innoittaneet taiteilija Simo Suoniemeä

T
aiteilija Simo Suoniemi syntyi Vaasassa Pa
losaarella 27.3.1952. Hän kävi Vaasan Yh
teiskoulua, josta kirjoitti ylioppilaaksi vuon
na 1971. Hän lähti opiskelemaan Helsingin 
yliopistoon pääaineenaan taidehistoria sekä Taideteol
liseen Korkeakouluun perehtymään taidegrafiikkaan. 

Suoniemi on siitä lähtien asunut Helsingissä, viimeiset 
15 vuotta Suomen ateljeesäätiön taiteilijatalossa, jossa 
on samassa yhteydessä huoneisto ja ateljee.

Suoniemen ensimmäiset kontaktit Virroille syntyi
vät jo ennen kouluikää hänen matkustaessaan 1950-lu- 
vulla vanhempiensa kanssa kesäisin sukuloimaan Ori
vedelle. Perheen tapana oli pysähtyä kahville Makka- 
raojalle tai Torisevan kahvilaan.

Myöhemmin 1960-1970 -lukujen taitteessa Suonie
mi seurusteli muutaman vuoden professori Nandor Mi
kolan tyttären kanssa. Mikolalla oli Vermasjärven ran
nalla vuonna 1958 rakennettu kesämökki “Nokinok- 
ka” savusaunoineen. Kesälomaa vietettiin mökillä ai
koina, jolloin kaikki kesät olivat lämpimiä.

Tavattuaan nykyisen vaimonsa Liisa Salokarin Suo- 
niemi ryhtyi 1980-luvun puolivälistä lähtien viettä
mään kesiä ja jouluja Koronkylässä nykyään Manu Sa

lokarin perikunnan omistamalla pientilalla. “Männi
kössä” on vietetty välillä pitkiäkin aikoja, joskus jopa 
puoli vuotta yhtäjaksoisesti. Lapset Joonas ja Eetu op
pivat pitämään taloa omanaan. Vanhempi poika Joonas 
kuoli väkivaltaisesti pari vuotta sitten, mutta Eetu viet
tää yhä aikaansa "Männikössä” vanhempiensa seurana.

Kuvataiteilijana Simo Suoniemi osasi heti käyttää 
Koronkylän perinteistä viljelymaisemaa hyväkseen. 
1990-luvulta lähtien Virrat on tullut suorastaan lähtö
kohdaksi Suoniemen teoksille. Virrat-aiheisia tauluja on 
ollut esillä näyttelyissä Helsingissä, Hangossa, Lahdes
sa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja jopa Tukholmassa asti. 
Apuna Suoniemellä on toisinaan ollut teosten ripusta
misessa lankomiehensä Voitto Salokari, syntyperäinen 
koronkyläläinen.

Suoniemen teokset ovat pääasiassa litografioita, jot
ka on luonnosteltu lyijykynällä paikan päällä yleensä 
kesäisin ja viimeistelty taidegrafiikan menetelmin Hel
singissä. Työtapa toistuu vuodesta toiseen Virrat—Hel
sinki -akselilla. Tulevan talven aikana syntyvät teok
set on siis piirretty viime kesänä Virtain Koronkylässä. 
Suoniemi istuu pellon laidassa piirtämässä, ja Masi-koi- 
ra juoksee ympärillä.

Männikön tila.
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Einari Vuorelan kirje Olga Laukkaselle

Soini, Laasalan kansakoulu 10.2.1940
Rakas Täti Laukkanen

O Sain eilen kirjeen Lilli Sieväseltä ja häneltä kuulin, että Te Täti Laukka- 
# nen olette sairastunut ja että Te olette Virtain Sairaalassa. Lähetän tämän 
f kirjeen pienenä kiitollisuuden osoituksena kaikesta siitä äidillisestä hoi

dosta ja hyvyydestä, jota osoititte veljelleni Edvinille ja minulle meidän 
e ollessa kauniissa Vaskiveden kylässä ruotipoikina. Teidän kotinne siellä 

teki meidän elämämme onnelliseksi ja sisältörikkaaksi. Teidän kotinne
I oli ikään kuin meidänkin kotimme.

Täti hoiti jalkani terveeksi. Olin astunut sen suureen rautanaulaan
laivasiltaa purettaessa. Lienenkö kiittänyt siitä edes? Täti on sitonut luke
mattomat haavat Vaskivedellä. Lämmittäköön muistelu sydäntänne.

Vaikkakin ihmiselämä on lyhyt näin jäljestäpäin tarkastellen, mahtuu 
siihen kuitenkin paljon unohtumatonta sisältöä. Tällaisina raskaan ko
ettelemuksen ja murheen päivinä ihminen pakenee menneisyyteen etsi
mään sieltä lohdutusta. Lähtemättömästi ovat Vaskivedellä eletyt onnel
liset vuodet painuneet mieleeni. Muistan kaikkea sieltä, muistan keväät, 
kesät, syksyt ja talvet. Muistan lauantai-illat siellä Teidän kodissanne. Kä
vimme saunassa neljän miehen voimalla, opettaja-setä, Uuno, Edvin ja al
lekirjoittanut. Sitä ennen saimme aina lämpimät pullakahvit. Pelasimme 
dominoa. Muistan opettaja-sedän ilmielävänä soututuolissaan savuja tup- 
ruttelemassa. Usein olen ihmetellyt kirkonkylän sedän ja setä-Laukkasen 
uskollisuutta opetustyössään. Heidän väsymätön aherruksensa ei ole voi
nut olla jälkeä jättämättä. Niin, entisajan opettajain raivaustyöstä on ver
sonut se sato, jota nyt isänmaa saa korjata.

He ovat kasvattaneet sen sankarikansan, jota koko sivistynyt maailma 
ihailee ja ihmettelee. Heidän syrjäisillä saloilla tekemänsä kylvö on puh
jennut kauniiseen kukkaan. Yhtenä miehenä seisoo Suomen kansa rinta
massa vainolaista vastaan. Kuulin, että Uuno on "siellä jossakin”. Hänes
sä on aina isänmaa-ajatus elänyt voimakkaana. Tiedän, että hän on seu
rannut rintansa kutsumusta.

Omasta elämästäni muutama sana. Tulin syksyllä tänne Soinin pitä
jään Laasalan kansakouluun opettajaksi. Vaimoni Laura on toisena opet
tajana väliaikaisesti. Meidät vihittiin Soinin pappilassa 10 p. lokakuuta. 
Täältä on noin 100 km Virroille. Toivomme sydämestämme, että Täti tu
lisi jälleen terveeksi, että näkisimme Teidät vielä Peltoniemen emäntänä. 
Kaipaamme niin Vaskivettä. Suurella rakkaudella seuraamme elämään
ne. Usein olen ajatuksissani luonanne. Olen niin paljosta kiitollisuuden 
velassa. Pyydän Lauran puolesta lausua terveisiä. Tätihän tervehtii Uu
noa puolestani.

Jätämme Teidät Taivaallisen isän suojelukseen. Hänen läheisyytensä 
on turvapaikka.
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Rakkain terveisin 
Einari Vuorela

Olga Laukkanen (s. Kilju
nen) oli syntynyt vuonna 
1870 Säämingissä. Olga tu
li sairaanhoitajaksi Virtain 
sairaalaan, ja avioitui myö
hemmin Vaskiveden kan
sakoulunopettajana toi
mineen Paavo Laukkasen 
kanssa. Olga opetti koulus
sa tytöille käsitöitä. Paavo 
Laukkanen toimi opettajan 
virassa eläkeikäänsä asti, 
minkä jälkeen perhe jäi hoi
tamaan omistamaansa Pel
toniemen tilaa. Olga Lauk
kanen kuoli Virtain sairaa
lassa 7.2.1940. Einari Vuo
rela ei tiennyt tätä kirjettä 
kirjoittaessaan. Kuva Vir
tain kotiseutuarkisto.
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Vaskiveden Törmän rannassa Eeva-äiti lasten kanssa pyykillä, taustalla Hintalan laivalaituri.
Kuva Väinö Tuomaala 1953. Vaskiveden kyläarkisto.

Raili Ilomäki

Mikä nyt on paremmin 
kuin 50 vuotta sitten

nsimmäiseksi tulevat mieleeni ehdottomasti 
maantiet. Suomen kaikki valtatiet ovat ny
kyään suoria ja päällystettyjä.

Muistan, kuinka 50 vuotta sitten Lieden
pohjan ja Virtain kirkonkylän välinen tie oli erittäin 
mutkainen soratie. Kerrottiin sen olleen aikoinaan 
Herrasen talon sikojen polku. Olisivatko siat käyneet 
laiduntamassa kauempana? Tätä vähän yli 20 kilomet
riä pitkää tietä käytiin oikein kaukaakin katsomassa, 
oli se niin mutkainen.

Kelirikkoaikana soratiet olivat kehnoja. Virroilla 
oli tiemestarina 1950-luvulla Kalle Sorsa. Kerran oli 
'ajakaa hiljaa” -liikennemerkkiin kirjoitettu jatkoksi 
"Sorsa munii”. Tie kun oli ollut huonossa kunnossa.

Toinen asia, mikä tulee mieleen 50 vuoden takaa, 
on pyykinpesu. Silloin ei vielä ollut pyykinpesukonei
ta ainakaan maaseudulla.

Varsinkin talvella pyykinpesu oli työlästä. Sitä pes
tiin talvella kyllä harvemmin, pyykättiin saunalla tai 
karjakeittiössä. Mikä kamalinta, pyykki huuhdeltiin 
avannolla.

Kuivauskin oli hankalaa talvella. Pyykit levitettiin 
vintille tai latoon. Siellä ne saivat olla monta viikkoa.

Lakanat olivat kovia koppuroita ennen kuin ne pa
remmilla ilmoilla sulivat ja kuivuivat.

Kesällä pyykkipäivää oikein odotettiin, ainakin 
lasten taholta. Pyykit kerättiin koppaan ja maitokär- 
ryillä mennä huristettiin pyykkirantaan. Eväät olivat 
tietysti mukana, sillä rannassa vierähti koko päivä. 
Rannassa oli kylän yhteinen pyykkipata ja puisia jalal- 
lisia paljuja. Pyykit hierottiin ensin pyykkilaudalla ja 
keitettiin sitten padassa.

Meillä lapsilla oli hauskaa, kun puettiin monta ker
rosta pestäviä vaatteita päällemme ja hypittiin laituril
ta järveen. Varsinaisia pellehyppyjä. Siinähän vaatteet 
likosivat sopivasti ennen pesua.

Pyykkipäivän kohokohta oli eväitten syönti. Ai
kuisilla oli kahvia, joka pysyi kuumana villasukkaan 
laitetussa pullossa. Me lapset saimme mehua, ja joskus 
oli kaupasta ostettu limunaatipullo ja sen kanssa pa- 
pinleukoja. Voileivät maistuivat hyvälle.

Olisi mukava näyttää tämä lastenlapsille ja toteut
taa vanhanaikainen pyykkipäivä rannassa. Olihan 
meillä yhtenä kesänä vanhanaikainen heinäntekopäi- 
väkin: laitettiin heiniä seipäille, ja lapset saivat hara
voida ja olla tappipoikina.

26 Virtain Joulu 2010



Juhani Reinikka

Rinne-Ahon vanhan 
pirtin takkaehtoo

E
dellisellä vuosituhannella jonakin marras
kuun hämyisenä iltana oli Rinne-Ahon van
han pirtin takkalämpöön ja valon piiriin ko
koontunut elämää kokeneita aikamiehiä. 
Pirtin penkillä istuivat ainakin Mäntysen Jussi, Viita
sen Santeri, Vuorisen Eeti, Ahosen Seeti, Rantasen Yr

jö ja Rinteen Eno-Santeri.
Jutustelun aiheena olivat puut ja niiden ominai

suudet tarvike- ja lämmitysaineena. Jokaisella keskus
telijalla oli käytännön kokemusta, mukana ei ollut ns. 
kädettömiä asian suhteen.

Kuusipuusta, joulunpuusta, tehdään sitkeitä katto- 
päreitä. Polttoaineena pihkakotelot paukkuvat 
ja puusta lentelee polttavia kipinöitä lattialle.

Haapa käy ruuheksi, saunanpenkiksi, vesi- 
kelkan aiheeksi. Palaa taulan lailla, liekki on 
kylmää. Helisevä on haavanlehti.

Rantasen Yrjö, joka valjaisiin luokat teki, 
antoi arvon pihlajalle, raidalle ja pajulle. Pa
laahan ne kaikki, kun kuivia ovat, mutta niit
ten savu on aika mirhamia.

Savu nousee katajasta, sitten runkopuu 
syttyy vasta. Kuiva neulainen kataja humah
taa kerralla liekkiin kuin Mooseksen palava 
pensas. Kataja on kimpiaineena ja tupenlesti- 
nä verraton.

Koivu on monikäyttöinen. Tuohesta saa
daan kontit ja rovokset, oksista vihdat ja vispi
lät, puusta suksipuut, reenjalakset, kirveen ja 
kuokan varret. Palaessaan hyvän lämmön an
taa, tuhka pyykin liottaa ja livekalan pehmen
tää.

Keväällä leppä on piimässä ja naisväki her
kimmillään - sanotaan? Lihan ja kalan savus
tuksessa maittavan maun antaja, tiilten poltos
sa pintavan värin saa.

Entäpä mänty: hirret, koppapäreet, ter
van ja sysien alkuaine. Mänty on leivän jat
kaja, kuoren nilestä saadaan pettuaineet.”Pane 
puolet petäjäistä, veihän naapurimmekin vil
jan halla.”

Amerikan ”baanarina” ollut Vuorisen Ee
ti kertoi, että punapuu on kaikkeen ylivoimai
nen. Laulun sanoissakin sanotaan, että ken pu
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napuun kantoon mökkinsä laittaa niin sinne se ilon
päivä koittaa... Justeerin viilauksessa meni kuulemma 
koko päivä.

Eeti kertoi lännen mailla tutustuneensa uuteen 
syötävään kasviin, jolla voi korvata perunat. Nimi 
oli tomo, kasvoivat rungon oksissa, juuret olivat mul
lan alla. Mukulat ovat kypsinä punaisia, maku vallan 
mahtava. Lupasi kokeilla saunapellossa, kun lähettä
vät lännestä siemeniä.

Marraskuun ehtoo oli jo vahvassa hämyhyssyssä, 
takassa paloi tervaskannon puolikas. Oli kotiinlähdön 
aika.
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Rantasen aitan edessä oleva myllynkivi on aikojen kuluessa saanut 
seurakseen joukon pieniä kivimunia. Kuva Anna-Liisa Mäki.

Anna-Liisa Mäki

Kiviniemen vanha mylly ja sähkölaitos

K
ävin tutustumassa syyskesällä Myllyojan 
luontopolkuun. Ensimmäistä kertaa siel
lä tallustelin. Olihan minulla paikallinen 
asukas mukana, yksin en olisi ehkä uskal
tanut lähteä. Mutta oppaani mennä viuhotti edellä 
sellaista vauhtia, että kyllä oli tekemistä. "Tuolla pu

ron uomassa on joskus ollut mylly ja sähkölaitos”, hän 
ilmoitti mennessään.

"Mitä, missä, pääseekö sinne?”
”Jos oikaistaan tästä suoraan rinnettä alas. Polkua

ei ole, eivät ole tehneet luontopolkua sinne asti.”
"Eiköhän tuosta pääse, vaikka on se kyllä risuk

koinen. Puron varsi näyttää aika umpeen kasvaneelta. 
Tuleepahan kuntoiltua.”

Siitä vaan alas rinnettä. Risuja, kaatuneita pui
ta, liukkaita kivä, sakeata pusikkoa ja silloin tällöin 
hämähäkinseittejä kasvoilla. Muutaman kerran ta
kerruin kuivuneisiin oksiin. Jalka jäi kiinni onka
loon, mutta oppaani paineli vaan kylmän rauhallisesti 
eteenpäin. Ajattelin, että onpa hyvä, että on kännykkä 
mukana. Voin vaikka soittaa palokunnalle.

