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Torisevan kallion/iännylle

Olet onnekas, sinä Torisevan kalliomänty.
Olet onnekas, kun sait syntyä ja kasvaa parhaalle paikalle.
Ylläsi korkea sininen taivas, alla kalliojyrkänteen varjoista 
tummuva vesi.

Luontopolun kulkijat ovat suunnanneet kameransa sinuun. 
Vaatimattomana, mutta ylväänä ja ryhdikkäänä olet seissyt 
taulumaalarin mallina.

Olet ollut sinnikäs taistelija. Sietokykysi rajoilla 
setvisit poutakesän helteestä, 
kuin kotkan kynsin tartuit juurillasi kallion rosoihin 
etsien vettä ja viilentävää varjoa kuivalta kalliolta.

Tuskako on vääntänyt oksasi monimuotoisille kiemuroille?
Alhaalta järvestä nouseva aamu-usva on sinulle hetken virvoitus, 
kunnes tuulenvire vie sen pois.

Olet selvinnyt voittajana tällä karulta, mutta kauniilla Torisevan 
kalliolla, missä kuuset ja lehtipuut ovat viereltäsi menehtyneet.
Se on sinun paikkasi, jolla saat elää rauhassa. Metsäkoneen ryskettä 
Sinun ei tarvitse pelätä. Uuden suven tullen saat kerätä voimia 
kesän helteisiin ja talven tuiskuihin.

Elä kauan sinä Torisevan kalliomänty.

Erkki Alanne



Kuva Juha Kallio.

Dfulituurin £ucfefmaa
Perinnekylässä oli kesällä 2011 tarjolla koppa lan
ganpätkiä, puikot ja näillä nelisenkymmentä silmuk
kaa kehoituksella "neulo raita Perinnekylän kaulahui
viin”. Ohessa oli päiväkirja, johon sai laittaa terveiset 
ja kommentit.

Kollektiiviselle kaulahuiville kertyi mittaa 3 m 60 
cm. Päiväkirja sekaantui välillä vieraskirjaksi, mutta 
terveisten perusteella ainakin yli kolmesataa henkilöä 
osallistui kaulahuivin tekemiseen.

Neuleella verestettiin vanhoja taitoja, opastettiin 
lapsenlasta tekemään silmukoita tai innostuttiin neu
lomisesta niin, että luvattiin kaivaa puikot esiin he
ti kotiin päästyä. Eräälle rouvalle tovi huivin parissa 
hellettä paossa oli "loman parhaita hetkiä”. Skotlan
tilaiset vieraat ja suomalaiset isännät vertailivat erilai
sia neulomistapoja. Saksalaisten rouvien seurue oli ku
tonut kaulahuivia myös Rovaniemellä joulupukin pa
jassa.

Liekö Rajalahden talomuseon tonttukin käynyt 
neulomassa raidan tai kaksi, kun työ tuntui välillä ete
nevän yllättävän nopeasti.

Kulttuurihistorian siivet havisivat Jäähdyspohjan ky
län yllä syyskuussa, kun Arhippa Perttusen säätiön pe
rustajajäsenet saapuivat pitämään juhlakokoustaan. 
Säätiö on yhdessä kuhmolaisen Juminkeon kanssa jär

jestänyt kulttuurimatkoja Vienaan 20 vuotta ylimpä
nä johtotähtenään I. K. Inhan teos Kalevalan laulu- 
mailta.

Kokouksen ohella ohjelmaan kuului tutustuminen 
Inhan jalanjälkiin Jäähdyspohjan maisemissa.

Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja, Suomalai
sen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston ar
kistonjohtajana pitkän päivätyön tehnyt professori 
Pekka Laaksonen kirjoitti kokouksen jälkeen Terveh
dyksen Inhan kotikylään, jossa hän toteaa: ”Kun pää
sin sunnuntai-iltana kotiin, kaivoin oitis Inhan kirjat 
esille, aloin katsella etenkin Inhan Virroilta ottamia 
kuvia ja päätin tulla heti keväällä uudelleen.”

Mainittujen esimerkkien tavoin Virtain Joulun 2011 
kirjoitukset ja kuvat kertovat muutamista vuoden aika
na esiin nousseista ja tapahtuneista asioista. Hyvinkin 
erilaisilla aiheilla ja näkökulmilla on yksi yhteinen teki
jä, kotiseutumme Virrat. Paikkakunnallamme on pal
jon tarjottavaa niin kulttuurin kuin matkailun saralla.

Toivotan Virtain Joulun 2011 toimituskunnan puolesta 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta sekä hyviä lu
kuhetkiä lehden parissa!

Jaana Kallio 
päätoimittaja

Hyvää Jouhia toivottaa
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Tarroitta on At
Kuva Kuvaamo Into.

ujoa asua ja r.... elaa
Kesäkuun alussa aloitin uudessa haastavassa ja mie
lenkiintoisessa työtehtävässäni Virtain kaupungin pal
veluksessa. Samalla koitti paluu takaisin kotiseudul
le seitsemän muualla vietetyn vuoden jälkeen. On ol
lut avartavaa asua suuremmissa kaupungeissa ja nähdä 
niiden asuinympäristöjä, palvelutarjontaa ja toiminta
kulttuureja.

Virroille paluu oli kuitenkin mielessä jo useam
man vuoden ajan. Miksi? Siksi, että Virroilla on hyvä 
asua ja elää. Tämän ajatuksen kanssani jakaa varmas
ti moni virtolainen. Virtolaisilla on vahva paikallis- 
identiteetti, paikkakuntaan kuulumisen tunne.

Mistä paikallisidentiteetti sitten muodostuu? Ta
pahtumat, traditiot, kulttuuriperintö, sosiaaliset suh
teet ja monet muut tekijät ovat sitä rakentamassa. Ra
kennetun ympäristön hyvä laatu sekä monimuotoi
set ja viihtyisät vaihtoehdot asumiselle vaikuttavat se
kä asukkaiden paikallisidentiteettiin että alueen ima
goon. Paikallisidentiteetissä on kyse myös toiminnal
listen tarpeiden tyydyttämisestä - esimerkiksi toimi
vista terveys- ja sosiaalipalveluista tai lähellä olevista 
kouluista tai hyvistä hiihtoladuista. Nämä tekijät vai
kuttavat asukkaiden arkipäivään.

Virtolaisten vahvan paikallisidentiteetin voi huo
mata mm. kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ai
heutuneista tunnemyrskyistä viime vuosien aikana. 
Nyt Paras-uudistus on jäämässä historiaan ja uudessa 
hallitusohjelmassa puhutaan kuntauudistuksesta, jon

ka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautu
va elinvoimainen kuntarakenne. Mitä se Virtain kan
nalta tarkoittaa, siihen ei vielä ole vastausta. Virtolais
ten vahva paikallisidentiteetti luo kuitenkin yhteisöl
lisyyttä, jota tarvitaan paikkakunnan hyvinvoinnin ja 
elinvoimaisuuden rakentamisessa.

Nuorena paluumuuttajana toivon, että nuorten osal
listumismahdollisuuksien kehittämiseen kiinnitettäi
siin Virroilla enemmän huomiota niin, että nuoretkin 
tuntisivat kuuluvansa paikkakuntaan, tuntisivat ole- 
vansa tärkeitä asukkaita. Vain tämän avulla saadaan 
nuoret kiinnittymään omaan paikkakuntaan ja kenties 
jonakin päivänä palaamaan takaisin kotiseudulle.

Kotiseututuntemuksen lisääminen on paikallisi
dentiteetin kannalta tärkeä asia. Paikallisidentiteetti ja 
kotiseuturakkaus voimistuvat, kun ihminen hankkii 
ja saa tietoa omasta kulttuuriperinnöstä ja historiasta. 
Virtain Joulu on arvokas kotiseututietouden kokoaja. 
Lehden sivuilla nousevat esiin sekä paikalliset erityis
piirteet että kotiseudun omaleimaisuus, joista voim
me olla ylpeitä.

Virtain kaupungin ja omasta puolestani toivotan kaikil
le lukijoille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
2012!

Henna Vuorenmaa 
vs. hallintojohtaja
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Kuva Kuvaamo Into.

/Silotettava lahjan antaja
Lapsena oli jännittävää laatia joulupukille listaa lah- 
jatoivomuksista. Isä neuvoi jättämään kirjeen joulu
pukille tiettyyn paikkaan, josta tonttu sen siten haki
si ja toimittaisi perille. Lapsen lahjatoiveet olivat san
gen vaatimattomia ja liittyivät yleensä mieluisiin leik
keihin ja harrastuksiin. Seuraavat joulunalusviikot oli
vatkin sitten malttamattoman odotuksen aikaa. Lo
pulta laskettiin päiviä odotuksen täyttymiseen: enää 
neljä yötä, ja sitten...