Sain revittyä itseni irti. Jostain edestä kuului: "Täs
sä on sementtinen rakennelma. Siinä on ollut sähkölai
toksen turbiini.” Paksun tumman sammaleen peittä
mät rauniot lepäsivät siinä. Luonto oli vuosikymmen
ten myötä laskenut peitteen raunioiden päälle. Jäljellä 
olivat muistot.

Hetken päästä löytyi pato: ikivanha rakennelma, 
sulkuporttikin siinä näkyi. Tosin patokin oli pahasti 
rappiolla. Kivinen puron pohja oli entistä petollisempi.

Maisema oli kaunis. Oli istuttava kivelle katso
maan. Myllyojan toisella puolella oli äkkijyrkkä kor

kea kallio, rauhallinen suvanto. Oli kuiva aika, mutta 
suvanto peilasi kauniisti kallioseinät ja puskikon puut. 
Toinen ranta oli loivempaa metsäistä rinnettä. Voi 
kuvitella, kuinka hevoset olivat tuoneet rinnettä alas 
myllypusseja ja isännät jääneet myllylle turinoimaan. 
Oli puhuttu, millainen viljavuosi oli ollut, oliko ruis- 
säkki miten painava vai oliko se kevyt, ruis pakkasen 
pahoin viottamaa.

Mutta missä olivat myllyn jäänteet? Taisi kumppa
nini arvata mietteeni, koska hän hihkaisi: ”Hei, täällä 
on kivet! Siinä ne lojuvat puron pohjassa — yksi, kak
si, kolme myllynkiveä.” Siinä hän seisoi ja tuijotti kuin 
hypnoosissa kivessä olevaa reikää, tökki pois sammal
ta. Hetken päästä minäkin tein samaa.

"Vanha mylly kertoa vois monta tarinaa, sen ki
vet kertoo, ratas rupattaa.” Surullista, sillä tämä myl
ly ei enää rupattele mitään, enkä siitä juuri mitään tie
dä, ainoastaan nuo kivet puron pohjassa. Onneksi yksi 
noista suurista kivistä on rahdattu oppaani aitan eteen 
arvoiselleen paikalle.

Saatiin sähköä
Mikä tapaus! Varmasti on ollut puheenaihe, että oi
kein sähköä saatiin!

Ennen sotia, siinä 1930-luvun tienoilla laittoi Lau
ri Huttunen Myllyojalle oman sähkölaitoksen. Tark
kaan en tiedä asiasta, mutta joka tapauksessa sähköä 
saivat Viertola, Myllylä, Salmi ja Huttuset. Luultavas
ti he olivat osakkaita. Mylly oli vähän ylempänä. Sen 
omistivat aikanaan Sipilä ja Kiviniemi, siis Huttunen. 
Kiviniemeen otettiin omalla paineella myös vesi. Pu
ron pohjassa näkyy vielä vanhoja putkia.
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Sähkölaitoksella ei järin suuri turbiini ollut. Säh
köä kuitenkin syntyi. Hevosella mentiin myllylle ja 
sähkölaitokselle. Kiviniemen päärakennuksen eteises
sä oli veivi, josta säädeltiin toimintaa. Osakkaat kävi
vät vuorotellen. Vesivarojen mukaan nostettiin luuk
kua ylös ja alas.

Antti Huttunen muistaa, että illalla pimeän aika
na täytyi lyhdyn valossa käydä sähkölaitoksella valoja 
sammuttamassa. Sodan aikana, kun lentokoneet jytis
tivät, piti olla varsin tarkkana ja peitellä ikkunat huo
lellisesti tervapaperilla.

Joskus talvella, kun vesivarat olivat vähissä, rahdat
tiin generaattori Kivinimen pihaan. Kun generaattoria 
pyöritettiin traktorilla, saatiin taas sähköä.

Jossakin vaiheessa Erkki Korppi-Tommola suun- 
nitteli paremman voimalan. Se oli edistystä se. Kun
nes voimala aikanaan purettiin.

Kiviniemen talo paloi, kun vuonna 1937 syntynyt 
Antti oli vielä pieni. Hänet kiikutettiin saunaan tur
vaan. Pihassa oli toinenkin rakennus, joten koditto
miksi ei jääty.

Antti muistaa, kuinka joskus sattui, ettei lehmistä 
saatukaan maitoa, jolloin heidät lapset lähetettiin noin 
viiden kilometrin päähän Kortesuolle. Siellä asui Tau
no Nojonen, jolta sai maitoa ja voita. Joskus lapsia pe
lotti ihan hirveästi juosta metsätiellä. Sähkölaitokselle 
mentäessä ei pelottanut niin paljon.

Vuonna 1955 Huttuset tekivät vaihtokaupan En- 
qvistin kanssa ja muuttivat Killinkoskelle Pylkkään 
taloon. Silloin Kiviniemi paloi toisen kerran. Palo syt
tyi lasten tulitikkuleikeistä.

Joku muisteli, että Kiviniemen myllyssä olisi jau
hettu viimeksi vuonna 1927. Sähkölaitos jäi jo rappeu
tuneen myllyn seuraksi. Sähkö alettiin saada suurem
mista laitoksista.

Tarinat ansaitsevat elää
Kun seisoo vanhalla myllynkivellä tai istuu suvannon 
luona kiven päällä, katsoo vanhaa patoa ja sulkee sil
mänsä, voi loihtia eteensä myllyn, jonne hevonen on 
juuri tuonut jyväsäkkejä. Kivet kolkkaavat, ja oven ra
osta pöllähtää uutisviljan tuoksu.

On sota-aika. On kuunneltu tarkasti. Pelätään 
pommitusta. Metsän hämärästä juoksee joku lyhty

MYLLYOJAN METSÄLUONTOPOLKU

Oppaani Aarne Rantanen, jonka kertomaan ja 
muistelemaan Kiviniemen myllyä ja sähkölaitosta 
koskevat tiedot perustuvat. Kuva Anna-Liisa Mäki.

kädessä sähkölaitokselle. Takana poika vilkuilee pe
lokkaasti sivuilleen. He pujahtavat sisään, ja pian ovat 
peitteet ikkunassa. Luojan kiitos, suojassa, pimennos
sa...

Kaveri kapusi jo liukkaita kiviä pitkin puron toisel
le puolelle. Kunpa en tässä luiskahtaisi puroon kontal- 
leni ja joutuisi märkänä laahustamaan metsän läpi po
lulle. Onneksi oppaani sentään ojentaa kätensä — ja saa 
anteeksi tulomatkan onkaloon putoamisen.

Vajaan kahden kilometrin mittainen Myllyojan 
metsäluontopolku sijaitsee Virtain keskustan lou
naispuolella, Tarjanneveden Lepolahden rantamai
semissa lähellä Myllyojaa. Polun lähtöpisteeseen 
pääsee kulkemalla Sipiläntietä urheilukentän ohi ja 
kääntymällä mäen päältä oikealle, jossa on opaste- 
kyltti. Luontopolun esite on ladattavissa kaupungin 
Internetsivuilta.

Virtain Joulu 2O l O 29



Kuvataidekilpailu 
"Kotiseutuni Virrat"
Virtain Seura järjesti huhtikuussa 2010 kuvataidekilpai- 
lun koululaisille. Tehtävänä oli piirtää tai maalata, mikä 
on Virroilla parasta, iloisinta tai rakkainta. Kilpailuun lä
hetettiin 184 työtä, joista osa julkaistaan tämän lehden 
sivuilla. Tuomaristoon kuuluivat Kirsti Koro, Sari Kuokka
nen, Eira Siltanen ja Tarmo Yli-Rajala.

Kilpailussa palkittiin seuraavat työt:

Esikoululaiset
I Cecilia Saarinen, Koivurinteen päiväkoti:
Mallatilla voi hoitaa poneja
II Milla Väyrynen, Koivurinteen päiväkoti:
Toripuiston jäätelökioski
Kunniamaininta:
Helmi Ruokonen, Killinkosken päiväkoti: Hevostalleilta.

Maiju Mansikkamäki: Virtain kirjasto.1. -luokkalaiset
I Suvi Huttunen, Killinkosken koulu: Virtain kirkko
II Anni Keskinen, Vaskiveden koulu:
Veera-kissa kotipihassa

2. -luokkalaiset
I Heidi Mononen, Kotalan koulu: Mallatin ratsastustalli
II Aleksi Alankola, Killinkosken koulu: Sähkölaitos 
Kunniamaininta:
Jukka Rantala, Vaskiveden koulu: Virtain kirjasto

3. —4.-luokkalaiset
I Maiju Mansikkamäki, Killinkosken koulu:
Virtain kirjasto
II Arlene Koivula, Killinkosken koulu:
Tarj anne-laiva laivarannassa
III Ville Ykspetäjä, Killinkosken koulu: Inkan tehdas

5.-6.-luokkalaiset
Kunniamaininta: Anne Huttunen ja Erja Pohjola, 
Killinkosken koulu: Rantapuisto

7.—9.-luokkalaiset (Virtain yläkoulu)
I Nina Saarinen: Perinnekylä
II Noora Mäkinen: Kuukkeli
III Outi Puskala: Virtain Pirtti
Kunniamaininnat:
Rosanne Heikkilä: Auringonlasku
Veera Ylä-Soini: Kotiseutuni Virrat
Ksenja Filippova: Kirjasto

Lukiolaiset
I Maja Poblocka-Klak: Muistojen Virrat
II Henna Koivula: Varrella Virran
III Sanni Rautiainen: Kanakori

Anni Keskinen: Veera-kissa kotipihassa.

Cecilia Saarinen: Mallatilla voi hoitaa poneja.30 Virtain Joulu 2010
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Ville Ykspetäjä: Inkan tehdas.

-T >

Heidi Mononen: Mallatin ratsastustalli.

Nina Saarinen: Perinnekylä.

Sanni Rautiainen: Kanakori.

Milla Väyrynen: Toripuiston jäätelökioski.

Aleksi Alankola: Killinkosken sähkölaitos.

Outi Puskala: Virtain Pirtti. Noora Mäkinen: Kuukkeli. Virtain Joulu 2010



Veera-myrskyn tuhoja Kotalassa 4.8.

Vuosi 2010 jää muistoihin äärimmäi
syyksien vuotena. Talvella puut nuok
kuivat ennätyslumista ja pakkanen 
paukkui viikkokaupalla. Kesäkuun lo
pusta elokuun ensimmäiselle viikolle 
kestäneen hellejakson aikana lämpö 
nousi Virroillakin useana päivänä yli 
30 asteen. Rajut ukkosmyrskyt syöksy- 

virtauksineen ravisteli
vat Pirkanmaata elo
kuun alussa. Syksyn 
marja- ja sienisato oli 
Virroilla mainio. Kuvat
Ritva Kämäri ja Karo
liina Syrjä.

Virtain Seuran kuvatai- 
dekilpailussa palkitut 
työt julkistettiin seuran 
juhlanäyttelyn avajai
sissa Galleria Virinäs- 
sä 25.5. Kuva Seppo 
Saarinen.

Kotalan kyläyhdistys ry järjesti 
8.-9.5. Kotalan koululla kastemek
kojen näyttelyn. Samalla vierailijat 
saivat tutustua myös Kotalan kylä
kouluun. Kuva Aulikki Länsiaho.
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Vaskiveden kesäteatteri esitti Mylly
niemessä maalaiskomedian "Elvis 
elää!" Näytelmän oli kirjoittanut 
ja ohjannut Päivi Ylimys. Elvikse
nä kimalsi Tapani Heinonen. Kuvat 
Päivi Ylimys.

Taide-Nuuttila avasi kymmenennen kesäkautensa
29.5. Esillä oli teoksia pariltakymmeneltä nyky

taiteilijalta. Kuvassa Sergei Arhipovin värikkäitä 
töitä Museogallerian seinällä. Kuva Olli Räty.

Ruoveden kirkossa esitettiin 
heinäkuussa Merikanto-laulu
näytelmää "Kesäpäivä Kan
tolassa". Mukana esityksessä 
oli myös Waskikööri. Kuva 
Tapio Holopainen.

Virtain Seura tarjosi juh
lavierailleen 15.8. kan
sanmusiikkiyhtye Tallarin 
konsertin "Nurmikuukusen 
lauluja ”. Kuvassa vas. Tal
larin muusikot Pauliina 
Kumpulainen, Antti Ho- 
sioja, Timo Valo ja Ritva 
Talvitie, kuukusten äiti, ru
noilija Maija Myllykangas 
sekä "Nurmikuukusen lau
luja ” -kirjan kuvittanut tai
teilija Tuuni Turula. Kuva 
Pekka Lehtinen

Virtain Joulu 201 o 33



^Vanhanajan oh- .■ '«JäÄsi'?*
jelmallisetjuhan- 
nusmarkkinat
ja juhannusju- 2aH
lislustapahtuma -» | **
keräsivät tuhan-
sittain väkeä Perin- * / Jjr f
nekylään. Rajalahden 
talomuseon pihapiiri oli 
varattu ohjelmalle, ja markkinakojut levittäy
tyivät läheiselle pellolle ja tien varsille. Mark- 
kinaohjelmaan kuului muun muassa vuoden 
2010 Virtain Karhun, Kosti Helimäen palkitse
minen. Kuvat Päivi Ylimys.

Virtain päivän kotiseuturetkellä 4.7. näh- 
tiin Liedenpohjan museon tuvassa Mirjami 
Koivusen (oik.) ja Leena Keskisen kuvaelma t 

1800-luvun nälkävuosien ajoilta. Kuva Erkki 
Pajumäki.
Pelimannit Lilli Vallinmäki, Terhi Koivula, Antti Järvensivu ja 
Sanni Ylimys viihdyttivät yleisöä Liedenpohjan puuhapäivillä 
17.7. Kuva Kari Herranen.

Taiteiden yö järjestettiin Virtain keskustassa ja Rantaterassilla 
heinäkuun viimeisenä perjantaina. Ratsupoliisi Kingin ratsukot 
keräsivät innokkaita valokuvaajia Virtaintien varrelle. Lapset 
esittelivät Velho-pajassa askartelemiaan naamioita värikkäässä 
kulkueessa. Kuvat Tiina Perämäki.
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Irene Lampila

Taiteiden yössä nähtiin, 
kuultiin ja osallistuttiin

A
jatus Virroilla järjestettävästä taiteiden yös
tä oli poltellut mielessä niin kauan, että piti 
koettaa kepillä jäätä, jospa meilläkin innos
tuttaisiin. Olin kehitellyt konseptia mieles
säni pitkään, ja kun sain ainoastaan myönteistä palau
tetta, panin hihat heilumaan.

Budjetti oli minimaalinen, emme palkanneet ke
tään. Esiintyjät pyydettiin esittelemään osaamistaan 
eikä kukaan kieltäytynyt. Piramk, seurakunta, kirjas
to, päiväkoti, Virtatupa, 4H-yhdistys ja Rantaterassi lu
pautuivat järjestämään omaa ohjelmaansa.

Heinäkuun viimeinen perjantai vaikeni aurinkoise
na, mikä ilahdutti varmasti kaikkia mukana olleita. It
se tapahtuma alkoi nimestään huolimatta jo aamupäi
vällä, jolloin Virtaintien kulkijat saivat ihailla Koivurin- 
teen lasten tekemää katutaidetta.

Jännitys tiivistyy
Kymmenen kuukauden touhuamisen jälkeen alkaa jän
nittää. Saapuvatko apulaisiksi lupautuneet ajallaan? 
Tulevatko penkit, esiintymislava ja äänentoistolaitteet 
ajoissa? Saammeko autot pois torilta? Tuleeko edes ylei
söä?

Penkit saadaan torille. Minäkin yritän päsmäröi- 
dä niiden paikkoja, mutta ymmärrän onneksi vetäytyä, 
kun ehdotukseni ei tunnukaan järkevältä. Esiintymis
lavan kanssa on ongelmia, aikataulu pettää. Ihmette
len, kun pojat saavat uuden rekkalavan Parkanosta al
le tunnin varoitusajalla. Yrittäjien yhteistyö näyttää pe
taavan.

Autot saadaan hätistettyä torilta. Kadun sulkeminen 
liikenteeltä onkin vaikeampi homma, koska moottori
ajoneuvojen kuljettajat eivät meinaa uskoa asiaa. Piram- 
kin pojat vetelevät piuhoja, äänentoisto pelaa. Piano
kin nostetaan rekanlavalle jollain ihmekonstilla. Ylei
söä saapuu hiljakseen.

Iltapäivällä alkavat kirjailijaesiintymiset. Ensimmäi
senä esiintyy viehättävä runoilija Kristiina Wallin. Sen 
jälkeen kyselen kirjailija-suomentaja Jyrki Vainoselta 
hänen seitsemännestä kirjastaan ”Tornit”.

Pasi Jartti on tehnyt haastattelun Ohtolan kyläs
sä kasvaneen dosentti Jussi Viitalan uusimman kirjan 
"Älykäs eläin” perusteella. On ilo kuulla ja nähdä kak
sikko puhumassa asiaa, josta ei puutu huumoriakaan.

Viimeisenä esiintyy runotar Maija Myllykangas. 
Maijaa ja "Tuulihattupöytää” kuuntelisi loputtomiin...

Olin toivonut tapahtumaan yllätysesiintymisiä. 
Saamme vain yhden sellaisen, mutta sitäkin paremman. 
"Sibiksen” lehtori, sellisti Hannu Kiiski koputtaa olka

päätäni ja kertoo, että peli on autossa ja hän voi soittaa 
tauolla, jos sopii. Vielä kun Anna-Mari Ylä-Soini hyp
pää pianon ääreen, alkaa ihana konsertti. Mikä musiik
kinautinto paikalla olleille!

Ohjelmaa aikidosta velhokulkueeseen
Airi Hautamäen taitavat 2-riviset aloittavat iltaviideltä 
alkavan ohjelman. Merikanto-opiston musiikkiesityk
set ovat pirteää ja kaunista kuultavaa. Olga Saikkosen 
balettiryhmissä sekä kauan tanssineet että pikkuballe- 
rinat hurmaavat yleisön. Aikido puolestaan on suurim
malle osalle yleisöstä uutta ja ihmeellistä.

Työpajassa on valmistettu aiemmin päivällä 4H-oh- 
jaajien opastuksella hauskoja päähineitä, naamareita ja 
soittimia. Ne ovat käytössä, kun Velho-kulkue kiertelee 
torilla ja Virtaintiellä.

Toriyleisö kiirehtii kadunvarteen antamaan suosion
osoituksia Ratsupoliisi Kingin uljaille ratsukoille. Kel
lomäen sisarusten Helke-yhtyettä on ilo kuunnella, ja 
Varjokuoro laulaa kuin jo vuosia yhdessä esiintynyt ko
koonpano. Virpi Mannelinin iloinen naisjoukko osasi 
latinotanssinsa rytmit. Toiseen esiintymiseen liittyivät 
mukaan miestanssijat ja yleisöä.

Satu Rantala saa yleisön innostumaan kertoessaan 
venyttelystä ja opettaessaan liikkeitä, joita tehdään pen
killä. Vaalin veljekset opastavat soutamisen saloihin. 
Hauhuun hurjat ovat kuin vanhoja tekijöitä näyttämöl
lä, niin hyvin sketsit hauskuuttavat yleisöä. Lapsia ilah
duttavat Pekka Töpöhäntä, Topi-karhu ja Pingviini.

Virtain tunnetut kuvataiteilijat Kirsti Perähuhta, 
Leena Vaara, Olli Räty ja Pirkko-Sisko Syrjänen työs
kentelevät torin vieressä kertoen töistään ja työtavois
taan sisään poikenneille.

Myös muualla tapahtuu
Virtatuvalla on lukumaratoni. Kirjaston Toriseva- 

salissa Antti Kuurila näyttää Virrat-aiheisia videoita. 
Paikalla on myös kirjavinkkari Reetta Saine. Kirkossa 
järjestetään virsilauluilta, jossa yleisö saa laulaa toivo- 
miaan virsiä.

Torilta moni suuntaa vielä Grilli 66:n terassille, mis
sä Treathold soittaa nuorisomusiikkia. Myöhäisiltaan 
Harri Nieminen on junaillut mahtavaa menoa Rantate
rassille. Virtolaiset soittajat saavat sykettä yleisöön: kes- 
ki-ikäisetkin innostuvat rokkaamaan orkesterin edessä 
Juicen ja Baddingin musiikin tahdissa.

Palautteesta päätellen Virtain ensimmäisen taitei
den yön tapahtumat onnistuivat ja vastasivat sekä jär
jestelyissä mukana olleiden että osallistujien odotuksia.
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Seppo Kalliojärvi

Hiekkaranta 
heräsi unestaan

y

J
o keväällä lumien aikaan pihapiiriä ja parkki
alueiden reunoja oli raivattu liiallisista puis
ta. Tulin mukaan talkootöihin heti talvikodis- 
ta saavuttuani huhtikuun lopulla. Olihan si
tä työtä runsaasti, mutta niin oli paljon aktiivisia tal- 
koolaisiakin.

Tanssisalin ja kokoustilan väliseinä purettiin lat
tiatasoon ja tanssisalin lattia uusittiin tasaiseksi sei
nästä seinään. Menihän sinne ruuveja poikineen tu
hottomasti, koska jokainen tuuman koivulankku le
veydeltään kolmisen tuumaa ruuvattiin kiinni jokai
seen kantavaan niskaseen, joita oli noin kolmenkym
menen sentin välein. Kyllä siinä ruuvin vääntäjät sur
rasivat ja akkuja vaihdettiin. Työtä tehtiin osaksi kah
dessa vuorossa.

Lattia valmistui viime tingassa
Valmistakin tuli pikkuhiljaa, ja ammattilainen pää
si koneineen juuri valmistuneelle koivulankkulatti- 
alle hiontahommiin. Olin rakentelemassa viimeisiä 
suojalankkuja 14. toukokuuta tanssisalin ikkunoiden 
eteen, kun Anne Mattilan orkesteriporukka porhalsi 
pihaan.

Yleisömäärä on ollut kaikkina tanssi-iltoina aivan 
mahtava. Silloin ensimmäisenä iltana tuntui hienol
ta seurata iloista tanssikansaa, joka oli löytänyt Hiek
karannan. Arviolta tuhat henkeä pyöri viime tingassa 
valmistuneella lattialla.

Kesäkuun alussa Hiekkarannalla nauhoitetun "Ke
säillan valssin” ensimmäinen osa näytettiin TV2: 
ssa juhannusaattona 25. kesäkuuta ja toinen osa 23. 
heinäkuuta. Keskellä juontajapari Sari Tamminen ja 
Janne Kataja.

Olihan siinä pieni takapakkikin: Lattia ei ollut eh
tinyt kuivua viimeisestä vahauksesta, joten siinä oli 
muutama tarttumakohta. Onneksi tanssinharrastajat 
ymmärsivät asian, kun se heille selitettiin.

Kesäillan valssia ja juhannusjuhlia
Seuraava suurempi tapahtuma oli TV2:n Kesäillan 
valssin -nauhoitukset 2. kesäkuuta. Oli siinä miestä ja 
naista melkoinen määrä rakentamassa omia systeemei- 
tään: oli kameralavaa ja valaistusta pitkin seiniä ja kat
toja, ja iso generaattori hoiti sähkön tuoton Toisveden 
puolella ison männyn juurella.

Kuvaukset sujuivat erittäin hyvin. Tuottaja kehui 
tiloja loistaviksi. Päivä rakentaessa, ilta kuvatessa ja 
seuraava päivä purkaessa tuotti katsojille kaksi vajaan 
tunnin lähetystä Kesäillan valssi -ohjelmaa.

Juhannusta Virtain kaupunki vietti Hiekkaran
nalla kaksipäiväisenä juhlana eli tanssittiin sekä aatto
na että juhannuspäivänä. Juhannuskokkoakin poltet
tiin kaksi kertaa: ensin TV2:n nauhoituksissa ja toi
sen kerran ihan oikeana juhannuksena. Ystävä minul
le soittelikin ja kyseli, eivätkö kaikki hämäläiset eh
tineet ensimmäiseen kokkojuhlaan. Vastasin, että ei
vät ehtineet, ja siksi poltettiin toinen kokko, kun oli 
riittävästi tarvikkeita ja mahtava Keijon tekemä kokon 
aluslautta.

Kyllä mieltä lämmitti kun näki iloisia ilmeitä ja 
tyytyväisiä tanssijoita, eikä lattiakaan ollut enää kos
tea ja tahmea. Tuli mieleen, että eivät ne talkootunnit 
ole hukkaan menneet. Hiekkarantahan on nukkunut 
Ruususen unta monia vuosia tyhjäkäynnillä, ja vasta 
nyt se on herätetty toden teolla hereille.

Talkootunteja kertyi kevään ja kesän aikana lukui
sia, sillä tekijöitä oli iltaisin ja iltapäivisin usein 
kymmeniä. Kuvat Seppo Kalliojarvi.
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Päivi Ylimys

Juhannuksen viettoa 
vvanhanajan hengessä

K
oko perheelle suunnatut vvanhanajan juhan- 
nusmarkkinat järjestettiin Virtain Perinneky- 
lässä Rajalahden talon pihapiirissä. Ideana oli 
luoda perinteikäs ja tunnelmallinen juhannus-

tapahtuma.
Mukana olleet kylät, järjestöt, yhdistykset ja yksityiset 

ympäri Suomea tarjosivat monenlaista nähtävää, koettavaa 
ja ostettavaa. Tapahtuman luonteeseen kuului, että kaikki 
ohjelmantarjoajat, myyjät ja työnäytöksien tarjoajat olivat 
pukeutuneet vvanhanajan eli 1940-1950-luvun Suomi-fil- 
mityyliin. Ohjelmatarjonta koostui Trio Mauriset -iskel- 
mämusiikkiorkesterin sekä Pirkka-Hämeen Jätkäperin
ne ry:n esityksistä. Muita esiintyjiä olivat trubaduuri Rolf 
Wirtanen, Tanhu-Lysti, Helke ja Retrotytöt.

Markkinoilla kävi noin 4 000 ihmistä, osallistujia oli 
kaikista ikäluokista. Myyjäkuntia oli kaikkiaan lähes 40. 
Ilmapiiri oli leppoisa ja iloinen. Niin myyjät kuin tapahtu
maan osallistujat viihtyivät ja antoivat runsaasti positiivis
ta palautetta.

Alueelle oli järjestetty ilmainen kuljetus Virtain linja- 
autoasemalta, mutta sitä ei kovin moni käyttänyt. Run-

Virtain kaupungin juhannuskokko poltettiin 
Hiekkarannalla. Kuva Seppo Kalliojärvi.

saan kävijämäärän takia parkkipaikat olivat ääriään myö
ten täynnä, ja pysäköintiin käytettiin lopulta myös kaikki 
tienvierustat koko Herrasentien varrella.

Juhannusjulistustapahtuma oli heti markkinoiden jäl
keen. Esiintyjiä olivat mm. Virtain kuorot, Vaskiveden 
Tanhu-Lysti orkestereineen sekä Virtain Pelimannit. Ylei
sölle oli varattu oma tanssilava, joka olikin ahkerassa käy
tössä. Juhannusjulistuksen luki opiskelija Henri Kivistö. 
Tapahtuma huipentui lipunnostoon, jonka suoritti Vir
tain Reservinupseerit.

Virtain seurakunta järjesti juhannusseurat Rajaniemen 
pappilassa, jonne kaupunki hoiti kuljetuksen. Illalla Hiek
karannan lavalla oli juhannustanssit, jossa väkeä viihdyt
ti Kari Vepsä.

Kaupunki järjesti yhteistyössä Virtain seurakunnan 
kanssa myös juhannusyön kirkkokonsertin. Virtain kir
kossa esiintyivät Kalevi Kiviniemi (urut) ja Tanja Karjalai
nen (barytonitorvi).

Sotaveteraanien museohuone 
siirtyi multimedia-aikaan

Sotaveteraanien museohuoneen kesäkauden avajaisissa Perinnekylässä 14. kesäkuuta esiteltiin uusi multime
dia-opastus laitteineen. Kuvaa ja ääntä sisältävän opastuksen käsikirjoituksen on laatinut Pentti Jouttijärvi ja 
toteuttanut medianomiopiskelija Tero Ahlfors TAMKin Virtain yksiköstä apunaan Annina Öster, Elina Knuuttila 
ja Juho Manninen. Virtain sotaveteraaneja tukivat työssä Nuorisokeskus Marttinen, Pohjois-Hämeen Puhelin 
Oy, Virtain kaupunginhallitus, Virtain kaupungin kulttuuritoimi, Virtain Rotaryklubi, Virtain Seura ry ja Virtain 
Sotaveteraanien naisjaosto.
Museohuoneessa voi nyt myös kuunnella veteraanien haastatteluja ja katsella Antti Kuurilan kokoamia fil- 
miotoksia 20 vuoden ajalta alkaen talvisodan 50-vuotisnäyttelystä ja päättyen kuluvan vuoden tilaisuuksiin. 
Korsunurkkaukseen asetettuja laitteita esitteli Tero Ahlfors. Kuvat Riikka Alalantela.
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Karoliina Syrjä

Matkalla
ammatti-
näyttelijäksi

V
irtolaiselle Leila Nuottiaholle on annettu 
syntymälahjana esiintymisen taito, jota mo
nella ei ole. Hän on lahjakas laulaja ja soit
taja, mutta ennen kaikkea näyttelijä: näyt
tämöllä hän oikein syttyy.

Näin luonnehtii Leilaa tämän ohjaaja ja ystävä,
Teatteri Inton johtohahmo Jaana Kallio.

Leilan lahjakkuus tuli esiin ennen kaikkea Peppi 
Pitkätossu -näytelmässä, jota esitettiin Jäähdyspohjan 
kylätalo Jukolassa toissa kesänä. Jo Pepin harjoituksis
sa kaikki meni hienosti, mutta esityksissä nähtiin jo
tain vieläkin parempaa. "Melkein pelkäsin, että tyttö 
jää lopun elämäänsä Pepiksi, niin sisällä ja täysillä Lei
la oli roolissa”, Kallio muistelee.

Leila itse kuvailee itseään seuralliseksi, rennoksi ja 
huumorintajuiseksi tyypiksi, jonka kanssa on helppo 
tulla toimeen. "Luovutan helposti asioissa, jotka eivät 
ole minulle kovin tärkeitä, tai jätän ne kesken... Saa

tan myös hermostua 
herkästi. Vahvuuksii- 
ni puolestaan kuuluu, 
että olen hyvä ideoi
maan enkä jää jahkai
lemaan. Olen myös 
aika sinnikäs pitä
mään puoliani. Ystä
villeni pyrin olemaan 
rehti ja luotettava.”
|/ •• ■ •• • •• Kesätöissä 
Perinnekylässä
Tapaan Leilan Perin
nekylässä, jossa hän 
oli kesätöissä juhan
nuksesta koulun al
kuun asti. Työ piti si
sällään tilojen ja esi
neistön esittelyä muun 
muassa Rajalahden 
museossa ja Halin 
metsäkämpällä.

Kuva Jori Häll.

Kuva Karoliina Syrjä.

”Tämä on ollut tosi avartava kokemus. Kokeilim
me kesän aikana pariin kertaan myös värikkäämpää 
opastusta performanssin keinoin. Esitykseen kuului 
lauluakin”, Leila kertoilee.

Kesätyö Perinnekylässä tuli tarpeeseen, sillä kesän 
näytelmä Pirkanmaan puhelinluettelo peruuntui vii
me tingassa näyttelijöiden puutteen vuoksi. "Harmitti 
tosi paljon. Minulla olisi ollut kesän näytelmässä yksi 
päärooleista. Olisin päässyt esittämään siinä kaimaani 
Leilaa, minua kymmenen vuotta vanhempaa ja umpi- 
rakastunutta naista. Mutta joku toinen kerta sitten.”