Kun joulupukki aattoiltana kolisteli sisään lahja- 
säkkinsä kanssa, ei lapsen riemulla ollut rajoja. Mo
net toiveet täyttyivät. Joulu oli vuoden parasta ai
kaa! Kaikkia lahjatoiveita Korvatunturin herra ei ai
na kyennyt toteuttamaan. Joskus lapsen onnea varjos
ti pieni pettymys, kun tärkeäksi luokiteltu toivomus 
ei täyttynytkään. Eikö joulupukki ymmärtänyt asi
an tärkeyttä, vai mikä tässä nyt mättää? Lahjojen ja
kajan luotettavuus joutui joskus kyseenalaiseksi. Pet
tymys jäi kuitenkin lapsen mielessä pian suuremman 
ilon alle. Lahjalistojen tekeminen on jäänyt varhaiseen 
lapsuuteen, mutta vastikkeettomina etuuksina lahjat 
ovat toki aina tervetulleita.

Tärkeimmät lahjat elämässämme ovat yhtä lailla 
vastikkeettomia. Vaikka kiitollinen asenne olisi pai
kallaan joka päivä, kiireet ja arki tahtovat täyttää päi
vämme. Jouluna hiljentyy koko Suomi edes hetkeksi. 
Kiitoksen sanakin jostain kuuluu. Kaiken kaupallisen

ja viihteellisen informaation lomasta esiin pyrkii kirk
kaampi valo, kuuluu vaatimattomampi ääni: Teille on 
tänään syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. 
Joulun varsinainen sanoma pääsee esille.

Lahjojen antajana Jumala on luotettava. Ikuisuus- 
näkökulmasta kaikenlaiset tavarat ovat katoavaisia 
ja toisarvoisia, Jumalan lahjat ovat suurempia. Koko 
meidän elämämme on Jumalasta lähtöisin, elämän 
luojan ja ylläpitäjän lahjaa. Luomakunta, rakkaat ih
miset, anteeksiantamus, armo, usko, toivo ja rakkaus. 
Lahjalista on melkoisen pitkä, kun luetellaan niitä lah
joja, joita Jumalalta olemme saaneet.

Kristus antoi elämänsä meidän edestämme. Sinun 
puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu. Ian
kaikkinen elämä ei ole hullumpi lahja. Vastiketta näis
tä lahjoista ei vaadita, koska meillä ei mitään sellaista 
edes voisi olla. Armo ja anteeksiantamus on tarkoitet
tu kaikille. Ne otetaan vastaan uskolla, pienen ihmi
sen vaatimattomalla, epätäydellisellä uskolla. Pieni us
ko - suuri lahja.

Virtain seurakunnan puolesta toivotan kaikille Virtain 
joulun lukijoille rauhallista Vapahtajamme syntymäjuh
laa!

Seppo Rehumäki 
seurakuntapastori
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Aila Sipilä

Kuvamuistoja kirkonkylältä

Kuvissa ylhäällä vas. Eeva Sievänen kirjakaupassaan 
(kuva Virtain kotiseutuarkisto Vka/ Virtain Seura), oik. 
Hilja Erkinkydön kirjakauppa Tarjanne-talossa vuonna 
1962 (kuva Vka/Virtain Valokuvausliikkeen negatiivit).

Kellosepänliikkeet vas. Kelloseppä Virtanen, alhaalla vas. 
Ykspetäjän kelloliike vuonna 1969 ja alhaalla oik. Kello
seppä Ahola vuonna 1962 (kuvat Vka/Virtain Valokuvaus
liikkeen negatiivit).
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Erkki S. Koskinen lihatiskin takana. 
Liha ja Herkku on perustettu v. 1966 sil
loiseen Kukkosen kiinteistöön nykyisen 
K-marketin paikalla, toinen myymälä 
1970 Linjataloon. V. 1974 rakennettiin 
Valintatorin market, jolloin myymälät 
yhdistettiin. Vuodesta 1994 lähtien liike 
toimi nimellä Super Spar. Toukokuussa 
1996 Erkki Koskinen lopetti yrityksen ja 
liikkeeseen tulivat uudet omistajat. Kuva 
diasarjasta Maalaiskunta toimii.

Yhdyspankin palvelutiskillä vuonna 1960. Kuva Vka/Vir- 
tain Valokuvausliikkeen negatiivit.

Katunäkymä vuodelta 1983. Kuva Vka/Arto 
Karvosen oppilaiden diasarja.

Mauno Nurmisen elin
tarvikemyymälä vuonna 
1962. Myöhemmin tiloissa 
toimi Nurmisen autoliike. 
Alkuaikoina rakennuksen 
yläkerrassa Nurmisella 
oli myös kahvila-ruokala. 
Kiinteistössä toimi ennen 
sen purkamista viimei
senä ravintola Toisvesi. 
Kuva diasarjasta Maa
laiskunta toimii.
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Matkahuollon baaritiski juuri 
ennen avajaisia vuonna 1953 
entisessä meijerin kiinteistös
sä. Kuva Vka/Virtain Valoku
vausliikkeen negatiivit.

Riitta Ykspetäjän kauneushoitola vuonna 1969. 
Kuva Vka/Virtain Valokuvausliikkeen negatiivit.

Vilenin leipomolta vuonna 1968. Kuva Vka/Virtain 
Valokuvausliikkeen negatiivit.

Kuka muistaa vielä palvelualttiit bensa- 
pojat? Kuva Vka/Arto Karvosen oppilai
den diasarja vuonna 1973.

Bingoa pelattiin viikoittain Kisapirtilläkin 1970-luvulla. Kuva 
Virtan kotiseutuarkisto.
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Mopokoulutusta vuonna 1961 poliisin ja autokoulun yhteistyössä (huomaa autokou
lun kyltti auton katolla poliisista vasemmalla). Kuva Virtain kotiseutuarkisto.

Aila Sipilä

Virtain autokoulu
Ajokortti täytti 100 vuotta 2007, ensimmäiset ajolu
vat myönnettiin Helsingissä vuonna 1907. Maassam
me oli tuolloin autoja vähän yli sata.

Ensimmäinen autokoulu Virroilla on aloittanut 
Virtain Pirtillä 1957. Alpo Haka rakensi sitten tilat 
autokoulutoimintaa varten läheiselle asuntotontilleen. 
Myös Killinkoskella Haka järjesti teoriaopetusta.

Vuosina 1957-1963 ajotutkinnot suoritettiin Sei
näjoella. Virrat oli ensimmäinen maaseutupitäjä Suo
messa, joka sai vuodesta 1963 lähtien ottaa tutkinto
ja vastaan.

Kaupunkiajo kuului ajo-opetuksen vaatimuksiin. 
Virroilta se käytiin ajamassa Seinäjoella aina lääninuu
distukseen saakka, jonka jälkeen vuodesta 1968 kau
punkiajo siirtyi Tampereelle. Laki ei enää velvoitta
nut sitä pakollisena, mutta usein kaupungissa kuiten
kin käytiin ajotunteja pitämässä.

Vuodesta 1975 taustatietojen kertoja Raimo Yläjär- 
vi aloitti autokoulun opettajana ja 1987 ryhtyi yrityk
sen omistajaksi Alpo Hakan jäädessä eläkkeelle. Ruo
veden autokoulu oli jo Yläjärven aikana hänen omis
tuksessaan.

Lokakuussa 2008 yritys vaihtoi omistajaa, jolloin 
autokoulusta tuli Virtain Liikennekoulu Oy. Ruove
den autokoulu jatkoi osana Virtain yksikköä. Yrityk
sen johtajana Virroilla toimii Harri Holsti. Hänellä oli 
usean vuosikymmenen kokemus liikenneopettajana ja 
hänen johdollaan toimivat jo mm. Mäntän, Oriveden 
ja Nokian Liikennekoulut.

Vuoden 2009 alusta Virtain Liikennekoulu on ol
lut yksi Suomen Liikennekoulutus Oy:n autokouluis
ta. Yrityksen ketjuun on vuosien varrella lisätty Jäm
sän, Jämsänkosken, Kuhmoisten ja Jyväskylän Liiken
nekoulut sekä kuluneen vuoden aikana myös Jousen- 
kylän autokoulu Laukaassa.

Mopon ajamiseen vaaditaan nyt autokoulun kaut
ta suoritetut tunnit. Kuvassa ensimmäiset oppilaat, 
Jooel Alapaholuoma ja Markus Poukka kesäkuussa 
2011 lähdössä ajoneuvon käsittelyharjoitukseen, oi
kealla liikennekoulun opettaja Harri Holsti. Kuva 
Aila Sipilä.
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Uolevi Nojonen

Keinuhevonen

O
nni pisti pellit kiinni. Sauna oli valmis ensimmäisten mennä. Hän lähti nousemaan lumista polkua 
talolle. Ikkunasta näkyi valoa.