Teatteriopintoja
Virtain lukiossa
Marraskuussa 17 vuotta täyttävä Leila aloitti nyt toi
sen vuoden musiikkiteatteripainotteisessa lukiossa. 
Ensimmäisen vuoden opintoihin kuuluivat ilmaisu
taidon perusteet. Koulu on tuonut hänelle myös mon
ta uutta ystävää.

Tänä vuonna oppilaat pääsevät jo itse asiaan eli pe
rehtymään muun muassa lauluun, tanssiin, mikrofo
nin käyttöön, improvisaatioon, lavastukseen ja mas
keeraukseen ja niin edelleen. Leila on tulevasta innois
saan. "Olen haaveillut näyttelijän urasta jo pitkään. 
Teatteri Intossa olen ollut aktiivisesti mukana pari 
vuotta. Haluaisin tästä ammatin itselleni. Lukion jäl
keen tähtään jatko-opintoihin joko Kallion kouluun 
Helsinkiin tai Turun ylioppilasteatteriin.”
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Edessä kenties paluu Helsinkiin
Jos tie jossain vaiheessa vie Helsinkiin, palaa Leila juu
rilleen. Sieltä hän muutti kahdeksan vuotta sitten Vir
roille yhdessä pienten kaksoisveljiensä kanssa. "Muu
tosta on jo aika kauan aikaa. Helsinkiläisenä minusta 
tuntui, että Virrat oli kaukana kaikesta ja epäilin sai
sinko yhtään ystävää täältä.”

Epäilyt osoittautuivat onneksi täysin vääriksi. 
Leila on viihtynyt Virroilla hyvin. Vaikka Leila asuu 
sijaisperheessä, on hän pitänyt yhteyttä myös biolo
giseen äitiinsä ja siskoonsa. "Myös sijaisäitini on ollut 
mukana teatteritoiminnassa. On tärkeää, että olen 
saanut harrastukselleni tukea ja kannustusta kotoa 
käsin.”

Parasta näyttelemisessä on Leilan mukaan se, kun 
saa yleisön mukaan esitykseen. ”Se on todella pal
kitsevaa. Myös harjoitukset kivassa porukassa jäävät 
varmaksi iäksi mieleen.”

Esiintymisjännityksen Leila kertoo purkavansa 
liikkeeseen. Ennen ensi-iltaa jännittää yleensä eniten 
se, onko paikalle tullut riittävästi katsojia. Pieni po
rukka on hitsautunut hyvin yhteen. Ennen esitystä 
näyttelijät tekevät vielä yhteiset äänenavaukset ja an
tavat hartiahierontaa toisilleen.

Jaana Kallio uskoo, että päättäväisellä nuorella nai
sella on edellytyksiä päästä pitkälle, vaikka tähdeksi 
asti. "Leila on oikealla tavalla kunnianhimoinen, ah
kera ja vastuuntuntoinen. Hän tietää, että pelkäl
lä lahjakkuudella ei pitkälle pötkitä. Lisäksi hän osaa 
keskittyä täysillä siihen, mitä tekee: hän harjoittelee, 
opettelee vuorosanat, harjoittelee lisää, on valmis ko
keilemaan erilaisia juttuja, ottaa vastaan haasteita, on 
tunnollisesti paikalla, kyselee... Kunhan ikää ja koke
musta karttuu, tulee tunteisiin näyttämölläkin uutta 
syvyyttä. Tulee voimaa ja vahvuutta ajaa itselle tärkei
tä asioita. Vähän niin kuin Pepillä konsanaan.”

Virtain lukiossa opiskellaan 
nyt myös näyttelemistä

Virroilla opiskellaan nyt lukion oppimäärän 
lisäksi myös musiikki- ja teatteripainotteisia 
taideaineita. Niiden opetus alkoi syysluku
kaudella 2010.

Taideopinnot sisältävät ilmaisullisia ja 
teknisiä kursseja, joilla opiskellaan ilmaisu
taitoa, näyttelijäntyötä, musiikkia, tanssia, 
puvustusta, lavastusta, maskeerausta ja teat
teritekniikkaa.

Ilmaisutaidon ja näyttelijäntyön kurssi 
koostuu kuudesta osakurssista, joilla tutus
tutaan teatteri-ilmaisun perusteisiin, harjoi
tetaan improvisaatiotaitoja, perehdytään ää
nen ja liikkeen käytön mahdollisuuksiin se
kä tekstin analyysiin ja tulkintaan.

Musiikkikursseilla perehdytään oikeaan 
laulutekniikkaan ja yhtyeessä laulamisen 
keskeisiin periaatteisiin sekä valmistetaan 
esityksissä tarvittavaa materiaalia.

Ilmaisutaidon ja näyttelijäntyön kurssien 
opetuksesta vastaavat Anu ja Panu Raipia 
Suomen Teatteriopistosta Tampereelta.

Musiikkikurssien opettajana toimii mu
siikkiteatteri-ilmaisun opettaja Arla Salo- 
Pursiainen.

Myös osa lukion vakituisista opettajista 
on syventänyt ammattitaitoaan draamakas
vatuksen opinnoilla.

Teatteritekniikan eli valo- ja äänisuunnit
telun kurssin opetuksesta vastaa TAMK.

Virtain lukion teatteripainotteisella yk
kösluokalla aloitti syksyllä 43 nuorta, joista 
osa tulee Ruovedeltä.

Sari Nuora-Sihvonen ja Leila Nuottiako Charles 
Dickensin "Saiturin joulun ” tunnelmissa Jäähdys- 
pohjan joulumyyjäisissä 2009. Kuva Juha Kallio.
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Mediaosuuskunta Väike

Osuuskunnasta potkua yrittäjyyteen

T
ampereen ammattikorkeakoulun Virtain toi
mipisteessä jatketaan uusin voimin kuvapuolen 
osuuskuntatoimintaa, joka on periytynyt vuosit
tain ammattikorkean kulloisellekin toiselle vuo
sikurssille. Nykyistä mediaosuuskuntaa, Väikettä, luotsaa 
20-henkinen, syksyllä 2009 opintonsa aloittanut opiske

lijaryhmä. Musiikkipuolella osuuskuntatoimintaa jatkaa 
mediaosuuskunta MusicActive.

Väike tuottaa Ylä-Pirkanmaan paikalliskanava VTVlle 
uutisia sekä muuta sisältöä. Kanavapaikan on tarjonnut 
PHPOY, ja kanavan ensimmäiset lähetykset alkavat tam
mikuussa 2011.

Kanavalla on tarkoitus esittää kaikkiin ikäryhmiin 
vetoavaa sisältöä. Uutisten lisäksi eetteriin pääsevät myös 
opiskelijavoimin tuotetut ohjelmat kuten sketsisarja ja las
tenohjelma. Lisäksi kanavalla pääsevät esitykseen TAM- 
Kin muut opiskelijaprojektit kuten lyhytelokuvat ja mai
nokset.

Väike toimii myös 
yhteistyössä paikallis
ten yritysten sekä jär
jestöjen kanssa teke
mällä näille tilaustöitä.
Tammikuussa deby
toivan kanavan kautta 
etenkin pienyritysten 
on helppo saada itsel
leen ainutkertaista nä
kyvyyttä toimimalla 
ohjelmien sponsoreina.

Mitä meistä 
tulee?
Valmistumisnimik- 
keemme on me- 
dianomi (AMK), mi
kä ei luultavasti sano paljoa useimmille ihmisille. Linjam
me nimi, käsikirjoitus ja kuvallinen ilmaisu, voi kertoa hie
man enemmän.

Linjaltamme valmistuu käsikirjoittajia esimerkiksi elo
kuviin, televisiosarjoihin ja mainoksiin. Muun muassa 
"Salatut Elämät” on tarjonnut harjoittelupaikkoja opiske
lijoillemme, ja olemme päässeet käsikirjoittamaan ja päät
tämään hahmojen kohtaloista.

Ne meistä, jotka eivät tunne käsikirjoittamista kutsu- 
muksekseen, voivat työskennellä esimerkiksi kuvaajina, 
leikkaajina tai muissa tehtävissä, joita tarvitaan elokuvan, 
televisiosarjan, mainosten tai markkinointiviestinnän te
kemisessä.

Koulumme on osa Tampereen ammattikorkeakoulua, 
vaikka opiskelupaikkamme onkin Virrat. Käsikirjoittami

Mari Heikkilä, Rauli Hirvilammi ja Mika Harju. Kuva Aino Kovalainen.

sen lisäksi koulutukseemme kuuluu mm. videokuvaami
nen, editointi, yrittäjyysopinnot sekä palveluiden markki
nointi.

Yritysmaailmaan tutustuminen on iso osa opiskelu
jamme, koska valtaosa alaan valmistuvista päätyy yrittä
jiksi. Alalla vaaditaan taitoa pitää yllä ryhmähenkeä ja so
siaalista toimintaa, koska hyvien ohjelmien tekeminen ei 
onnistu yksin. Medianomiksi valmistuminen mahdollis
taa työskentelemisen median eri aloilla.

Virroilla viihdytään melko hyvin
Elokuun lopulla aukesivat jälleen Virtain ammattikorkea
koulun ovet. Uudet oppilaat odottivat jännittyneinä en
simmäistä kouluviikkoa ja tulevia haasteita.

Heidän tuekseen ja turvakseen koulutettiin opiskelija- 
kunta Tamkon toimesta yhteensä yksitoista tuutoria, jot
ka ovat todella tärkeässä osassa opintojen alussa. Uusien 

opiskelijoiden viihty
vyyden ja sopeutumi
sen vuoksi koulussa 
järjestetään orientoi
vat viikot, jotka pitä
vät sisällään kouluun 
ja paikkakuntaan tu
tustumista.

Seuraavat vii
kot olivat ratkaisevia 
tuutoreiden kannal
ta. Vanhat opiskelijat 
saapuivat jatkamaan 
opintojaan. He ottivat 
uudet tulokkaat avo
sylin vastaan. Myös 
uusien luokkien luku
vuosi saatiin aloitettua 
positiivisissa merkeissä

ja jokainen löysi paikkansa opiskelijayhteisöstämme.
Tuutoritoiminta perustuu erilaisten tapahtumien jär

jestämiseen sekä kerhojen perustamiseen. Tärkeässä osassa 
on opiskelijoiden huomioon ottaminen ja heidän tukemi
sensa niin koulussa kuin vapaa-ajallakin.

Virrat on suhteellisen pieni paikka, missä on sekä hy
vät että huonot puolensa. Täällä on helppo tutustua uu
siin ihmisiin, saada ystäviä ja kaikki palvelut ovat lähellä. 
Toisaalta kuitenkin piirit ovat täällä pienet ja kuppikuntia 
syntyy helposti. Harrastusmahdollisuuksia ja nuorisotoi
mintaa on melko vähän, joten aika saattaa tuntua pitkältä 
ja vapaa-ajanvietto on melko yksipuolista. Virroilla viihtyy 
kuitenkin melko hyvin, koska luonto on lähellä. Täällä on 
rauhallista ja turvallista. Ihmisten välillä vallitsee rento il
mapiiri, mikä lisää viihtyvyyttä.
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Gallup: Mitä odotat osuuskuntatoiminnalta?

Linda Jetsu: Paljon työtä. Opitaan uusia asioita. Haem
me tietysti myös positiivista julkisuutta osuuskunnalle. 
Miika Huikuri: Haluan tutustua alalla vallitseviin käy
täntöihin ja saada kokemusta siihen liittyvistä työtehtä
vistä.
Riikka Laitinen: Haluan oppia työskentelemään ryh

missä ja oppia enemmän alasta.
Rauli Hirvilammi: Odotan, että jokainen osuuskunnan 
jäsen saa realistisen tuntuman opiskelualaansa.
Jenni Juhola: Että saadaan tehdä yhdessä oman luo
kan kanssa kanavapakettia. Uskon, että se tulee olemaan 
hauskaa, mutta opettavaista aikaa.

Asko Pennanen

Svengaavaa pappa- ja mammaenergiaa

M
itä saadaan, kun yhdistetään elämän 
tuoma kokemus, viinin lailla ajan myötä 
kypsyneet taidot sekä swing-musiikki? 
Oikea vastaus on Virtain Swing Band, 
kymmenhenkinen orkesteri Virroilta, jonka soittajat pa
ria jäsentä lukuun ottamatta ovat jo saavuttaneet arvok

kaan eläkeiän.
Musiikissa ja sen tekemisessä ei ole ikärajoja. Siitä tä

mä jo vuonna 1987 perustettu orkesteri antaa hyvän esi
merkin. Yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun Vir
tain yksikön musiikkipuolen kanssa muusikot ovat syk
syn mittaan tehneet ensimmäistä kokopitkää studiolevy- 
tystään. Levyn sisältö käy ilmi bändin nimestä; luvassa 
on svengaavampaan muottiin sovitettuja kappaleita ole
massa olevista lauluista.

Projekti on osa opiskelijoiden Luovan talouden yri
tystoiminta -kurssia. Sen puitteissa koko levyntekopro- 
sessi ja siihen liittyvä markkinointi suoritetaan media- 
osuuskunta MusicActiven nimissä aivan kuin minkä ta
hansa levy-yhtiön kanssa, alkaen ammattikorkeakoulun 
omissa Studio Avaria -tiloissa tehdyistä studionauhoituk
sista kauppojen hyllyille ilmestyvään levyyn saakka. Ko
ko produktio on esimerkki TAMKin Vir
tain yksikön ja paikallisten asukkaiden ja 
yrittäjien yhteistyöstä. Swing Bändin le
vy on yksi monista vuosien varrella synty
neistä yhteistyön hedelmistä.

Virtain Swing Band koko komeudes
saan, takavasemmalta Antti Kuuriia 
(laulu), Veikko Ruohomäki (rummut),
Pekka, Viertola (bassokitara), Ant
ti Lahti-Nuuttila (trumpetti), (toinen 
rivi) Kalman Horvath (piano ja laulu),
Kai Santala (laulu, saksofoni), Mai
ja Seppälä (laulu), Tuomo Mäntylä 
(saksofoni), (eturivi) Anniina Mäkäräi
nen (laulu ja viulu), Rauno Ilvespakka 
(kitara, laulu)

Seniorit bändissä -toteutus on ideoitu ja toteutet
tu yhteistyössä TAMKin Aktiivisesti ikääntyen Pir
kanmaalla -hankkeen kanssa. Hankkeen tavoittee
na on rikastuttaa seniori- ja vanhustyön sisältöjä se
kä kehittää uusia toimintamalleja ennaltaehkäisevän 
ja voimavaralähtöisen seniorityön näkökulmasta yh
dessä TAMKin monialaisen opetuksen kanssa. Kuten 
swingbändiläiset ovat osoittaneet, musiikki ja yhteiset 
elämykset pitävät mielen virkeänä ja sormet liikkuvi
na, vaikka ikävuosia kertyykin.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto 
ja ELY-keskus. Hankkeeseen osallistuu Virtain van- 
huspalveluiden lisäksi kahdeksan muuta Pirkanmaan 
kuntaa.

Lisää infoa bändistä saa internetistä, www.myspace. 
com/virtainswingband.

Facebookissa bändi löytyy myös nimellä Virtain Swing 
Band.

Making of -dokumentin voi katsoa Youtubesta haku
sanoilla “Virtain Swing Band2010”.
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Sipp 
vuotta

Liisa Saikkonen

Voittoisa Toisveden sekakuoro Etelä-Pohjanmaan Nuo
risoseuran laulu- ja soittojuhlilla Lapualla 1945. Kuva 
Virtain kotiseutuarkisto.

T
oisveden Nuorisoseura perustettiin 23. helmi
kuuta 1908. Seura aloitti heti toimintansa pu
heenjohtajanaan Toisveden kansakoulunopet
taja Väinö Helkiö ja varapuheenjohtajana Anni 
Hallinen. Kirjuriksi valittiin Onni Ylä-Soini, hänen vara- 
miehekseen Marjaana Wolander, rahastonhoitajaksi Onni 

Kahila ja muiksi jäseniksi Emilia Versta ja Arvo Ylä-Soini.
Rahavaroja seura hankki arpajaisilla. Iltamia järjestet

tiin mitä erilaisimpien asioiden hyväksi, esimerkiksi kan
sakoulun lämmittäjä-vahtimestarin palkkaamiseksi ja 
kirjaston kartuttamiseksi.

Oman talon puute vaikeutti toimintaa. Muun muas
sa näytelmiä varten koululle pystytetyt lavat oli purettava 
esitysten jälkeen. Talon hankkiminen olikin seuran ylei
sen kokouksen esityslistalla jo 14. helmikuuta 1909. Ke
vään aikana mahdollisuudet kariutuivat varojen puuttee
seen, mutta rakennustoimikunta valtuutettiin kuitenkin 
etsimään omalle talolle tonttia.

Maaliskuussa 1910 Sippolan tontti ostettiin On
ni Mäki-Kahilalta. Vaikka päätös oli yksimielinen, syn
tyi siitä riita. Seuraavassa kokouksessa keskustelu oli On
ni Pihtiniemen mukaan ”paukkupäistä”, mutta tonttia ei 
vaihdettu. Antero Stenbäck kirjoitti asiasta vastalauseen 
oikein sinetillä varustettuna ja sanoutui irti neljäksi kuu
kaudeksi hänelle uskotuista toimista, samoin yhdeksän 
muuta seuran jäsentä.

<SolAJu.
Seuralehti "Soihtu”
ilmestyi ensi kerran 
7. marraskuuta 1909. 
Käsin kirjoitettu
ja lehtiä on säilynyt 
Virtain kotiseutuar- 
kistossa nelisenkym
mentä.

Hieman aikaisemmin oli ehditty jo hankkia itse talo
kin. Puutavarayhtiön hallussa ollut Lantto-Kahilan päära
kennus oli myynnissä. Seura teki päätöksen tämän osta
misesta helmikuussa 1910. Pankista saatiin laina, ja siirto- 
työ alkoi. Työ eteni niin, että oman talon Sippolan vihkiäi
set pidettiin 29. elokuuta 1910.

Nyt alkoivat toiminnan vuodet. Maksullisista huviti
laisuuksista saaduilla tuotoilla lyhennettiin pankkilainaa. 
Vuosi 1917 muutti kuitenkin kaiken: talo piti luovuttaa ve
näläisten käyttöön valikoiden ajaksi.

Kun Sippola saatiin takaisin omaan käyttöön, oli sen 
kunto lohduton. Kaikki näyttämötarpeet oli varastettu, 
puuesineet poltettu tai rikottu ja talo kauttaaltaan tuhrit
tu. Vuoden 1918 kansalaissota keskeytti jälleen toimin
nan. Nuorisoseuran 10-vuotisjuhlakin jäi pitämättä.

Näytelmiä, kuorolaulua ja urheilua
Toiminnan jälleen elvyttyä Sippolassa pidettiin taas ilta
mia eri asioiden hyväksi, muun muassa posti-iltamilla ke
rättiin varoja viikonloppujakajan palkkaan ja Ilmajoen 
kansanopistoa avustettiin vuosina 1921—23. Iltamat järjes
tettiin myös Killinkosken rukoushuoneen avustamiseksi. 
Näissä iltamissa kiinnitettiin erityistä huomiota ohjelman 
arvokkuuteen.

Näytelmätoiminta oli Toisveden Nuorisoseurassa vil
kasta. Kolmenäytöksisiä kokoillan näytelmiä esitettiin se
kä omalla talolla että vierailuilla naapurikylissä. Näytelmiä 
ohjasi Killinkosken Työväenyhdistyksestä seurapuolelle 
loikannut laitosmies Toimi Lilius.

Vuonna 1926 Kaarlo Kultalahti Etelä-Pohjanmaan 
Nuorisoseurasta piti Sippolassa näyttämökurssin, jolle 
osallistui myös Killinkosken Työväenyhdistys. Tällaista ei 
Kultalahden mukaan ollut ennen tapahtunut. Puheita ja 
esitelmiä seurasi yli 820 ihmistä!

Sippolan laajennus tuli ajankohtaiseksi 1930-luvul- 
la. Keväällä 1936 pidettiin arpajaiset ja rakennusainetal- 
koot. Piirustukset laati Valto Oksanen. Vanha juhlasali 
jaettiin ravintolaksi ja vahtimestarin asunnoksi, yläkertaan 
tuli painihuone ja juhlasali rakennettiin kokonaan uusik
si. Puuhamiehinä olivat Oksanen, Versta ja Ylä-Soini, ra
kennusmestarina kokenut rakentaja Juho Mäntynen poi
kineen. Hanke toteutui vuonna 1937.

Toisveden Nuorisoseuralla oli oma kuoro, joka vuon
na 1939 voitti kuorokilpailun A-sarjan Etelä-Pohjanmaan
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Nuorisoseuran laulu- ja soittojuhlilla Alavudella. Kuoroa 
johti Jan Eriksson Killinkoskelta.

Myös urheilu kuului kiinteästi toimintaan. 1930-lu- 
vulla oli joka kesä kilpailut seuran jäsenille. Painiseura 
Toisveden Tähti oli nuorisoseuran alainen, mutta liittyi 
myöhemmin Killinkosken Urheiluseuraan. Tähti harjoit- 
teli kuitenkin Sippolan yläkerrassa.

1930-luvulla rakennettiin myös kylän ensimmäinen 
hyppyrimäki. Se sijaitsi jyrkässä mäessä vastapäätä voima
laitosta. Uolevi Versta on muistellut, että ”kun jalka oli jo 
ovenraossa välitunnille päästessä, ehti kerran käydä laske
massa, kun koulun kello jo soi sisälle”. Talkookeräyksen ja 
-työn ansiosta uusi mäki saatiin valmiiksi talveksi 1953, 
jolloin Sippolassa pidettiin Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseu
ran hiihto-ja hyppyrimäkikilpailut.

Kun talvisota syttyi, tarvittiin taloa muihin tarkoituk
siin. Sippola sai toimia muun muassa siirtolaislasten kou
luna. Seuratoiminta elpyi vasta vuonna 1944 opettaja Aar
no Haliman innoittamana. Uutena toimintana alkoi opin
tokerhotyö. Opettaja Sauli Perälän ohjaamana suoritettiin 
nuorisoseuramerkkejä ja muita opintoaineita.

Vielä 1950-luvulla toiminta jatkui säännöllisenä ja 
vilkkaana. Soininkylän tanhuryhmä toimi aina vuoteen 
1968 saakka, jolloin oli sen viimeinen julkinen esiinty
minen Virtain maatalousnäyttelyssä yhdessä kirkonky

län joukkueen kanssa. Muukin nuorisoseuratoiminta al
koi olla verkkaista hiipuen vähitellen kokonaan 1970-lu- 
vulle tultaessa.

Vuoden 1971 alussa valittiin uusi, nuori johtokunta ja 
siirryttiin Hämeen Nuorisoseurain Liittoon. Tämäkään 
ei auttanut. Televisio oli valloittanut kylän. Sippola nuk
kui Ruususen unta, ja sen kunto heikkeni. ”Ei ollut ulko- 
rappuja, yhtään ehjää ikkunaa, ei ehjää vesikattoa”, kertoi 
Bertta Virtanen eräässä lehtihaastattelussa.

Viiden vuoden hiljaiselon jälkeen 7. maaliskuuta 1976 
pidetyssä kylän yhteiskokouksessa päätettiin Sippola pelas
taa kaikkien kyläläisten käyttöön. Nuorisoseuran omai
suus luovutettiin keskusseuran ohjeiden mukaan, ja talon 
uusiksi omistajiksi tulivat nuorisoseuran lisäksi Toisveden 
Metsästysseura ja Toisveden itäinen Maamiesseura ja tä
män naisosasto. Talo sai uuden nimen Toisveden Yhteis- 
talo Sippola.

Lukuisat talkoot, lahjoitukset ja Virtain vanhasta ap
teekista saadut ikkunat vauhdittivat remonttia. Innostusta 
riitti Sippolan kuntoon saamiseksi. Tästä lähtien Sippolan 
Yhteistalo on ollut tanssien, häiden, erilaisten kokousten ja 
kansalaisopiston piirien käytössä.
Lähteet:
Toisveden Nuorisoseuran asiakirjat. Toisveden Nuorisoseuran 
arkisto/Virtain kotiseutuarkisto.

Irene Lampila

Juhlat Soininkylän Sippolassa
Sippolan Yhteistalo vietti 100-vuotissyntymäpäivään- 
sä lauantaina 21.9.2010 salintäyteisen juhlavierasjou- 
kon läsnäollessa. Päivä aloitettiin lipunnostolla ja juh
lapaikan koristelulla.

Aamulla kylän miesväki oli kuskan
nut vanhoja maatilan työvälineitä ja ko
neita näyttelyksi piha-alueelle. Sisäti
loihin olivat Irma Heinola ja Jari Vers
ta koonneet näyttelyn vanhoista kotiesi- 
neistä.

Juhla alkoi kuten ennen vanhaan 
nuorisoseuran juhlissa yhteislaululla 
"Arvon mekin ansaitsemme”. Toni Har
jumäki toivotti vieraat tervetulleiksi ja 
kertoi Soininkylän ja Sippolan ajankoh
taisasioista.

Liisa Saikkonen kertoi Sippolan ja 
laajemminkin Toisveden Nuorisoseu
ran historiasta. Muusta ohjelmasta mai
nittakoon Olga Saikkosen pikkuballe- 
rinat, jotka tanssivat prinsessojen tans
sin ”Tuhkimo”-baletista. Naapurikyläs
tä Liedenpohjasta oli esiintymään saa
tu Lilli Vallinmäki, jonka haitarinsoitto 
sai monen kengät naputtamaan lattiaa.

Viimeisen yhteislaulun jälkeen seurusteltiin, juo
tiin kahvia ja nautittiin kylän naisväen tekemistä täy- 
tekakuista. Näyttelyt sisällä ja ulkona kiinnostivat 
monia vielä ennen kotiinlähtöä.

Lauri Saikkonen esittelee Sippolan pihamaalle 100-vuotisjuhlan kunniaksi 
koottua vanhojen työvälineiden ja koneiden näyttelyä. Kuva Tuire Leppänen.

Virtain Joulu 2010 43



Patalanmajan (Koro, Vaskuu JKantoperä ja osa 
Pirttikylää) kylähistoriakirja Patalan pojista moneksi 
kyläksi ilmestyi kesäkuussa'2010. Teos on ikkuna men
neisyyteen, miten Patalanmajan ensimmäiseltä erämajalta satojen vuosien kautta on eletty 2000-luvulle. Kak
siosaisen teoksen ensimmäinen osa sisältää tietoa kylien yleisestä esihistoriasta, maa- ja metsätalouden ke
hityksestä, yhdistystoiminnasta ja hengellisen elämän vaiheista, liikenne- ja liiketaloushistoriasta ja koulujen 
historiasta ynnä muusta kylien kehityksen varrella tapahtuneesta. Kirjan II osa käsittää Patalanmajan isojaon 
toimituksen sekä talokohtaiset isäntäluettelot aina 1500-luvulta nykypäivään asti.

Patalanmajan alueen perinnepiirien julkaisemassa teoksessa on paljon uutta tietoa alueen historiasta, ja 
mukana on runsaasti historiallisia ennen julkaisemattomia valokuvia. Kuvassa toimituskunnan jäsenet Olli 
Koro, Aila Sipilä ja Salme Vaskuu poseeraavat Koronkylän majakalla Loistolla. Kuva Erja Niemelä.

Jäähdy spohjassa kohta kolme vuosikymmentä asuneen runoi
lija Maija Myllykankaan kolmas runokirja julkistettiin Virroilla 
maaliskuun alussa. Tuulihattupöytä on kokoelma metsäntuok- 
suisia, tuulenkeveitä ja vedenkirkkaita rakkausrunoja. Sen on 
kustantanut Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintutkimus
asema.

Tuulihattupöydässä rakastetaan kutomalla villasukkia, läm
mittämällä kakluunetia, säilömällä sieniä ja marjoja - ja istu
malla paljon verannalla tutkailemassa maata, vettä ja taivasta. 
Runon voi ottaa mukaan kylätielle anorakintaskuun tai kirjoit
taa sen lämpimikseen termospulloon. "Toivon että hidas iloni, 
hetken tallentaminen ikuisuudeksi, välittyy lukijalle, ” kirjoittaa 
Maija Myllykangas.

I. K. Inhan (1865-1930) laa
jasta elämäntyöstä tunnetaan 
parhaiten hänen toimintansa va
lokuvaajana, kirjailijana, kään
täjänä ja sanomalehtimiehenä.
Polkupyörä oli Inhalle tärkeä 
liikenneväline ja työkaluja nuo
rena hän suunnitteli 'itselleen 
jopa elinkeinoa pyöräkauppiaa- 
na. Inhan laajin pyöräilyaihei- 
nen teksti on syksyllä 1886 Uu
dessa Suomettaressa ilmestynyt 
kertomus pitkästä pyöräretkestä 
Keski-Eurooppaan. Nyt tämä
matkakertomus on ilmestynyt kirjana Muistelmia polku- 
pyöräretkeltäni, jonka on toimittanut Mikko Kylliäinen ja 
kustantanut Vanhat Velot ry. Kirja julkaistiin Virtain kirjas
tossa marraskuun lopussa 2009.

Tuulen päivät, illat valos 
y8t tuoksuvat, kicloaamc

kevätjuhlien ohjelmaa, 
istuvat keijujen 
luolihanapaytun

Eläkeliitto Vir
tain yhdistys ry 
aloitti vuonna 
2008 tarinatu- 
van pitämisen 
Maaseudun si
vistysliiton opin
tokerhotoiminta
na. Tarinatuvas- 
sa muisteltiin 
asioita kunkin 
oman elämän 
varrelta lapsuudesta nykypäivään. Tarinat 
kokosi muistiin Eläkeliitto Virtain piirin 
sihteeri Anna-Liisa Mäki. Kirja Tilkku
täkki ilmestyi vuoden 2009 lopulla.
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Helke-yhtyeessä soittavat Kaija, 
Eija, Helena ja 
Kesällä Helkeä kuultiin useassa 
tilaisuudessa, muun muassa kah
della Kimalle-laivan torstairis- 
teilyllä Tarjanteelta Toisvedelle. 
Kaikki neljä tyttöä opiskelevat 
Merikanto-opistossa. KtNa^Srja 
Niemelä.

Vaskiveden Nuorisoseuran Tanhu-Lysti on aikuisten aktiivinen tanhuryhmä, joka esiintyy useissa eri tapah
tumissa vuoden aikana. Ryhmää johtaa Irja Majanen. Tanhu-Lystin 30-vuotisjuhlaa vietettiin 20. maaliskuuta 
2010 Vaskiveden Nuorisoseurantalolla. Kuvassa tanhulystiläisten mukana myös muita juhlan esiintyjiä. Kuvan 
omistaa Irja Majanen.

Virtain pelimannit esiintyivät useissa kesän tilaisuuksissa. Virtain-Ruoveden Hengitysyhdistys ry:n järjestämää 
maakunnallista kidttuurikesäpäivää vietettiin Perinnekylässä 8. elokuuta. Kuva Tuire Leppänen.
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Erkki Pajumäki

Totta ja tarua
- kotiseuturetkellä Liedenpohjassa

V
irtain Seuran päätarkoitus on tallentaa ja 
vaalia paikallista historiaa. Tavoitteena ei 
ole kätkeä sitä ainoastaan arkistojen holviin, 
vaan sopivan tilaisuuden tullen ja sopival
la tavalla tuoda historiaa esille niin kantavirtolaisille 
kuin muillekin asiasta kiinnostuneille.