Luutnantti Antropov tuijotti hajamielisenä Iljushin II-2 Sturmovikin kylkeä ja sanoi:
— Kunpa pääsisimme lentämään tuollaisella. Tähystäjä Karpov luki koneen kyljestä:
— Maamiehelleen Neuvostoliiton sankari Pavloville Kustanain työläisiltä - ja ojensi puoliksi juodun vodkapul
lon koneensa päällikölle.

Risto muisti, että kääpiöomenat olivat hyviä ja kaikki muut happamia tai karvaita. Risto tahtoi omenan, 
mutta äiti sanoi, että vasta saunan jälkeen ja toisen saa vasta tapaninpäivänä, kun omenat ovat joulun yli ol
leet kuusessa koristeena. Äiti kielsi uudestaan ottamasta omenaa ja alkoi jouduttaa Riston riisumista.

Kun käsky tuli, Antropov käynnisti keskiraskaan ja moneen kertaan vaurioituneen Tupolevin ja kuunteli lentu
een päällikön viimeiset ohjeet. Koneet nousivat yksi toisensa jälkeen. Silloisen rintamalinjan kohdalla ne olivat 
jo pilvien yläpuolella.

Ovi kitisi eikä tullut kunnolla kiinni, vaikka Risto kiskaisi.
- Ovi kiinni, Ulla kiljui. Se oli alasti ja hyppeli jäätyneillä ritilöillä. Kun se riuhtaisi saunan oven auki, si
sältä tulvahti lämmin höyrypilvi. Risto kipitti lauteille. Ulla otti löylyastiaan vettä ja nosti kiulua ylös.
- Sulia on komiat tissit, Risto kehui.
- Onko hieno olla naisten kanssa saunassa, Ulla kiusasi ja kiipesi Riston viereen. Naisten sauna vähän har
mitti Ristoa. Hän mykistyi ja tuijotti ovelle. Kädet ristissä hän otti hartaan ilmeen ja katseli ovipielen mus
tunutta saunalyhtyä, jossa lepatti pieni, keltainen liekki.
Kun äiti ja siskot tulivat, Risto hihkaisi: - Lisää hienoja naisia.

Pommittaja Seljukov katsoi ylös. Ampuja oli lohduton näky keskirungon hyisessä lasikopissa konekiväärinsä ta
kana. Mies näytti jäätyneen paikalleen. Myös Seljukovia alkoi palella.

Pirtissä oli tapahtunut kummallisia asioita. Pitkässä pöydässä oli valkea liina, mutta pöytä oli vielä tyhjä. Pie
nellä, pyöreällä pöydällä oli tupsuliina, liinalla kolmihaarainen kynttilänjalka ja suuri perheraamattu. Raama
tussa oli nahkaremmit ja hopeahelat. Helat oli aukaistu ja suuri kirja oli avoinna. Kynttilät paloivat.

Kuusessa oli lippusiima. Takassa roihusi tuli, puukelkka oli tuotu sisälle asti ja siinä oli suuria koivuhal
koja. Kuusi tuoksui. Risto puki vaatteita eikä millään tahtonut ehtiä kaikkia asioita. Onneksi mummo luki 
lyhyesti paimenista ja ketolaumasta ja Jeesus-lapsesta, joka nukkui tallin karsinassa. Sitten se rukoili kaik
kien sotilaitten puolesta siellä jossakin ja että ne sieltä löytäisivät tiensä pois seimenlapsen luo, aamen. Sit
ten mentiin syömään. Kaikki toistelivat, miten onnellista on, kun on ruokaa - ja söivät.

Antropov kuittasi päällikön tarkennuksen. Oltiin matkalla pommittamaan Mäntyluodon satamaa. Tähystäjä 
Karpov tarjoili teetä.
— Varsinaista lenua, Antropov yskähti ja ojensi mukiaan. Kysymättäkin Karpov tiesi, mitä luutnantti halusi. 
Hän otti esille pullon.

Risto sai monot, Kas Kas-saapasrasvaa, villasukat ja lapaset, Risto Roopenpoika -nimisen kirjan, rasian 
pengaalitikkuja ja suuren, ihmeellisen paketin, joka seisoi avaamattomana kaikkien avattujen keskellä. Ris
to arvasi, mikä iso paketti oli. Mikään maailmassa ei korvaisi pettymystä, jos se ei olisi hevonen.

Solmut olivat sormille liian tiukat. Mummo oli sanonut, että tulee köyhäksi, jos naruja katkoo. Sormiin 
sattui. Risto yritti hampailla.

Yhtäkkiä narut tippuivat lattialle, paperit kääriytyivät pois, hevonen keinahti vapaana, hirnahti ja kään
si päänsä. Risto juoksi sen selkään eikä tullut siitä koko iltana pois, ei vaikka Ullakin tahtoi. Koko illan hän 
selitti hevoselleen lippuja. ”Tämä on Eestin tasavallan lippu. Latvian lippu on tässä. Tuo on Liettua. Muis
ta värit, ei niitä muuten erota. Turkki. Se on hieno. Bulgarian kuningaskunnan lippu on kanssa aika hie
no.” Äiti kumartui kuiskimaan:
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- Minä kerron sinulle salaisuuden. Isä teki tämän sinulle vä
lirauhan aikana. Huomaatkos, että sen häntä on tehty Lii- 
nun hännästä. Häntä on kuin oikealla hevosella.

Antropov otti kunnon moukut ja katsoi eteensä. Siellä kieppui 
pimeys ja lumi.
— Mihin hittoon ne toiset katosivat, hän kysyi. Tähystäjä Valeri 
Karpov alkoi raplata radiota.

Ulla tuli peittelemään. Hän lupasi mennä Riston kanssa 
naimisiin sitten, kun he olisivat saman ikäiset.
- Siihenhän ei mene kuin kymmenen vuotta, Risto arveli. 
Hän laski sormista.

Kuvan omistaa Aila Sipilä.

— Tää on mykkä, sanoi Karpov usean yrityksen jälkeen. Kuu
lokkeista kuului vain rapsahtelua.
— Missä ollaan, Antropov kysyi. Pilotti mittaili karttojaan ja 
pyysi, että käydään alhaalla.
Antropov veti koneen syöksyyn. Hänestä alkoi tuntua oikeas
taan aika mukavalta. Sadasta metristä alkoivat erottua iltapi- 
meän maiseman suuret piirteet.
— Toisvesi, selvitti pilotti tottuneesti ja laski matkan Poriin.
— Ollaan myöhässä. Muut ovat jo palaamassa, Antropov kirosi ja alkoi kaartaa takaisin.—Jossakin täällä on rau
tatiesilta. Pommitetaan se.

Takassa paloi iloinen tuli. Kurkihirrestä roikkui suuri öljylamppu, joka sytytettiin vain juhlapäivinä. Aatto 
oli sellainen. Risto katseli laajaa, valoisaa pirttiä alissängyn auki jätettyjen röijyjen välistä.
Onni heitti yötä vasten takkaan suuria koivuhalkoja. Kipinät pöllähtivät hormiin ja hyvässä vedossa ylös 
tummuneelle taivaalle. Äiti tuli ulkoa ja sanoi ihmetellen:
— Ihan kuin pommikoneen ääni.
Äiti laittoi palttoon päälleen, huivin päähänsä ja meni uudelleen ulos. Oven jousi huusi yltyvässä pakkasessa.

— Njet, njet, tähystäjä päivitteli. — Hyvin ne sen ovat naamioineet.
— Ei me näitä pommeja takaisinkaan viedä, Antropov ärähti. — Ilmoita pommittajalle heti, kun näkyy valoa. 
Pudottakoon koko lastin sinne.
— Koronselkä, pilotti mumisi.
— Vedettiin aika tavalla pohjoiseen. Tähystäjä huuteli mikrofoniin. Pommittaja Seljukov mumisi daa daata.

Koneen ääni kuului kaukaisena pirttiin asti. Ulla katsoi hätääntyneenä ympärilleen, sieppasi alleen puuhe
vosen, kun se lähellä sattui olemaan ja puhalsi sen päältä öljylampun sammuksiin.
— Tartteeko teidän nyt ruveta roihuamaan, Onni manasi haloille ja yritti uuniluudalla saada tulta talttu
maan. Äiti tuli ulkoa ja huusi: — Peitto takan eteen.

Tähystäjä Karpov näki valonkajastuksia suoraan edessä ja näytti päällikölleen. Antropov sanoi mikrofoniinsa: — 
Toveri Seljukov, anna mennä koko satsi.

Koneen ääni muuttui jylinäksi. Tärinä tuntui hetken. Sitten ääni loittoni. Siskot hyppäsivät takkakiveltä 
alas ja kietoutuivat vilttiin, jota olivat pitäneet välissään. Se oh ihanan lämmin.