Yksi tällainen tilaisuus on Virtain päivänä järjes
tettävä kotiseuturetki, joka on kohdistettu vuosittain 
eri suuntiin ja kohteisiin. Aina on kuitenkin pyritty 
pysymään pitäjän rajojen sisäpuolella.

Tänä vuonna retken pääkohde keskittyi Lieden
pohjan historiaan ja elämään. Perinteisesti retki on 
aloitettu Virtain päivän jumalanpalveluksen jälkeen 
tapahtuneella kukkien laskulla Martti Kitusen hauta
muistomerkille ja Asevelihengen muistomerkille Oh- 
tolan levähdyspaikan luona. Muutaman vuoden ajan 
on Virtain Seura laskenut kukat myös taiteilija Armid 
Sandbergin haudalle. Nyt ennen lähtöä kukat laski
vat kirkkomaalla Virtain Seuran puheenjohtaja Pekka 
Jussila ja johtokunnan jäsen Eira Siltanen.

Ohtolan levähdysalueella muistopuheen piti Vir
tain kaupunginvaltuuston- ja kulttuuritoimen jäsen 
Pirjo Ala-Kaarre ja kukat laski Tampereen ammatti
korkeakoulun Virtain yksikön yliopettaja Helena Kai- 
ramo. Puheessaan Ala-Kaarre painotti sodan uhrien 
muiston vaalimista ja kunnioittamista. Siihen monel
la virtolaisella on hyvin läheinen kosketus, niin hänel
läkin lähinnä omien isovanhempiensa kautta. Varsin 
tunnepohjainen esitys muistomerkillä oli myös edes
menneen virtolaisen sotaveteraanin, Paavo Järven po
jan Matti Järven tilaisuudessa lausuma runo, Yrjö Jyl

hän "Kaivo”. Juuri sen kallioonhakatun tekstin sa
nomana "Veljet vesitilkka tuokaa” muistuttaa ennen 
kaikkea virtolaisia Taipaleen taistelujen kulusta ja 
traagisuudesta.

Ohtolan ja Liedenpohjan välillä saatiin Seppo Kal- 
liojärven ja Sirpa Ilvesahon sekä retkeläisten autoa kul
jettaneen "oman kylän” miehen Asko Kivisen avusta
mana tietoa kylän entisestä ja nykyisestä asutuksesta 
ja asukkaista. Monelle mukana olleelle taisi olla täy
sin tuntematonta tietoa esimerkiksi tienvarren talojen 
voimakas hevostalous viime vuosisadan puolivälin jäl
keen. Paikallisraveissa tulivat silloin monelle virtolai- 
selle tutuksi niin Tepon kuin Hirvelänkin hevoset. 

Tietoa ja taitoa
Liedenpohjassa kyläläiset olivat keränneet voimansa 
yhteen ja järjestäneet kotiseutupäivän, jonka tarkempi 
analysointi antaisi aihetta jo pieneen kirjaan. Museon 
mäellä oli mahdollisuus seurata aidon ”panenta-aidan” 
tekoa aina vitsasten halkomisesta seipäiden pystytyk
seen, vitsasten sitomiseen ja itse aidan ladontaan asti. 
Jos ei aivan niitä parhaita aidantekoaineita ihan kaik
ki ollutkaan, niin tyyli kuitenkin oli aidon tuntuinen. 
Vanha suomalainen sanonta kun kertoo, että paras
ta on "katajainen seiväs, kuusinen vitsas ja haapanen 
aidas”. Tämä lause taitaa pitää enemmän paikkansa 
kuin virtolaisten perinneruuat, joista jälleen kerran 
saatiin totuus esille Liedenpohjaan kyläläisten järjes
tämän ruokailun ja kahvittelun lomassa.

Kylän museolla oli paikallisten naisten Mirjami 
Koivusen ja Leena Keskisen rakentama pienimuotoi
nen kuvaelma 1800-luvun nälkävuosien ajoilta. Mu
seolla ja koululla Sulkavan sukuun avioliiton kaut
ta kytketty opettaja Raija Sulkava kertoi otteita Voi
pa N. Sulkavan elämästä, elämänvaiheista ja vaiku
tuksesta kylään ja sen tulevaisuuteen. Tähän sisälty
vät opettajana ja nuorisoseuramiehenä toimiminen, 
taidetta useissa eri ilmaisumuodoissa, pienimuotoista 
teollisuutta, kaupankäyntiä, perinteen ja museoesi- 
neistön keruuta ja niiden esillesaattamista, ja siinä si
vussa perinteistä sekä uudistuvaa maataloutta, jopa 
kasvi- ja puutarhapuoltakin.

Kunnianosoituksesta Asevelihengen muistomerkil
lä on muodostunut arvokas Virtain päivän perinne. 
Virtolaisen Taipaleen taistelijan Paavo Järven poika 
Matti Järvi lausui muistomerkillä Yrjö Jylhän Kai
vo-runon. Kuva Seppo Kalliojärvi.
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Jorma Kytölä ja Matti Korpi ovat taitavia näreen 
halkojia. Matilla on siihen oma tekniikkakin, kierre- 
tyylillä tyvestä latvaan päin. Kuva Erkki Pajumäki.

Oma kirkko ja seurakunta

Liedenpohja on tuottanut myös kirkon luottamusmie
hiä. Yksi sellainen on Reijo Liedenpohja, joka Virtain 
kirkon hallintoelimissä oltuaan on joutunut paneutu
maan kirkon asioihin tavallista seurakuntalaista pe
rusteellisemmin. Hän jos kuka oli oikea mies kerto
maan Liedenpohjan kirkon suunnittelun ja rakenta
misen 170-vuotiseen taipaleeseen liittyvistä perusasi
oista — ja nyt peräti paikallisen kirkon saarnastuolis
ta käsin.

Voipa N. Sulkavan, Toivo A. Peltomäen ja Matti 
Tomperin sekä muiden kyläläisten panos hautausmaa- 
alueen, kirkon ja ”Kylän Seurakunta ja hautausmaa” -

Talkooväkeä museolla. Kuva Kari Herranen.

yhdistyksen perustamisen yhteydessä on ollut vaiheri
kasta ja ainutlaatuista.

Jos näissä kaikissa asioissa on tähän mennessä ol
lut vankka totuuden siemen, tuli lopuksi sitä luvattua 
taruakin. Siitä näytteen antoi Pertti Sulkava Ilmarisen 
haudan liepeillä. Sinne kätketty aarre on edelleenkin 
hukan teillä, ja uuden jättiläisen ja sille lapion löytä
minen on ainakin yhtä utopistinen juttu.

Kaiken kaikkiaan kotiseuturetki oli jälleen ker
ran antoisa ja mieliinpainuva, Lilli Vallinmäen soit- 
totuokiota ja palvelutalo Liljanne-kotiin tutustumis
ta unohtamatta.

Liedenpohjan museon tuvassa hiljennyttiin kuuntelemaan nälkävuosista kertovaa esitystä. 
Kuva Seppo Kalliojärvi.
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Jaana Kallio

Kylätoiminnan vilkas vuosi

K
ahvikupit kilisevät samalla kun Kotala-talossa 
vaihdetaan kuulumisia, kerrataan edellisen vii
kon myrskytuhoja ja ihmetellään helteiden jat
kumista. Kauniista elokuisesta perjantai-illas- 
ta huolimatta Virtain kylien kehittämisyhdistyksen ViK- 
Kyn kokous on jälleen kerännyt parisenkymmentä vapaa

ehtoista kylätoimijaa eri puolilta Virtaita. Kylien asiat koe
taan tärkeiksi.

Kokoontumisen aluksi muistetaan kukkakimpuin Tai
teiden yön toteuttamisessa urakoinutta Irene Lampilaa ja 
Pirkanmaan vuoden kylätoimijaksi valittua Aulikki Län- 
siahoa, illan emäntää. Pentti Vaara on tullut vieraaksi ker
tomaan kylien palo- ja pelastustoimesta. Toimintaa varten 
olisi tarjolla koulutusta ja ehkä rahaakin, mutta kokousvä- 
ki ei tunnu innostuvan kylien pelastusyksiköiden elvyttä
misestä ainakaan entisellä mallilla. Asia jää mietintään.

Kaikilla kylillä on sama ongelma: aktiivisia toimijoita 
tarvittaisiin lisää. Yhdistystoimintaan liittyvät pakolliset 
paperityöt ja kylätalojen ylläpito sitovat monia työtunteja, 
vaikka näitä töitä ei varsinkaan ulkopuolisten silmin aina 
mielletä aktiiviseksi kylätoiminnaksi. Yhdenkin vuotuis- 
tapahtuman järjestäminen on pienellä porukalla voimain
ponnistus. Tosiasiassa kaikissa Virtain kylissä on hämmäs
tyttävän paljon toimintaa varsinkin jos sitä vertaa asukkai
den lukumäärään.

Muutamien ihmisten voimin pyöritetään muun muas
sa kylätaloja, ikäihmisten kerhoja, sählyvuoroja, nettisivuja 
ja jopa useita säännöllisesti vuosittain toistuvia juhlia ja ta
pahtumia. Kylien kehittämisyhdistys ei toimisi ilman tar
mokkaita ja asialleen vihkiytyneitä kyläyhdistyksiä.

Kylät ovat erilaisia eikä kaikista asioista olla suinkaan 
yksimielisiä. ViKKyn viiden vuoden toiminnan jälkeen on 
kuitenkin selvää, että yhteinen ääni kuuluu kauemmaksi 
kuin jos kukin kylä ajaisi asioita omalla tahollaan.

Muualla Suomessa kylien yhteistoimintaa vasta viritel- 
lään eikä hämmästyttävän monella paikkakunnalla tun
neta edes naapurikylien toimijoita. Virroille on tultu ym
päri maata tutustumaan kylätoimintaan, ja Virtain kylien 
edustajat ovat käyneet kertomassa muille yhdistyksen toi
mintaperiaatteista ja tavoitteista. Monella paikkakunnalla 
kylien yhteistyölle on syntynyt entistä enemmän tarvetta 
kuntaliitosten "siirrettyä” kyliä aina vain kauemmaksi hal
lintokeskuksista.

ViKKyä olisi tuskin olemassa ilman Maaseudulla on 
elämää -hanketta, joka kokosi Virtain kylien edustajat en
simmäisen kerran säännöllisesti saman pöydän ääreen. 
Hankkeen lähestyessä loppuaan tuumittiin, että syntynyt
tä keskusteluyhteyttä pitää jatkaa tavalla tai toisella. Vaik
ka Virtain Kylien kehittämisyhdistys ry:n perustaminen 
loppuvuodesta 2005 sai aikaan myös kiivaita keskusteluja, 
ovat nykyisin jäseniksi liittyneet jo kaikki Virroilla toimi
vat rekisteröidyt kyläyhdistykset.

Yhteisissä kokoontumisissa kylätoimijat ovat oppineet 
tuntemaan toisensa. Tiedetään, mitä muilla kylillä tapah
tuu ja missä asioissa voidaan viritellä laajempaakin yhteis
työtä. Mikä parasta, turhat kylienväliset ovat jääneet pois 
ainakin kylätoimijoiden mielestä.

Kylien yhdistyksen myötä on ollut myös mahdollis
ta toteuttaa hankkeita, joihin yhden tai muutaman ky
län voimavarat eivät välttämättä olisi yksin riittäneet. Käy
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Kylien yhteistä suunnitelmaa varten järjestettiin maaliskuussa 2010 kylittäin yleiset kokoukset. Vastauslomak
keista kootut tulokset esitteli Vaskivedellä kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tapani Heinonen. Kuva Juha Kallio.
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kylässä -hankkeen lisäksi keväällä 2010 to
teutettiin Elävät kylät - hyvinvoiva Virrat - 
hanke, jonka tuloksena syntyi kylien yhtei
nen kyläsuunnitelma.

Kylien suunnitelmassa on tavoitteeksi 
asetettu kylien elinvoimaisuuden ylläpitä
minen ja vahvistaminen. Tärkeitä osateki
jöitä tässä työssä ovat muun muassa asukas- 
hankinnan tehostaminen, uusien työpaik
kojen luominen ja aktiivisen kylätoiminnan 
ylläpitäminen. Työsarkaa riittää niin ky
läyhdistysten kuin kylien kehittämisyhdis
tyksenkin asialistoille.

Kylien yhteinen suunnitelma löytyy 
sivuilta http://kaupunki, virrat.fi/vikky/

Käy kylässä -hankkeen syyskuussa järjestämällä opintomatkalla 
tutustuttiin kylämatkailuun kansallismaisemissa. Ukko-Kolin hui
pulla käytiin oppaan johdolla. Mukana oli myös TAMKin kuvaus
ryhmä. Kuvat Tiina Perämäki, Juha Kallio.

Tiina Perämäki

Käy Kylässä!

K
äy kylässä -hanke on toiminut Virtain, Ruove
den ja Mänttä-Vilppulan alueella vuoden ver
ran. Vuoden aikana hanketta on esitelty eri yh
teistyötahoille, josta on syntynyt hienoja ideoi

ta ja yhteisiä tapahtumia.
Toukokuussa Palmroth Centerille aukesi Käy Kyläs

sä -toimipiste ja samalla julkistettiin Laatua läheltä, paras
ta paikallista palvelua -kampanja, jossa mukana ovat Vir
tain Yrittäjät, Virtain yrittäjänaiset, Virtain kylien kehit
tämisyhdistys, MTK Virrat ry ja Virtain kaupunki. Kesä 
infopisteessä oli vilkas ja lämmin, matkailijoita palveltiin 
Centerin aukioloaikojen mukaisesti. Talvella piste on kiin
ni, mutta keväällä esitehyllyt päivittyvät uusia matkailijoi
ta odottaen.

Käy Kylässä -nettisivuilta voi lukea hankkeen edisty
misestä sekä tutustua menneisiin ja tuleviin tapahtumiin.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu kylätalojen moni
en käyttömahdollisuuksien esille tuominen. Viime vuon
na järjestettiin Käy Kylässä -seminaari Kotala talolla. Se
minaarin juhlapuhuja oli elokuvaohjaaja Markku Pölö
nen, joka toi humoristisen tuulahduksen kylämatkailuun 
ja maaseudulla asumiseen.

Ruoveden kekrikemut järjesteltiin Väärinmajan kylä- 
talolla nyt lokakuussa. Tapiolan parempi kekrimenu koos
tui lähialueen tuottajien tuotteista. Illan aikana kuultiin 
puheita lähiruuan puolesta keittiömestari Markus Maula- 
virralta, ja kekriperinnettä toi tutuksi Paula Viertola. Mut
ta ilta ei ollut vain puheita ja syömistä vaan ohjelmassa oli

Xflr kylässä -seminaarissa puhunut elokuvaohjaaja 
Markku Pölönen sai tilaisuudesta muistoksi Martti 
Kitusen uhrikuusesta veistetyn karhun. Karhun luo
vutti Kotalan kyläyhdistyksen sihteeri Aulikki Länsi- 
aho. Kuva Maria Ahonen.

humoristia esityksiä niin musiikin kuin sketsinkin muo
dossa. Illan onnistumisesta vastasivat useat toimijat ja taas 
voi todeta, että yhteistyöllä saadaan luotua ikimuistoisia ta
pahtumia, ja toivottavasti myös perinteitä.

Tulevana vuonna alkaa kyläopaskoulutus, joka on 
avoin kaikille kylien tarinoista ja historiasta kiinnostuneil
le. Tervetuloa mukaan!
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Helena Vuorenmaa 
LC Virrat/Tarjanne

Sijoitus elämään ja tulevaisuuteen

S
uomalaisen nuorisotyön historia alkaa 1800- 
luvun lopulta, jolloin työtä tekivät pääasias
sa kristilliset nuorisojärjestöt. Myös raittius- 
liikkeet ja partio kuuluvat nuorisotyön pio- 
neereihin. Kunnallinen nuorisotyö käynnistyi 1940- 
luvulla.