Toveri Viktor Seljukov nukkui käpristyneenä kylmässäpommitilassa. Tyhjä Stolishnaja-pullo kierähteli peltilat- 
tialla koneen kallistelujen mukaan.

Unessa Risto nosti kätensä pystyyn. Kädessä oh kaaripyssy, pyssyssä kimppu pengaalinuolia. Hän hyppäsi 
hevosensa selkään ja ratsasti tallin karsinaan. Kuului pelottava jylinä. Isä sanoi, että hevoset siinä vain ko
listelevat. Kuului ankara pamaus. Isä sanoi, että pakkanen siellä vain kiristyy.
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Riitta Alfthan

Veteraanipäivän juhla 
Killinkosken koululla

/ '•■■■y' x^aftsallista veteraanipäivää vietettiin 
Killinkosken koululla 27.4.2011. Kil- 

f K linkosken koulun ja esikoulun oppi- 
laat sekä päiväkodin lapset olivat har

joitelleet monipuolisen ohjelman. Koulun emäntä oli
valmistanut maittavan juhla-aterian.

Veteraanijuhla alkoi lipunnostolla ja Lasten Lip
pulaululla koulun pihassa. Lippukulkueen saavuttua 
saliin kajautettiin Siniristilippumme. Jukka Taskinen 
toi juhlaan Virtain seurakunnan tervehdyksen.

Ohjelmisto koostui suomalaisille tutuista asioista. 
Kävimme niin saunassa kuin Hiski Salomaan mu
kana Amerikassa Haalilla tansseissa. Vaarin mukana

tuli juhlaan emäntä ja renkikin. Kansalliseläimem- 
me karhu oli mukana niin esityksessä kuin piirrok
sissa. Yläluokkalaiset, 3-6 luokkien oppilaat, esitti
vät lausuen ja liikkuen katkelmia Yrjö Jylhän Kai
vo-runosta.

Oppilaat merkitsivät muistiin kotona ja sukulais
ten luona käydyt keskustelut sota-ajasta. Muutamat 
oppilaat lukivat niitä juhlassa. Kyynel nousi muistel
mia kuunneltaessa monen juhlaan osallistujan, niin 
vanhan kuin nuoren, silmäkulmaan.

Tähdenlentoesitys vei yleisön iltanuotion äärel
le. Juhla päättyi komeasti Veteraanin iltahuutoon ja 
Maamme-lauluun.

cJsouanhempien sotamuistoja
Viivi Yläjärvi:
Mummuni nimi on Ellen Riikonen (nykyinen Miet
tinen).

Kuulin mummuni tarinan hänen siskoltaan Mai- 
ja-Liisa Riikoselta, joka elää Ruotsissa ja vierailee Suo
messa 1-2 kertaa vuodessa sukulaistensa luona.

Mummuni äiti synnytti myös pikkuveljen evakko- 
aikana. Veli kuoli kuitenkin kahden kuukauden ikäi
senä aivokalvontulehdukseen.

Ellen-mummuni on syntynyt Karjalassa vuonna 
1935, ja hän oli sodan aikana 4-vuotias.

Mummuni isä oli invalidi, joten hän ei voinut men
nä sotaan.

Mummuni on nähnyt monia pommituksia, ja heil
le oli sanottu, että pitää ottaa valkoinen lakana mu
kaan, jos lähtee jonnekin. Jos tuli pommikone, niin 
piti heittäytyä lumiseen maahan ja levittää lakana it
sensä päälle.

Kun sota toden teolla alkoi, vietiin mummuni 
Ruotsiin sotalapseksi. Välirauhan aikana hänen piti 
palata Suomeen, mutta hän joutui palaamaan Ruot
siin jatkosodan vuoksi.

Sodan päätyttyä mummuni tuli vanhempiensa luo 
Suomeen. Mummuni ei osannut muuta kuin ruot
sia, ja hänen vanhempansa eivät osanneet ruotsia, jo
ten heille tuli tulkki, joka käänsi heidän puheensa toi
silleen. Mummuni sai kulkusairauksia Suomessa, sillä 
Ruotsissa oli ollut ravitsevampaa ruokaa.

Rauno-pappani asui sota-aikaan Helsingissä. Hän 
oli siellä kellarissa turvassa pommituksilta. Kerran 
hän makasi ojassa, koska ei kerinnyt kellariin.

Pappani veli sokeutui vuonna 1944 14-vuotiaana

löytäessään pommin sota-aikana. Pappani elää nyky
ään Lahdessa Ellen-mummuni kanssa

Maiju Mansikkamäki:
Isomummuni Esteri Ruha, omaa sukua Kemppi, syn
tyi 28.7.1920 Vuoksenrannassa Karkeankylässä. Hän 
oli sisarussarjansa viidenneksi vanhin.

Talvisodan alkaessa mummuni lähti 19-vuotiaana 
evakkoon Karjalasta 12.12.1939. Hän lähti kahden si
sarensa kanssa, karja mukanaan kävellen 30 km mat
kan Kirvuun, Sairalan asemalle. Sieltä matka jatkui 
Saloon, jossa karja jaettiin eri pitäjiin.

Joulu vietettiin Kiskon pitäjässä, jonka jälkeen 
matka jatkui Kurikkaan. Lohiluoman asemalla eva
kot jaettiin eri taloihin.

Ensimmäisessä talossa isomummuni ja hänen sis
konsa joutuivat heti raskaisiin maatalon töihin, pit
kästä ja raskaasta evakkomatkasta huolimatta. Muu
taman päivän jälkeen he kuitenkin lähtivät uuteen 
maataloon Yrjänäisille, jossa tarvittiin lisäapua hauta
jaisten järjestelyssä talon vanhan isännän kuoltua. Yr
jänäisillä Mäki-Topilan talossa isomummuni oli lähes 
puoli vuotta.

Isomummuni isä osti talon Kauhajoelta, jonne ko
ko perhe muutti. Välirauhan aikana isomummuni toi
mi lottana muonitustehtävissä Kauhajoen sotasairaa
lassa. Kuuluisan muusikon ja kapellimestarin Jorma 
Panulan äiti hankki isomummulleni tämän työpai
kan. Keittiöpaikkoja oli kotitalouskoululla, maamies- 
koululla ja lyseolla.

Esteri-mummuni toimi kanttiinilottana jatko
sodan aikana. Kanttiineja oli kaksi. Niissä myytiin
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muun muassa teetä, kahvia, kyniä ja vihkoja. Kant
tiinit piti kyetä siirtämään nopeasti uuteen paikkaan. 
Pataljoonan komentaja Kämärällä oli tapana kysyä 
lottien suuntavaistoa testatakseen: "Mihinkäs lähtisit
te jos tilanne alkaisi?”

Karjalaan palattiin takaisin 1942, kun Kannas saa
tiin vallattua venäläisiltä.

Toistamiseen isomummuni lähti evakkoon Kar
jalasta kesällä 1944 Itä-Ähtärin Huikuriin. Siellä hän 
tapasi tulevan miehensä Unto Ruhan.

Isovaarini Unto oli sotilasarvoltaan korpraali ja 
taisteli talvisodassa lääkintämiehenä jalkaväkiryk
mentissä Taipaleen alueella. Jatkosodassa hän oli mm. 
kranaatinheittokomppaniassa Kiteellä, Otsoisten ky
lässä, Kannaksen aseman seudulla ja Taipaleenjoella 
tulenjohtajamiehenä.

Nykyään isomummuni asuu Ähtärissä, ja hän on 
90-vuotias.

Inka Rantala:
Isopappani olivat sotiemme veteraaneja. He olivat on
nekkaita. He eivät kuolleet tai haavoittuneet sodassa.

Mummuni isä Matti Syrjä syntyi vuonna 1899 ja 
kuoli vuonna 1972.

Hän oli sodassa hevosmiehenä. Isopappani kuljet
ti kenttäkeittiön valmistamaa ruokaa rintamalle. Hän 
taisteli muun muassa Taipaleella ja Äänislinnassa.

Pappani isä Urho Rantala syntyi vuonna 1903 ja 
kuoli vuonna 1962.

Hän taisteli Taipaleella ja Kiviniemellä.
Äitini isoisä Väinö Kuivanen syntyi vuonna 1915. 

Hän joutui sotavangiksi Siperiaan vuonna 1942. Hän 
oli Siperiassa työleirillä lähes 6 vuotta. Kun suoma
laisia sotavankeja kotiutettiin, hän pääsi takaisin Suo
meen. Väinö Kuivanen kuoli vuonna 1997.

Äitini toinen isoisä Väinö Lahti oli syntynyt vuon
na 1907. Hän oli sodan aikana työnjohtajana räjähdys
ainetehtaalla, jossa valmistettiin tykistön ammuksia. 
Väinö Lahti kuoli vuonna 1989.

Heli Isoniemi:
Minun pappani isä, Antti Mikael Hietanen, toimi jat
kosodassa vuosina 1941—1944 ryhmänjohtajana.