Nykyisin nuorisokki määrittelee ja säätelee toimin
taa, ja kunnilla on tärkeä rooli nuorisotyössä. Näin ei 
ole läheskään kaikissa Euroopan maissa, muista mais
ta puhumattakaan. Monissa maissa nuorisotyötä teh
dään pelkästään vapaaehtoisvoimin. Suomessa on on
neksi sekä ammatillista nuorisotyötä että vapaaehtois
työtä - ja molempia tarvitaan.

Vapaaehtoisen nuorisotyön vahvuus on paikalli
suudesta nouseva yhdyskuntatyön luonne. Nuoriso
työn myötä ja kautta halutaan kehittää omaa kylää tai 
asuinympäristöä, vahvistaa paikallista identiteettiä, li
sätä eri ikäryhmien vuorovaikutusta ja yhteistyötä yn
nä muuta. Vapaaehtoista nuorisotyötä tehdään erityi
sesti nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöissä. Myös muut 
järjestöt ovat nähneet nuorisotyön merkityksen ja ar
von omassa toiminnassaan.

Nuoret ja nuorisotoiminta on myös yksi Lions-jär- 
jestön kohderyhmistä ja painopisteistä. Toiminta on 
ollut pääsääntöisesti rahallista tukemista stipendien ja 
avustusten muodossa. Nuoria on lähetetty kansainvä
lisille leireille ja oltu myös järjestämässä leirejä, on tu
ettu opettajien koulutusta rahoittamalla LionsQuest -

kursseja, on tuettu erilaisia nuorille suunnattuja tapah
tumia ja harrastusmahdollisuuksia ja niin edelleen.

Lions-toiminnassa korostetaan myös nuorten kans
sa yhdessä tekemistä. Virtain Joulu on mainio esimerk
ki paikallisesta yhteistyöstä. Lehti tehdään kotiseutuyh
distyksen ja Lions-klubin yhteistyönä. Lehden myynnis
sä mukana ovat myös nuoret. Lehden myynnistä saata
valla tulolla koululaiset voivat kartuttaa luokkaretki- tai 
leirikoulukassaansa. Tämä on eräs tapa tehdä yhteistyö
tä paikkakunnan nuorten kanssa. Uusimpana hankkee
na LC Virrat/Tarjanne on ollut mukana tukemassa ylä
koulun mopokatoksen rakentamista osallistumalla tarvi
kekustannuksiin. Mopokatoksen saamiseksi ovat toiveet 
tulleet suoraan nuorilta.

Miten Lions-järjestö onnistuu löytämään yhdessä te
kemisen ajatuksen ja hengen nuorten kanssa? Nuorten 
ajatuksien ja toiveiden kuuleminen on hyvä tapa käyn
nistää yhteistyötä. Nuorten kuuleminen on nuorisokis
sakin esiinnostettu asia. Nuorten kuuleminen ja nuorten 
osallisuuden kehittäminen kasvattaa aktiivisia kansalai
sia, jotka huolehtivat yhteisönsä jäsenistä ja hyvinvoinnin 
kehittämisestä. Kasvavan sukupolven elinolot, kansalais
valmiudet ja yleinen toimintakyky ovat mielekkään ke
hityksen ja tulevaisuuden perusta. Myönteinen asenne 
nuoriin on sijoitus elämään ja tulevaisuuteen.

Kiitos yhteistyöstä Virtain Seuralle sekä lehden myyn
nissä mukana oleville nuorille! Hyvää Joulua kaikille leh
den lukijoille!

Intialaiset veljekset Vidnr ja Pranan olivat vaihto-oppilaina Suomessa viime talvena. Kuusamossa pidetyn lei
rin jälkeen Vidur oli Virroilla Heinämäen perheessä ja Pranan Hämeenlinnassa. Vidur palasi Intiaan ennen 
joulua, mutta hänen veljensä vietti joulun Suomessa. Pojat lähettivät yhteisen kiitoskirjeen, jonka mukana oli 
muutamia kuvia Suomessa vietetystä ajasta. Tämä kuva on otettu Hämeenlinnassa joiduaattona, tumma nuori 
mies on Pranan.
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Pekka Jussila 
puheenjohtaja

Virtain Seuran kuulumisia

P
erinteiden ja paikallishistorian tallentaminen 
on ollut Virtain Seuran tärkeimpiä tavoittei
ta, ja siinä meillä kaikilla riittää töitä jatku
vasti. Kotiseutuyhdistys ei kuitenkaan yksin 
pysty kaikkea tekemään, vaan tähän tarvitaan monien 
tahojen yhteisiä ponnistuksia.

Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti. Siksi 
meidän kaikkien tulisi huolehtia rakennettujen arvok
kaiden kulttuuriympäristöjen säilyttämisestä tuleville 
sukupolville. Samoin meidän tulisi suojella yhä vähene
viä merkittäviä luontokohteita turhalta rakentamiselta.

On myös muistettava, että tämä päivä on huomisen 
historiaa. Nuorison, joka elää ja varttuu Virtain maise
missa, tulisi oppia arvostamaan täällä olevia perintei
tä ja arvoja, niin että nuoret osaisivat uudisrakentaa ja 
muokata ympäristöään hävittämättä rakennetun ympä
ristön ja luonnonmaiseman luonnetta.

Yksi Keuruun kotiseutumuseon aitoista on saatu Eina
ri Vuorelan lahjoituksena. Aitta on peräisin Virroilta, 
mutta ei ole tiedossa, mistä päin paikkakuntaa.

Perinteen vaaliminen ja siirtäminen eivät siis kuulu 
yksinomaan varttuneille, vaan olisikin erittäin tärkeää 
saada tieto siirtymään jo kouluikäisestä kaikille ikäpol
ville. Meillä kaikilla on vastuu siirtää perinnetietoa ja 
oman historian tuntemusta joka vuosi uusille ikäluokil
le, etteivät esimerkiksi Martti Kitunen ja I. K. Inha jäisi 
kenellekään virtolaiselle tuntemattomiksi.

Virtain Seuran juhlavuoden kohteena onkin ollut 
erityisesti nuoriso. Vuosi on ollut erittäin toimelias, 
mutta alkuvuodesta ehdittiin kuitenkin osallistua mui
denkin merkkitapahtumiin. Virtain Urheilijoita muis
tettiin uuden Kisapirtin ja samalla 80-vuotisjuhlien 
merkeissä. Maaliskuun alussa käytiin Maija Myllykan
kaan uuden runokirjan Tuulihattupöydän julkistamis
tilaisuudessa. Osallistuttiin myös Vaskiveden Tanhu- 
Lystin 30-vuotisjuhliin.

Kotiseututyön merkeissä on vuoden aikana avustet
tu Eläkeliiton tarinatuvan Tilkkutäkki-julkaisua, jos
sa eri henkilöt muistelevat paikallista historiaa. Samoin 
on tuettu Patalanmajan kylähistoriateoksen painatus
ta ja siten samalla paikkakunnan historian tallentamis
ta. Perinnekylässä avustettiin Sotaveteraanien museo- 
huoneen multimedialaitteiston hankintaa. Monipuoli
seen toimintaan kuuluivat vielä lausuntojen antaminen 
muun muassa Jähdysniemen-golfalueen asemakaavasta 
sekä vierailu Keuruulla kotiseutuyhdistyksen kutsuma
na.

Kiitos kaikille yhteisöille ja yksityisille menneistä 
vuosikymmenistä sekä muistamisista 60-vuotisjuhlas- 
sa! Toivotaan, että hyvä yhteistyömme jatkuu edelleen.

Keurusselän Seura ry ja Töysän Linja Oy tarjosivat virtolaisille vieraille upean kiertoajelun vanhan Dodge- 
linja-auton kyydissä. Kuvat Juha Kallio.
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Joulunajan tapahtumia Virtain seurakunnassa 2010
Pe 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

La 25.12. JOULUPÄIVÄ
klo 8 Joulukirkko Virtain kirkossa
klo 10 Joulukirkko Kurjenkylän rukoushuoneella

Su 26.12. TAPANINPÄIVÄ
klo 10 Messu Virtain kirkossa
klo 13 Messu Killinkosken kirkossa

Pe 31.12. UUDENVUODENAATTO
klo 23 Aattohartaus Virtain kirkossa

MUSIIKKITILAISUUDET
Pe 10.12. klo 19
Su 12.12. klo 19
Ma 13.12. klo 18
Ti 14.12. klo 19
Ke 15.12. klo 19
To 16.12. klo 19
Pe 17.12. klo 19
Su 19.12. klo 19
Ma 20.12. klo 19

Kauneimmat joululaulut Vaskiveden nuorisoseuralla 
Kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa 
Lasten kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa 
Kauneimmat joululaulut Liedenpohjan kirkossa 
Kauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossa 
Kauneimmat joululaulut Kotala talolla 
Kauneimmat joululaulut Kurjenkylän kylätalolla 
Virtain kuorojen joulukonsertti Virtain kirkossa 
Kauneimmat joululaulut Äijännevan koululla

RAUHALLISTA JOULUNAIKA A JA VARJELUSTA VUODELLE 2011

VIRTAIN SEURAKUNTA www.virtainseurakunta.fi

Virtain Seuralla myytävänä:
Virtain Seuran historiikki 
PERINTÖNÄ SUKUPOLVIEN VIRRAT 
- Virtain Seura ry 60 vuotta 1950-2010 
Hinta 20,00 €
Hintoihin lisätään postituskulut.

Saatavana Galleria Virinästäja 
suoraan Virtain Seuralta.
Tiedustelut ja tilaukset: p. 03 475 3653, 
sesa@sci.fi, www.virtainseura.fi

Vastauskuponki: Joulupähkinä purtavaksi - tunnista kohteet
Kirjoita sivuilla 12-13 olevan kuvantunnistuskilpailun vastaukset kuvien numeroita vastaaville paikoille. Vastauksina etsimme sen kohteen (talo, 
rakennelma tms.) nimeä, josta kuva on otettu sekä tämän kohteen sijaintipaikkaa. Kaikki kohteet ovat Virroilta ja yleisön nähtävissä.

Nimi: Puh.

Osoite:
Palauta kuponki tai sen kopio 7.1.2011 mennessä Virtain kirjastossa olevaan vastauslaatikkoon 

tai osoitteeseen Virtain Seura ry/Joulupähkinä, Torisevajärvientie 493, 34800 Virrat.
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^^Virtain Urheilijat ry
KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA

Vdvrkuri Terttu
KULUNEESTA VUODESTA JA

TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA! • Parturi-/kampaamopalvelut
• Suolahuone

tei\2cttcw, Joulua ja,
Menestyksekäs Uvttfa Vuottaä£?BWS®KKF.t & J

Puh. (03) 4754830
www.merikanto-opisto.fi

.f/y/V/'/ Kasietä-i/a jdv//'/ Jan/Sa-/ . - ZT7n>< TilinuottaOy
KELLOSEPÄNLIIKE

HeitikiT. 'Hii&uMn
puh. (03) 475 5949

VIRTAIN KUKKA JA
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

HAUTAUSTOIMISTO
MEMtm) puh. (03) 475 3570 (§) * Hyvää Joulua!

Järvi-Suomen Laaturakentajat Oy
vuvzink.1« i i i vsilVIi*? t v/wkmI'ii i»ii b i vz lii «iw

Keskustie 8 - 34800 VIRRAT UV\/Ä TAI rt Virtaintie 37, 34800 VIRRATf» f VM IML.U Puh. 03-475 9229. fax 03-475 9219

wyvw.virtainhautaustoimisto.com Gsm 0400 338 405

Hyvää Joutua! dtyvää Joutua ja
METSÄTYÖ HAVANKA OY Onnettista Uutta Vuotta'

METSÄKONEURAKOINTI LVI-PALVELU
TIUKANTIE 307, 34710 VASKIVESI TMI. L. HÄRKÖNEN

PUH. 475 8952, 0400 622 171 puh. 050 598 2559

Finnhostel
VALMET METSÄKONEHUOLTO • ± matkailutilaT^fÄAPAMAKI

M. ALA-SULKAVA OY
p. (03) 475 8129, 0400 233043 34710 VASKIVESI, VIRRAT

www.virrat.fi/matkailuwww.matkailutilahaapamaki.com
timo@maatilamatkailu.com puh. 03 475 8845,0400-627 854

Kiittäen menneestä vuodesta toivotamme
joulun iloa ja onnekasta vuotta 2011 /

*
NYKYAIKAINEN LIIKENNEASEMA

VASKIPALVELU
• 34710 VASKIVESI «0400-739 180« 03-475 8950LIlKENTVfc •HUOLLOT «KORJAUKSET
•VARAOSAPALVELU •KAHVIO

TAUNO MÄKINEN. (g) 475 9260 KOTALA. VIRRAT • PALVELUA VUODESTA 1984
www.hallakangas.fi
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
toivottaa

VIKTGPRINT
Meiieritie 14, 34800 VIRRAT 

puh. (03) 475 4501
virtoprint@phpoint.fi

SÄHKÖASENNUS KYTÖLÄ
Kangasniementie 306, 42870 KOTALA 
Puh. 040 506 5730 
sahkoasennus.kytola@gmail.com

• sähköasennukset • sähkötarvikkeet

Uniikit jouCutafijat meiltä

Kuvaamo

Q-Cyvää Joutua1. 
tTKatja ja Jori

Virtaintie 32 
puh.03-4755106

JOULURAUHAA 
JA

ONNEA VUODELLE 2011

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

■ valomainokset
■ opasteet
■ ne Iivari tulosteet tarralle, 

papereille ja banderolleille 
henkilönostinten ja alumiinice 
vuokraus

B virtain
valomainos oy

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

Luontaishoitola VALONSILTA
koulutettu hieroja KAIJA SUNDBERG 

JALAVANKUJA 2a VIRRAT

p. 040 5021 502

<Jiuoää Joutua ja GnneHiita Jlutta ^Vuotta-

TZ IRTAIN 
■AUTOKORJAAMO
Pirkantie 22,34800 VIRRAT, puh. 03-475 4544,0440-621 042

au.li.alldi.ta^.ouha :

WWW,Mp*.|»
KIRJAK AU PAT

Yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

MALLATIN RATSUTILA
Siekkiniementie 25, puh. 044-086 9758

KAUNEUSHOITOLA LIISA
Pihlajajärventie 77, puh. 050-593 8627

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165

Kaiken tarvittavan parhaalle

VIP
Tarjoaa kattavan 

valikoiman 
tuotteita kissoille 

ja koirille. 
Myymälä avoinna 

ark. 8.00-16.00 
VIP Vescor Oy 

Kiertotie 3, Virrat 
(Sampola)

ystävällesi löydät VIPstoresta TIRVETULOAI

Jtyvää Joutua ja Onnettista Uutta Vuotta

LINJA-AUTOLIIKENNE

YKSPETÄJÄ OY
Opintie 7, 34800 VIRRAT 

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

SUORITAMME TILAUSAJOA
LINJA-AUTOLLA

S VIRTAIN 
RATSASTUSTALLI
Konkunkulma, Siekkinen 

0400 765 809

Laiva-Nuuttila Oy
M/S RIMALLE

www.laivanuuttila.net 
puh. 044-345 0406 

posti@laivanuuttila.net
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• N äöntarkastukset
•45 v. ajokorttinäön- 
tarkastukset

• Piilolasit, piilolasinesteet 
•Aurinkolasit
• Omron-verenpainemittarit
• Silmälääkäripalvelut

o/j/tt/atö/ih' tut/cij /otifa

Qt/idcvnuMtAeet mnij£ä feotita.

mte/t /uc,

(S4unne4ma i/oine n tua...

&iauAa//ötta ^tottuaja

^nne/Z/a vaotta 2044/

PALMROTH SHOPPING CENTER
Pirkantie 26, Virrat

ERÄTURVA

hyrrä
^NELiAPiLA

pertt/palmroth8

PETRIFUN
VOUR
FACE

marimekko*
\Chez Marius/

e Trend Sh

KIRJA
KASSI Center Kahvio

NÄK VIRRAT
SUMA- JA PIILOLASIT

Virtaintie 34 (Tamminiemen talo), 34800 Virrat 
Puh. 03-475 4343, 044-047 543 43 
Email: optikko.nakovirrat@phpoint.fi

Avoinna ma-pe 9.30-17.00

tfyvää Joutua! 
Onnea uuctette vuolette!