Hänen komppaniansa jalkaväkirykmentti siirret
tiin Pitkärannasta Kannakselle, kun läpimurto alkoi 
9. kesäkuuta 1944. Isopappa taisteli Kannaksella etu
linjassa. Taistelupaikkoja olivat Karhumäki, Valkjärvi, 
Seesjärvi, Suurlahti, Maaselkä, Summa ja Karisalmi.

Isopappa palasi pappani, Antti Johanneksen, risti- 
äisistä Karisalmen Repovuorelle 24.6.1944. Isopappa 
Antti katosi samana päivänä kovassa tykistökeskityk
sessä. Häntä jäivät kaipaamaan vaimo, kolmikuukau- 
tinen pappani ja muut sukulaiset. Isopappa julistettiin 
kuolleeksi vuonna 1948.

Isopappani perhe sai Amerikasta sotakummipaket- 
teja, joissa oli vaatteita, kuivamuonaa, suklaata ja ka
ramellejä.

Arlene Koivula:
Isoisäni Toivo Aksel Koivula syntyi 27.71921. Hän oli 
jatkosodassa konekivääriampuja. Pappani taisteli etu
rintamalla ja ampui yhden vihollislentokoneen maa
han. Toivo-pappa kuoli 19.12.2000.

Toinen pappani Eero Järvinen syntyi 5.11.1902. 
Hän oli muonitusjoukoissa Taipaleen seudulla.

Kerran, kun hän oli viemässä taisteluasemassa ole
ville joukkuetovereilleen ruokaa, ampuivat viholliset 
soppatykkiin. Pommi ei kuitenkaan vahingoittanut 
ketään, mutta ruoka levisi ympäri mäkeä. Eero-pap- 
pa kuoli 25.1.1972.

Vaari tuli taloon veteraanijuhlassa Killinkoskella koulun ja päiväkodin lasten esittämänä. 
Kuva Kaarina Vähämaa.
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Vasta valmistunut Liedenpohjan kirkko 1960-luvun alussa. Kuvan omistaa Reijo Liedenpohja.

Arja Järvensivu

Liedenpohjan kirkko 50 vuotta
iedenpohjan kirkon rakentamista suun
niteltiin ensimmäisen kerran jo noin 200 
vuotta sitten, mutta odotuksesta tuli pitkä. 
Kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1961. 

Suomen sodan jälkeen 1800-luvun alussa herä
si Alavuden Sapsalammilla ja Virtain Liedenpohjassa 
ajatus saada oma saarnahuone Pohjanmaan tien var
teen Kukkolammin maastoon. Ajatukselle lämpenivät 
alussa myös Alavuden Sulkavankylän asukkaat.

Ensimmäinen anomus hylättiin, mutta toive omas
ta kirkosta säilyi vahvana. Seuraava anomus 1860-lu- 
vulla sai senaatissakin myönteisen vastaanoton, mut
ta todennäköisesti katovuodet ja kirkon suuret raken
nuskustannukset pakottivat luopumaan yritykses
tä. Seuraava 1910-luvun rakennushanke oli jo vähäl
lä onnistua, mutta Alavuden Sulkavan vetäytyminen 
siitä, erimielisyys kirkon paikasta ja meneillään ole
vat sortovuodet olivat suurimmat syyt rakennushank
keen kaatumiseen tällä kertaa. Pari vuotta myöhem
min yritettiin uudestaan. Suunniteltiin oman kirkko
herrakunnan perustamista, joka olisi koostunut pää
asiassa Sapsalammin ja Liedenpohjan kylistä. Tämä
kin yritys epäonnistui.

Kolmekymmentä vuotta kului, mutta unelma kir
kosta eli edelleen. Olosuhteet olivat 1940-luvulle tul

taessa hyvin erilaiset. Liedenpohjalaiset halusivat edel
leen oman kirkon, mutta nyt ei vaadittu enää omaa 
kirkkoherraa. Kirkko ja hautausmaa riittäisivät. Pe
rustettiin Liedenpohjan hautausmaan ja seurakunta
talon kannatusyhdistys, jonka tehtävänä oli "Lieden
pohjan hautausmaan ja seurakuntatalon taloudellinen 
ja aatteellinen tukeminen sekä kyläkunnan seurakun
nallisen elämän elvyttäminen”.

Kannatusyhdistyksen johtokunta perusti ensi töik
seen suntion viran sekä ompeluseuran yhdistyksen ra
haston kartuttamiseksi. Hautausmaata varten saatiin 
Elina ja Matti Tomperilta lahjoituksena maa-alue Lie
denpohjan Isoharjulta. Hautausmaa vihittiin käyt
töön vuonna 1950.

Kirkkohaaveestakin alkoi tulla totta, kun raken
nusmateriaaliksi saatiin purettavaksi määrätyn Lie
denpohjan vanhan koulun hirret. Koulu siirrettiin 
graniittikivijalkaa myöten talkoilla Liedenpohjan 
Isoharjulle maanviljelijä Reino Niemelle kuuluneel
le maalle, jonne oli jo aikaisemmin rakennettu ruu
mishuone. Korkean koulurakennuksen hirsistä saatiin 
sopivasti kirkkosali vain poistamalla luokkien välisei
nät. Entisestä opettajanhuoneesta muotoutuivat ruo
kailu- ja kahvitustilat kirkon toiseen päätyyn. Vain ta
puliin, joka rakennettiin pääosin E. Jalavan piirustus-
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Hautausmaa-alueen lahjoittaneet Elina ja Matti 
Tomperi sekä lapset Pauli, Veikko ja Reino 1940- 
luvun puolivälin tienoilla. Kuvan omistaa Päivi Sa
vinen.

ten mukaan, jouduttiin hankkimaan rakennusmateri
aali muualta.

Opettaja Voipa Sulkava laati kirkkorakennuksen 
piirustukset. Alavutelaiset rakennusmiehet Vuohelai
nen ja Huhtala poikansa kanssa pystyttivät palkka
työnä kirkkorakennuksen. Viimeistely- ja jälkivaihe- 
töihin kyläläiset osallistuivat moneen otteeseen.

Virtain seurakunta on myös avustanut kirkkohan- 
ketta, ja lainaakin on jouduttu välillä ottamaan. Kirk
ko kalustettiin asianmukaisesti, ja viitisen vuotta kirk
korakennuksen valmistumisen jälkeen saatiin lahjoi
tuksena Raili Peltomäeltä 250 kiloa painava kirkon
kello. Lopulta kyläläisten haaveet olivat toteutuneet, 
kun harjulle oli noussut ikioma kyläkirkko.

Liedenpohjassa puhutaan edelleen rukoushuone- 
yhdistyksestä, koska alkutaipaleella ei ollut itsestään 
selvää olisiko rakennus rukoushuone, seurakuntata
lo vai kirkko. Lopulta kirkko-nimitys voitti, ja vihki- 
mispäiväksi sovittiin lokakuun 8. vuonna 1961. Lapu
an hiippakunnan piispa Eero Lehtinen vihki kyläläis
ten rakentaman saarnahuoneen kyläkirkoksi. Kirkossa 
päätettiin pitää jumalanpalvelus kerran kuussa.

Kirkkorakennus vaati kuitenkin monenlaista huo
lehtimista: puulämmitys vaati työtä, ulkolaudoituk-

Kirkko vihittiin käyttöönsä 8. lokakuuta 
1961. Toimituksen suorittivat kappalai
nen Antero Kytövuori (vas.), lääninrovas- 
ti Martti Jaskari, Lapuan hiippakunnan 
piispa Eero Lehtinen, Virtain kirkkoherra 
Lauri Ahva ja kappalainen Yrjö Sariola. 
Kuva Virtain Valokuvausliike.

set sekä uiko- ja sisämaalaukset oli tehtävä. Kyläläi
set osallistuivat moniin talkoisiin, rahaa kerättiin ja 
lahjoituksia saatiin. Esimerkiksi Liedenpohjan maa- 
ja kotitalousnaiset lahjoittivat alttaritekstiilit ja mui
ta kirkkotekstiilejä.

Nykyään Liedenpohjan kirkko on Virtain seura
kunnan omistuksessa. Liedenpohjan rukoushuoneyh- 
distys kuitenkin toimii edelleen ja osallistuu tarvitta
essa myös kustannuksiin, viimeksi hautausmaan va
laistusta järjestettäessä.

Kirkkoon on vuosien kuluessa tehty monenlaisia 
uudistus- ja kunnostustöitä: on siirrytty sähkölämmi
tykseen, rakennettu aita kirkkoalueen ympärille, han
kittu harmoni ja sähköistetty kirkonkellon soitto. Täl
lä vuosituhannella on muun muassa tehty sisämaala- 
us arkkitehti Marja Rauhalan ohjeistuksella, hankit
tu porakaivo, kunnostettu lattiat, lisätty valaistusta, 
mahdollistettu liikuntarajoitteisten käynti kirkossa, 
pystytetty hautausmaalle muualla kuolleiden muis
tomerkki ja tuotu talvi- ja jatkosodassa kaatuneitten 
muistolaatat kirkon ruokasaliin.

Jumalanpalveluksia järjestetään edelleen kerran 
kuussa. Kirkossa pidetään myös hautajaisia sekä hää- 
ja kastetilaisuuksia. Pienet päiväkerholaiset ja pyhä- 
koululaiset käyttävät ahkerasti kirkon kerhotiloja. 
Kirkossa ovat kokoontuneet myös diakonia- ja lähe- 
tyspiiri sekä aikuisten päiväpiiri.

Vuonna 2011 lokakuisena sunnuntaina kyläläiset 
ovat jälleen kerääntyneet omaan kirkkoonsa, tällä ker
taa juhlistamaan sen 50-vuotista olemassaoloa ja esi- 
isiensä 200 vuotta sitten aloittamia ponnisteluja kir
kon saamiseksi Liedenpohjaan. Kauan kirkosta pi
ti haaveilla, mutta nyt se seisoo harjun korkeimmalla 
kohdalla kutsuen kyläläisiä soitollaan yhteiseen juma
lanpalvelukseen kertoen samalla viestiä esi-isien pon
nisteluista ja peräänantamattomuudesta.

Liedenpohjan kirkosta on olemassa Tuula Tiaisen 
laatima historiikki, joka valaisee yksityiskohtaisem
min kirkon syntyvaiheita. Historiikki löytyy myös In
ternetistä Virtain seurakunnan sivuilta.
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Joulupähkinä purtavaksi - tunnista henkilöt
Joulupähkinässämme on tällä kertaa tunnistettavina tuttuja ja monessa mukana olleita virtolaisia. Jotta 
tehtävä ei olisi liian helppo, pyysimme henkilöitä kaivelemaan vanhoja kuva-albumeitaan. Tunnistatko hei
dät kaikki lapsuuden tai nuoruuden kuvista?

Yhdistä kuvat oikeisiin henkilöihin, kirjoita vastaukset sivulta 52 löytyvälle vastauskupongille tai sen kopiolle ja 
palauta kuponki Virtain kirjastoon tai kupongista löytyvään osoitteeseen. Kilpailuaikaa on 9.1.2012 saakka.

Kaikkien oikein vastanneiden kes
ken arvotaan 50 euron arvoinen 
lahjakortti Virtain Kipa-kirjakaup- 
paan. Oikeat vastaukset ja kilpai
lun voittaja julkaistaan Suomense
län Sanomissa.

Kuvissa ovat 
Jenny Kivelä,

Jouko Korkeala,
Antti Kuurila,

Keijo Leppänen,
Leena Leppänen,
Kirsti Perähuhta,

Yrjö Raja ja 
Liisa Saikkonen.
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Pentti Jouttijärvi

Vuoden Virtain Karhu
Saamani kunniakirjatekstin mukaan minut on nimet
ty vuoden 2011 Virtain Karhuksi. Tämänkertainen 
valinta tapahtui Kotalan Karhumarkkinoilla 9. hei
näkuuta Martti Kitusen syntysijoilla. Olen kymmenes 
Virtain Karhu, joka nyt on valittu ehkä viimeisen ker
ran nykyisessä muodossa.

Ensimmäinen Karhu 
vuonna 2002 oli Marjalii
sa Pitkäranta, muut kah
deksan Karhua ennen mi
nua ovat olleet Timo Kan
gasaho, Reino Leväslaiho,
Helga Koivula, Leena Lep
pänen, Eero Hertsi, Otto 
Moisio, Erkki Pajumäki ja 
Kosti Helimäki.

Valtuustosalin aulassa 
olevassa nimilaattapaalus- 
sa on Karhusta määritelmä, 
joka kuuluu: "Virtain Kar
hu on henkilö, joka omal
la toiminnallaan on saanut 
aikaan sellaista, joka on ha
luttu huomioida. Jotain, jo
ta arvostetaan ja joka on 
saatettu kaikkien virtolais- 
ten tietoon”.

Sivistyslautakunnan pu
heenjohtaja Pentti Vaara 
kertoi karhuehdotuksia tul
leen toistakymmentä. Minun kunniamainintani pe
rusteiksi hän mainitsi mm. seuraavaa: ”Hän on jär
jestelmällinen ja suunnitelmallinen henkilö, joka on 
pyyteettömästi tehnyt töitä eri toimialojen hyväksi. 
Voisi sanoa, että hän on Martti Kitusen jalanjäljillä te
kemässä arvokasta perinnetyötä”.

Noista toiminnoista tuon esille muutamia:
Sotaveteraanityöhön tulin mukaan silloisen koti

seutuneuvos Pertti Tammisen pyynnöstä tekemään 
veteraanimatrikkelia Pauli Syrjäsen johdatellessa mui
hin töihin. Toimintani on jatkunut näihin päiviin asti 
nykyisen puheenjohtajan Onni Holttisen johdolla lä
hinnä perinnetyönä ja museotoimintana. Toisena ve-

teraanityösarkana on ollut virtolaisten vapaussoturi
en muiston vaaliminen ja perinteen säilyttäminen se
kä heitä koskevan tiedon kerääminen. Arvokasta poh
jatietoa olen saanut edesmenneeltä Olavi Heinoselta. 
Tätä tietoa on käytetty hyväksi eräissä tieteellisissä 

tutkimuksissakin.
Kotiseututyöhön minut 

sai mukaan nykyinen koti
seutuneuvos Liisa Saikko
nen antaessaan minulle teh
täväksi aikaansaada Martti 
Kituselle hautamuistomerk
ki. Toiminta jatkui sitten 
Virtain Seuran puheenjoh
tajanakin ja Virtain Joulun 
toimituskunnassa.

Kiinnostus maanpuo
lustustyötä kohtaan on pe
räisin sotilasuraltani. Tämä 
vei mukaan reserviläistoi- 
mintaan mm. Reserviupsee
rikerhon puheenjohtajana. 
Tässä toiminnassa olen ol
lut käynnistämässä Virroille 
vapaaehtoista pelastuspalve
lua, joka on jatkunut hyvin 
ansiokkaasti Juha Hörkön 
johdolla. Toiminta on nyt 
Virtain SPR:n johdossa. 

Sotaorvot alkoivat järjes
täytyä kymmenkunta vuotta sitten, jolloin perustet
tiin Kalevi Laakson aloitteesta Ylä-Pirkanmaan seutu
kunnallekin sotaorpoyhdistys. Ollen itsekin sotaorpo 
oli luonnollista lähteä mukaan tähän toimintaan.

Yksin en ole tehnyt mitään, kaikkeen toimintaan 
on tarvittu eri toimialojen monen henkilön tukea ja 
panosta. Siinä toiminnassa, joka on ollut yksinäistä 
puurtamista, kuten ainakin osin jonkun historiikin 
kirjoittaminen, tukenani on ollut Eeva-vaimoni.

Nöyrä kiitos Virtain kaupungille arvostamastani 
Virtain Karhu -tittelistä. Parhaat kiitokset myös kai
kille yhteistyötahoille ja tukijoilleni, ilman teitä en oli
si Virtain Karhu.
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Arja Järvensivu

Taiteilijat saaressa
— Kesäpaikkamme valinnassa oli ratkaisevaa maise
man kauneuden lisäksi sopiva sijainti ja sopivat vä
limatkat kotiin Tampereelle ja tärkeisiin lapsuuden 
maisemiin Jalasjärvelle.

Näin kommentoi taiteilija Teija-Tuulia Ahola kesä
mökin sijaintia Virtain Liedenpohjassa. Nelihenkiseen 
perheeseen kuuluvat lisäksi taiteilijapuoliso, Skotlan
nista kotoisin oleva Charles Sandison, tytär Sofia se
kä poika Sem.

Mökin löytyminen oli varsinainen onnenkantamoi- 
nen. Sopivan kesäpaikan pitkään etsintään oli varau
duttu, mutta se löytyikin helposti netistä ja oli unelmi
en täyttymys: mökki saaressa, luonnonkauniissa, kalli
oisessa männikössä. Edessä avautuvat Toisveden upeat 
näkymät, jotka ovat taiteilijapariskunnalle loputon in
spiraation lähde. Kaikkia nykyajan mukavuuksia kuten 
sähköä ei saarelta löydy, mutta ylimääräinen puuhastelu 
tarjoaa sopivan vastapainon työelämän arkeen.

Mökillä viihtyvät myös perheen kaksi koiraa, jotka 
nauttivat vapaudestaan luonnon helmassa. Ja jos per
heen nuorilta tekeminen loppuu, aina voi sukeltaa kir
jojen maailmaan.