Avoinna Ma-Pe 10-18, La 10-16,Su 12-17 

p. 03-475 4236

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta

l-MARKET 
VIRRAT
Puh. (03) 475 3253
Avoinna: Ma - Pe 8 - 20 

La 8-18

e

HERMORATAHIERONTA 
S. JYSKE

Jtiiiiää asiakkaitaan katuneesta vuodesta 
ja toivottaa kaikille 
tRauhallisia joulua
-myös jäsenkorjauksia

os. Rantatie 49 
puh. 475 4722, 050 5582477

sCfae

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Eurovirrat Ky
Puh. (03) 475 3355 ja 0400 335355 
Renkaat, autovarusteet, matkapuhelimet 
myynti ja asennus

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

SUUNNITTFLUT-4LO
S. Anttila Oy Virtaintie 17, PL 36, 34801 VIRRAT 

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

teitämme asialijiaitamme kuluneesta vuodesta

Jussilan Marjatila -
Patalantie 158

34740 Koro 
Puh. 03-475 9855

TASEVIRRAT EERO LAITINEN
Siekkisenpolku 16
34800 Virrat
puh. 475 5730
Tilitoimistopalvelut
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<HMarjaana
Keskustie 6 • 34800 Virrat 

(03) 475 3160 • 044 270 5367 
Ma-Pe 8-17, La 9-14

Hyvää Joulua 
toivottaa

- 475
Fax 03-475 3373

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA 
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KONTTORITYÖPALVELU
Pasi Nieminen

VIRRAT (03) 475 4557, 040 586 2686

Mifrääyfati (unja ‘Uutta 'liiatta

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN | SIEM800 VERRAT5 9 | Puh. (03) 475 5323, fax (03) 475 4166

Matkailumaatila Lomajärvinen

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

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KAUPUNGINKIIUASTO

e VIRTAIN PALA *
Toivottaa 

Hyvää Joulua

Hyvää Joulua ja Kiitokset 
asiakkaille kuluneesta vuodesta!

4?4bon jogurtti
Jaana Nihti ja Esa Sara-aho 

Puh. (03) 475J3051

Virtain Kiinteistöpalvelu Oy
- 501 ajoneuvovaaka. Viljan ym. punnitukset
- Monipuoliset rakennus- ja
maanrakennuspalvelut
- Lokasäiliöiden, sakokaivojen ym. tyhjäykset 
tehokkaalla imuautokalustolla
- Jätevesijärjestelmien vuosihuoltosoplmukset
- Vaihtolavavuokraus ja kuljetukset
- Purkutyöt erikoiskalustolla
- Rakennustelineiden ja henkilönostinten 
vuokraus

0400-623819 info@vkpoy.fi www.vkpoy.fi

frrrt
VIRTAIN KIINTEISTÖPALVELU OY

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@ute.fi 
Kotisivu: www.ute.fi/laitokset/virrat

Tule ja tutustu!

Kiitämme kuluneesta vuodesta 
toivotamme Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Virtain Moottorisaha

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

[A]
Kiinteistö toimisto lkv

Asuntovirratov
Virtaintie 34* 34800 VIRRAT 

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

Internet: www.asuntovirrat.fi

Ammattitaitoista isännöintiä ja kiinteistönvälitystä 
jo 30 vuotta.
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VarTuri-Kampaamo

ikanius
p. (03) 4755114 
Virtaintie 35/ Virrat

ma-pe 9-17) 
la 9-13

•‘lattmi '‘Katufutrthio

Riitta
puh. 03-475 3095 
34800 VIRRAT

Hytfää Joutua!

PJauhal lista joulua toivottaa

VP Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet

Lekatie 4 
34800 Virrat

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

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
gimmaa?
Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (03) 475 2400

43 o

u p

7"
PARTURI - KAMPAAMO

# JKia
& 03 - 475 92 35 

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

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

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

Toivotamme asia
H^vää Joulual

PARTURI-KAMPAAMO

Reetta fa ‘illeli
Leeaa & tl dc toivottavat RaukaUiita Joulua

MIROOMU) KESKELLÄ LOMASUOMEA 
VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA
PUHELIN (03) 475 6560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

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

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

HyVää Joutua ja 
Onnelista Uutta tuotta!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Rauhaisaa Joulua
toivottaa

Digi-TV HUOLTIMO

Antenni asennukset, TV-huollot 
Virtaintie 32 Virrat 
Puh: 050 4005598

Jfauhattista Joutua!

SHOPPARl

□
Keskustie 7, 34800 Virrat 

puh.03-4754350 

www.shoppari.com
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GRILLI 66
toivottaa asiakkailleen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Yleislääkäri
FRANCO1SE MIGNOT-KOIVULAMPI
Vastaanotto
Virtaintie 36 B 31, 34800 Virrat
Puh. (03) 475 3211

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
EDULLISET LAATUVARAOSAT

fasssd Virtain“varaosa®
L-—1Linjatie 2, 34800 Virrat
Puh. 03 475 5264, Fax 03 475 5255

LUOTETTAVAA SIIVOUSPALVELUA 
YRITYKSILLE JA YKSITYISILLE

VIRTAIN SIIVOUSPALVELU
34800 Virrat puh. 0500-468 266

Jouluiloa jo
60 vuotta

rr, 1950-2010 • • •Tamminiemi

©Husqvarna
Power Partner

Rauhaisaa JouGua

ToitueGia&ta IhCevaa vuotta
WWW.VIRHYDRO.FIVIRHYDROOY

Pirkantie 22 Virrat 03 475 4111

HfaxVxuita fotona 
(pää Vuotta f

(Hyvää jouhia ja Onnellista Uutta Vuotta'

1 P. LEHTOVAARA
VIRRAT (03) 475 2900 £. 34930 Liedenpohja, puh. (03) 475 8115

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTAVUOTTA

r------\ * KOLARIKORJAAMOÄggjg^JI JA AUTOMAALAAMOJ\ Iivonen Oy
Pirkantie 22*34800 Virrat «Puh, (03) 475 5362

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Sportia
"l VALLESPORT /

Virtaintie 36, 34800 VIRRAT puh. 475 3100

Hyvää Joulua toivottaen

Hämeen 
Kuljetus Oy
puh. 020 1616 295

UJUUk 4>J
34800 VIRRAT

Ahjolan teollisuusalue
Puh. (03)475 6100 

www.jita.fi

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

Toivottaa asiakkailleen HYVÄÄ JOULUA

Hyvää Jouhia ja Onnellista Uutta Vuotta!

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

O r i k « r h )
Virrat Puhelin (03) 475 5129

FOTO-RIITTA KATTOTYÖ MATTI NURMI
Tuuralantie 38, 42870 KOTALA

Virtaintie 35*Virrat*puh. 475 4249 Puh. 0500-660 979, 475 8697 ©
www.fotoriitta.fi lihfe
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VIRTAIN APTEEKKI
-palveleva apteekki-

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

Fax (03)474 0189 
virtain.apteekki@apteekit.net

HYVÄÄ
JOULUA!

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

-Tp6-

MAANRAKENNUS LAHDENPERÄ OY
34800 Virrat 

Puh. 0400 635 432
e

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Virrat
Virtaintie 33, puh. 0200 3000 Nordea®

Hyvää Joulua!

Kirstin Galleria
Ittemäentie 56, 34800 Virrat 
puh. 03-475 6508, 050 327 3845 
www.kotipoint.fi/kirstingalleria

AUTOKORJAAMO
HAPPI AITTAQAf A n tt1» 1» 1 tt li* n O tt LaU

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

plHKÖMAKKONEN KY J
Kontiontie 8, 34800 Virrat 

puh. 0400-635 722
“Petri

© 475 4959

Kirsi Maininki 045 127 2802 
Seija Maskonen 040 766 8888

E| E| E] Ea] Ea]
Virtaintie 33 
(©475 4959

VIRTAIN KAUPUNKI 
KARHUN ASKEL

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

PUU- JA MUOVIOSASTO, Kiertotie 14
Työnsuunnittelija Samuli gevolainen 044 715 1452
- puualan tuotesuunnittelu ., ;i,
- puualan tilaustyöt yrityksille, yhteisöille ja yksityisille
- muovialan kokoonpanoja viimeistelytyöt 
sekä pakkaustyöt yrityksille

HYVÄÄ JOUL
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cfyfarin ^e/tdd toivottaa
aa/t al/ida . ^oatiiaia

0/one/dätta ( /fat/a ^)rtotfa 

puh. (03) 475 3755

oMar/atila O^uunsilta
kokous-/juhlatilat ryhmille (myös tarjoiluilleen) 
aittamajoitusta * holvisavusauna 
juhla-astiavuokraus * mustaherukoita/-mehua

Vuorenmaa Anja, Niemikyläntie 261, 42870 Kotala 
Puh. 040 5677 621, (03) 4756 327 

marjakahvila.kuunsilta@mbnet.fi

symppis
Virrat puhelin 475 3360

/CiitäpOK^ &u.daj(Wgta. v-uodogta
toiif-otooKiK^ f/cfu-ää. Mutta (/uotta 2011

KATI AILA ANNE ILONA 
Parturi fö VIRTAINTIE25 Puh. (03) 4755885
Kampaamo taCl/VltCl 34800 VIRRAT www.carita.fi

KAKS-TILIT Oy
Toivottaa £Jdyvää Joutua ja 

Menestystä Uudelle Vuodelle

r»
VIRTAIN KÄSITYÖKESKUS
Mäkitie 24

. ► 34800 VIRRAT
► ' ► puh. (03) 475 5817 

te te te kesäaikana
►► ► KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS

MYYMÄLÄ VIRTAIN PERINNEKYLÄ
puh. 050 5273 120

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

AUTOSÄHKÖKORJAAMO

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

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme

Rauhasista jouiunaihaa ja
hyvää uutta vuotta

Virtain taksiautoilijat

Hyvää Joulua ia 
Onnellista Uutta Vuotta

Riitämme asiatjtaitamme 
tutuneesta vuodesta ja 

toivotamme hyvää joutua 
i/ZctäOv
PUTKITYÖ OY

Ahjolantie 1, Virrat (03)475 2100, 
autop. 0500-331147

Fl_ inata
Asunto- ja palvelukeskus 

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

Kysy lisää!

Puh. 03 485 1550 
Fax. 03 458 1556 
ainala@ainala.fi 
www.ainala.fi
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Hyvää joulua!
KOTALAN $

Kyläkauppa
Vironkoskentie 72,42870 Kotala 

p. (03) 475 9510

WANHA TEHDAS
O Killinkoski
| TEHDASMYYMÄLÄSTÄ
H Maan laajin nauha-ja

nauhatuotevalikoima

e

joulua ja
Onnellista 'Uutta ‘liuotta
Naisten asujen erikoisliike

RUNSAASTI POISTOERIA

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

(Joo^oo to luottaen

VIRTAIN PAITAPAINÖ
PIRKANTIE 20, 34800 VIRRAT

KILLINKOSKEN 
KYLÄKIRJAN 
2. UUDISTETTU 
PAINOS MYYNNISSÄ

Killinkosken tehdasmyymälä
puh. 040 528 6592
Inkantie 60
34980 Killinkoski
e-mail; killinkoski@killinkoski.fi
www.killinkoski.fi

Avoinna: 
ma - pe 10-17, 

la 10-14, su 12-17

Matkailupalvelu Eräpäivä Oy
Virtain Matkahuoltoasiamies

p. 0400 179 7000
kiittää asiakkaita kuluneesta vuodesta 

ja toivottaa kaikille hyvää joulua

AUTOHUOLTO
/SOKMJARVJ

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

PEUGEOT
Varaosat ia merkkihuolto

rfoumtam/ne 
aaiitftftaitfernme

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

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

www.purrankukkajahautaus.fi

TAKSISIPILÄ
kiittää kuluneesta vuodesta 
iloisin joulutoivotuksin 
p, 040 762 0312

vesiLÄMPÖ
LV I-t a rv i k k ee t 
ja asennukset

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

VUODESTA 1985-

O
Y

Hyvää Joulua!
Oriveden Sammutinhuolto 

Pekka Leppämäki Ky 
0400-625933

Jvouuuetnerv 
LOMAKESKUS

nunu
- kun on juhlan tai loman aika...

Rajaniementie 35,34800 Virrat. Puh. 475 5648 
emäntä: maija-liisa.peura@phpoint.fi
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Valoisaa ja lämmintä Joulua!

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY

Huonekalut edullisesti

Kaluste-Katja
Keskustie 2, 34800 VIRRAT 

Puh. 050 514 0166, 040 538 1449

ste

Arkipäivän henkireikä 
% . _____  ___ $

Kyselyt ja toiveet puh. 4851 264

❖ HINAUKSET
❖ MAALAUKSET
❖ TUULILASIT

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

PELTOMÄEN
RAKENNUS OY

KOTALAN KATTOPELLIN ja 
KANGASAHON RAUTAKAUPAN 

VÄKI TOIVOTTAA
(Rauhaisaa joulua

Jouhin Ihoa!
( VIRTAIN FYSIOTERAPIA")

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

ReHBanD
- niveltuet
- anatomiset niskatyynyt
- Salli-satulatuolit

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

Puh. (03) 475 5522

Hyvää Joulua toivottaen

sekä menestyksekästä 
uutta vuotta kaikille!

PHPOY
Paras yhdistää maailman kotiin.

• • •• ••
HAMMASLAAKARI

TUIJA KÄHKÖNEN

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

(myös iltavastaanotto)
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’LAMJ<

M M A T T I K O R K E A K O« L11

Vipuvoimaa
Aktiivisesti
ikääntyen

Pirkan maalia

Elinkeino-, i liikenne- ja 
ympäristökeskus Euroopan unioni 

Euroopan sosiaalirahasto

Virtain Joulun toimituskunta kiittää 
yhteistyökumppaneitaan ja toivottaa 
lehden lukijoille

Hyvää Joulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle 2011!

Erinomainen joululahjavihje kaikille 
Virtain historiasta kiinnostuneille 
Patalan pojista moneksi kyläksi 
Kirjaa myyvät: Koron kyläyhdistys ry,
Olli Koro, p. 0400 122 690, Vaskuun 
kyläseura, Virpi Hörkkö, p. 040 849 1416 ja 
Virrat-Kirja Ky, Virtaintie 35.

TOHISEVAN 
, KAHVIMAJA

PANNUKAHVIA JA KOTILEIVONNAISIA 
VUODESTA 1936
Torisevajärvientie 493, Virrat 
puh. 050 531 8125 
www.kahvimaja.net

Virtain
Sähkötyö Oy
toivottaa

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

< A

Pirkantie 22 Puh. (03) 475 3890
34800 Virrat Fax. (03) 475 3891
s-posti: virtain.sahkotyo@phpoint.fi GSM 0500 739 066

® (03) 475 3476 
Virtaintie 25

ark
ia
su

Avoinna: 
10.30 - 22.00 
11.00 -22.00 
12.00 - 22.00

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

VKESTOT
—

J(fiuneus-ja jaCfyjenfioitota

‘Kirsi Muftamä£i
SKY-kosmetologi

HkprviniemeMie 3.34710 Vaskivesi 
r VuH 044-5758988
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%ulun#&tfa vuodatta kiittäen 
toivotamme Ttauhallitta Joulua ja 

ITuJivaUitta Uutta Vuotta
Pirkanmaan Lähivakuutusyhdistys

Virtaintie 31,Virrat p.03 3391 1210

Nuorisokeskus Marttinen
Herrasentie 16, 34800 Virrat 
Puh. 03 -485 1900 
marttinen@virrat.fi
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(Rauhaisaa Joutua 
ja Jfyvää

Uutta Vuotta
20111
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