Charles Sandisonin vanhemmat tulevat myös usein 
Skotlannista tähän suomalaiseen paratiisiin nautti
maan ihanista kesäpäivistä. Skotlannissa he eivät näin 
lämpimiä päiviä ole kokeneet. Talvet kuulemma kil
pailevat tasavertaisemmin meidän talviemme kanssa.

Charles vietti kasvuvuotensa aivan Skotlannin 
pohjoiskärjessä Wickin merenrantakaupungissa. Suo
messa Tampereella asuessaan hän onkin aina kaivan
nut suuremman veden äärelle. Nyt hän voi kesämö
killään Liedenpohjan Suullisen saaressa nauttia näky
mistä Toisveden avaralle ulapalle. Hän tuntee muu
tenkin olonsa kotoiseksi suomalaisten parissa; myös 
harvaan asutussa Pohjois-Skotlannissa ihmiset ovat 
mielenlaadultaan samantyyppisiä, aitoja ja avoimia, 
ehkä hieman ujoja, mutta ystävällisiä myös muualta 
tulleita kohtaan.

Perhe on kiitollinen Liedenpohjan kyläläisil
le, jotka ovat toivottaneet heidät sydämellisesti ter
vetulleiksi; aina on löytynyt apua kun sitä on tar
vittu. Kyläkaupasta löytyy kaikki tarvittava, ja siel
lä tiedetään, kuka kyläläinen missäkin asiassa voisi 
olla avuksi.

Teija-Tuulia Ahola on kuvataiteilija, tai
degraafikko, ympäristötaiteilija ja tilatai- 
teilija, jonka töitä on monissa julkisissa 
tiloissa ja kokoelmissa Suomessa ja ul
komailla. Luonto ja ennen kaikkea va
lo ja sen muuttuminen ovat taiteilijalle 
inspiraation lähteitä. Hän käyttää ma
teriaalina usein lehtikultaa; kullan mys
tisyys ja kauneus kiehtovat taiteilijaa. 
Hän on osallistunut lukuisiin näyttelyihin 
koti-ja ulkomailla.

Charles Sandison on kansainvälises
ti tunnustettu mediataiteilija. Hänen te
oksiaan on kutsuttu valorunoudeksi: tie
tokonepohjaisia valoinstallaatioita hei
jastuu erilaisille pinnoille, kuten raken
nusten sisä- tai ulkoseinille. Taiteilija 
voitti vuonna 2010 Ars Fennica -palkin
non tunnustuksena korkeatasoisesta ja 
persoonallisesta taiteellisesta työstä. 
Palkintoon liittyvä näyttely avattiin 30. 
syyskuuta 2011 Hämeenlinnan Taide
museossa.

Taiteilijapariskunta Teija-Tuulia Ahola ja Charles Sandi
son sekä toinen perheen koirista kesämökin rannassa Lie
denpohjassa. Kuva Arja Järvensivu.
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Saari on paras paikka rentoutumiseen, mutta perhe 
on osallistunut jonkin verran myös paikkakunnan kesä- 
tapahtumiin, kuten juhannusjuhliin ja Virtain päivään. 
Torisevan kahvimajalla he ovat myös pistäytyneet.

- Näin on hyvä! sanoo perheen äiti Teija-Tuulia.
— Virroilla on sopivasti kesätapahtumia ja hyvin 

on muistettu kesävirtolaisia. Loma on kuitenkin paras 
silloin, kun se ei ole liikaa ohjelmoitu.

Muun muassa Pariisissa, Berliinissä ja Madridis
sa taidenäyttelyltä pitänyt Charles Sandison arvostaa 
Virtaita myös sen sopivan pienen koon takia. Sekin

tuo hänen mieleensä lapsuusajat.
— Pienemmällä paikkakunnalla on mahtavaa pitää

näyttelyä! Ihmiset uskaltavat kysyä avoimesti teoksis
ta pelkäämättä kasvojen menetystä.

Virtain Virinässä moni virtolainen kävikin taiteili
japariskunnan näyttelyssä muutama vuosi sitten.

Mikähän olisi perheen unelma?
— Purjehdus tuttavien purjeveneellä Tampereelta

Liedenpohjaan!
Kylälle ollaan puuhaamassa vierassatamaa, joten 

unelma voi piankin toteutua.

Charles Sandisonin valoinstallaatio "Manifesto 2 ” oli esillä Grand 
Palais 'n julkisivulla Pariisissa vuonna 2008.

Teija-Tuulia Aholan serigrafiat lyöntimetallille “Talvi tulee” vuodelta 2010 (ylh. oik.) ja “Yön laskeutues
sa” (2011).
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Aila Sipilä (toim.)

Mimmin metsäkoulun retki
Eräpartiokurssi 8.-9. syyskuuta 2011 oli Vaskiveden koulun viides- ja kuudesluokkalaisille 
odotuksia herättänyt ja myös niitä täyttänyt tapahtumarikas retki Vilamon laavulle. Kertomus 
retken tapahtumista on koottu oppilaiden kirjoittamien kokemusten pohjalta.

Aamulla tulimme kou
lulle, meillä oli vielä kol
me tuntia koulua. En 
kyllä pystynyt keskitty
mään, koska tiesin että 
lähdemme metsään. (Sai
mi Eromäki)

Istuskelimme tak
sissa jutellen niitä näitä.
Maisema juoksi silmien 
ohi. Taivaalta piskotteli 
muutamia pisaroita tak
sin kattolasiin. Kaikki 
nauroivat ja odottivat et
tä pääsisimme metsään.
Taksin perässä ajoivat 
Leppänen ja Oskarin isä 
Teemu Lehtisaari, joka 
oli kyyditsemässä lapsia.
Näimme metsän ja sini
sen auton pysäköitynä 
metsän laidalle. Olimme 
perillä. Kannoimme kas
seja ja teltan osia alas laa
vulle. Maa oli märkää ja 
sammaleista. Ilma oli rai
kas sateen jäljiltä. Jätim
me kassit kasalle maahan 
ja tutkimme ympäristöä.
Laavun edessä oli tulisija ja penkkejä. (Veera Jokela)

Kun kaikkien tavarat oli kannettu, aloimme pys
tyttää telttoja. Tytöt kasasivat oman 16 hengen puo
lijoukkueteltan ja pojat oman 5 hengen teltan. Opet
tajamme nukkui yön kangaslaavulla. Kun pedit olivat 
valmiit, menimme katsomaan ulkohuussiamme. Kun 
avasimme oven APUA! Vessan sisällä oli melonin ko
koinen ampiaispesä. (Janina Eromäki)

Tytöt huusivat opettajalle: "Täällä on ampiaispesä!” 
Antti otti kommandopipon, jotta ampiaiset eivät pistäi
si. Antti otti myös vesikanisterin ja halstarin, johon hän 
kiinnitti palavan tuohen. Antti huitoi ampiaispesää tu
lella ja me istuimme hieman kauempana katselemassa. 
Pian Antti juoksi pesä kainalossaan ja heitti sen met
sään. Sitten tytöt pääsivät vessaan. (Ida Maijala)

Sitten mentiin suunnistusta ja Oskari aloitti suun
nistuksen. Mentiin pellolta juuri kaadettuun metsään 
ja sieltä toiseen metsään, jossa oli puita, sieltä Kart- 
tilaan ja kolmannen metsän kautta takaisin laavulle.

(Leevi Merenrinne) Me
nimme niin, että yksi 
meistä suunnisti ja muut 
seurasivat kartalla kuin 
myös oikeasti. Se oli vä
hän vaikeaa, mutta pää
dyin oikeaan paikkaan. 
(Saimi)

Minä ja Iida keksim
me laulun, joka kertoi 
jokaisesta suunnistajas
ta ja se meni näin: "Min
ne Oskari meitä vie, hu- 
raa, huraa, minne Oska
ri meitä vie, sinne meem- 
me mekin myös, minne 
Oskari meitä johdattaa.” 
Ja aina kun suunnista
ja vaihtui, laulettiin hä
nen nimellään. (Riia-In- 
ka Leppämäki)

Pitkän suunnistuksen 
jälkeen Santeri Pouk
ka ohjasi meidät leiriin. 
Tauolla menin parin ty
tön kanssa toukkapai- 
nia (painia makuupussi 
päällä), kunnes opettaja 
vihelsi pilliin ja lähdim

me laavulle valmistamaan ruokaa. Koko ryhmä jaet
tiin kolmen hengen ryhmiin. Kaikki saivat trangi- 
an, jolla ruoka lämmitettiin. Saimme sytyttää tulen 
ja laittaa vettä kiehumaan. Seuraavaksi lisättiin ruo
kapussi, jossa oli makaronia ja jotain lihaa sekä vä
hän kasviksia. Ruoka oli todella hyvää ja kun meidän 
ryhmästä loppui ruoka, hain toiselta ryhmältä lisää! 
(Aliisa Mäenpää)

Pasta oli erinomaista. Kun oli syöty, putsattiin asti
at sammaleilla. Tuli niistä aika puhtaita. (Olli Jokela)

Meidät laitettiin kolmen hengen ryhmiin. Minä 
menin Janinan ja Aneten kanssa samaan ryhmään. Sit
ten meille annettiin laput, joissa oli tehtävät. Meidän 
tehtävä oli tehdä seppele luonnonmateriaalista. Teim
me sen heinästä, sammaleesta sekä sienistä. Se oli aika 
huvittavan näköinen ja Leppänen otti siitä kuvankin. 
(Jenna Pyyppönen) Minä ja Veera etsimme kasvit, Riia 
teki seppeleen. Seppeleestämme tuli tosi hieno ja siisti. 
Veimme sen Antille ja hän laittoi sen laavun kattopar-
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rulle. Siinä oli hyvä paikka sille. Minusta oli hauskaa 
tehdä yhteistyötä muiden kanssa. (Anette Koskimäki)

Tehtävässä piti mitata prosentteina paljonko puis
sa on naavaa. Tehtävän jälkeen samoilla ryhmillä pi
ti etsiä luonnosta niin monta kasvia kuin löytäisi ja ne 
piti myös nimetä. Saimme tunnistettua ja etsittyä 42 
kasvia. (Krista Mäkinen) Ruvettiin ryhmissä tekemään 
luontotehtäviä, minä tein jokamiehen oikeuksista Sai
min ja Mariannen kanssa. (Katri Jussila)

Seuraavaksi aloitimme ensiapuharjoituksen. Kalle 
oli tippunut puusta, Oskari oli syönyt myrkkysientä ja 
Tiialta oli murtunut jalka. (Hauskinta oli, kun teimme 
Tiialle paarit kahdesta puusta ja joidenkin huppareista. 
Aliisa) Sitten aloimme paistaa lättyjä ja koska lätyt pi
ti paistaa yksitellen ja hitaasti, kaikki menivät telttaan 
odottamaan. Jotkut eivät saaneet ollenkaan, mutta he 
saivat seuraavana päivänä. (Marianne Mattila)

Kun olimme levänneet, niin Leppänen paistoi lät
tyjä, silloin Tuomas tuli ja vähän ajan kuluttua Eeri- 
ka. He saivat kaksi ensimmäistä lättyä. (Kalle Taisto) 
Paistettiin lättyjä ja makkaraa tunti. Samalla veistim
me voiveitsiä. (Tiia Uusi-Tyrkkö)

Kohta alkaisi päänahkojen metsästys. Kun se sitten 
alkoi, tehtiin kaksi joukkuetta, toisille laitettiin sini
nen nauha käsivarteen ja toisille keltainen. Toiset me
nivät tielle ja toiset jäivät laavulle. Sitten se alkoi. Pel
ko tulvi sisälleni, kun katselin pimeitä kuusia ja täyttä

kuuta. Lähdimme hiljaa toisiamme kohti. ”Otsalam- 
put pois!”, kuului huuto, ”ne löytävät meidät!” Sam
mutimme otsalamput, ryömimme kostealla sammal- 
peitteellä. Nyt voisi hyökätä. Odotetaan vielä hetki, 
hajaannutaan. Voi ei, aika loppui, vai loppuiko? Jee, 
me voitettiin! (Sonja Mattila)

Yö meni osittain hyvin ja osittain huonosti. Huo
noa oli se, että maa oli epätasainen ja toinen valuu sen 
vuoksi päälle. Hyvää oli se, kun ei makuupussin sisälle 
tullut ötököitä ja muita hyönteisiä ärsyttämään ja siel
lä oli lämmin nukkua. Yöllä heräsin sateen ropinaan. 
Ensin pelästyin, mutta jälkeenpäin tajusin, että se oli 
vain sadetta. (Katri)

Kun seuraavana aamuna herättiin, oltiin teltois
sa ja aamu-unissa. Kun virkeydyttiin niin mentiin te
kemään aamupuuroa. Siihen tuli jotain kastiketta ja 
kuumaa vettä. (Olli) Sitten minä ja Santeri juotiin nel
jä kupillista kahvia. (Kalle)

Kun aamiainen oli nautittu, lähdimme hoitamaan 
metsätaimikkoa. Talloimme ja katkoimme kilpailevia 
kasveja, jotta taimet saivat tilaa. Linnut lauloivat, kun 
linttasimme kasveja. Pääsimme aika pitkälle, kunnes 
piti purkaa leiri. (Veera) Se oli aika tylsää, sillä olisim
me vielä halunneet jäädä metsään. Sitten oli vielä vii
meinen ruoka-aika. Sen jälkeen taksit jo tulivat hake
maan meitä ja ei kun vaan koulua ja kotia kohti. Hei, 
hei metsä! (Janina)
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Jussi V. Niemi

Lahdenkylän Toive - urhei luseura 
1930-luvulta 1960-luvulle

uomalaisurheilijoiden olympiamenestys 
1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeni
nä nosti urheilun kiinnostavaksi vapaa-ajan 
harrastukseksi. Vaikka ruumiillinen työ vei 

voimia ja osan vuodesta koko valoisan ajan, niin sil
ti nuorisolla riitti puhtia käydä urheiluharrastuksiin. 
Kiinnosti myös kokoontua harrastamaan yhdessä tois
ten nuorten kanssa. Vaikka suomalaisten urheilusan- 
karien menestys innoitti, niin useimmille tärkeintä oli 
liikunta. Vaikka liikunta-sanaa ei kolmekymmentälu
vulla käytetty, niin sitä ja kisailua urheilu useimmille 
oli. Mutta kun osoitti lahjoja ja kilpailuvietti oli riit
tävä, niin kilpakentät avautuivat. Näissä olosuhteis
sa 1930-luvun alussa Lahdenkylässä mukaan luettu
na Ohtolankylä ja Ikkalankylä koettiin tarvetta urhei
luseuratoimintaan.

Urho Moisio ja Jaakko Hietaniemi 
jättivät pisimmän jäljen

Killinkosken Myrskyn vuoden 1932 toimintakerto
muksen mukaan Lahdenkylästä tuli aloite Myrskyn 
alaosaston perustamisesta Urho Moision toimiessa 
asian alulle saattajana. Elokuun 21. päivänä 1932 pi
dettiin Lahdenkylän Työväentalolla kokous, jossa pää
tettiin perustaa voimistelu- ja urheiluseura sekä liittyä 
alaosastona Killinkosken Myrskyyn. Runsaan kuu
kauden kuluttua Killinkosken Myrsky hyväksyi pe
rustamisen ja sopi myös Lahdenkylän Työväenyhdis
tyksen kanssa toimitilojen vuokraamisesta. Alaosas
ton puheenjohtajaksi tuli Urho Moisio ja sihteerik
si Eero Niemi. Välittömästi Lahdenkylässä käynnis
tettiin jokaviikkoiset voimisteluharjoitukset Myrskyn 
kokeneiden ohjaajien johdolla.

Viiden vuoden kuluttua aika oli kypsä itsenäisen 
seuran perustamiseen. Helmikuun 17. päivänä vuon
na 1937 pidetyssä kokouksessa Myrskyn alaosastolai- 
set päättivät perustaa oman seuran ja liittyä Työväen 
Urheiluliittoon Keski-Suomen piirin kautta. Seuran 
nimeksi äänestettiin Voimistelu- ja urheiluseura Lah
denkylän Toive. Seuran ensimmäiseksi puheenjohta
jaksi valittiin Urho Moisio ja sihteeriksi Reino Man
nila.

Urho Moision lisäksi Toiveen puheenjohtajina toi
mivat Jaakko Hietaniemi, Pentti Hakala ja Eino Ilo
nen. Urho Moisio ja Jaakko Hietaniemi jättivät pisim
män jäljen seuran hyväksi. Vaikka työväestö oli seu
ran kantajoukkoa, niin Toivetta saattoi pitää myös ko

ko kylän urheiluseurana. Jäsenistöä oli kaikista kan
salaisryhmistä eritoten silloin, kun toiminta oli mu
kaansa tempaavinta.

Joukkuevoimistelu
ykköslaji

Joukkuevoimistelu oli Toiveen ykköslaji, jossa sekä kil
pailtiin että oltiin juhlien ohjelmansuorittajia ja osal
listuttiin näin seuran varainhankintaan. Joukkuevoi
mistelussa kilpailtiin pitäjän ja piirin mestaruuksista, 
esiinnyttiin piirijuhlilla ja liittojuhlilla. Joukkuevoi
mistelun huipentumana voi pitää seuran miesten voi- 
mistelujoukkueen osallistumista Helsingin Olympia
laisten joukkuevoimistelunäytökseen, johon selvittiin 
alueellisen karsinnan jälkeen. Seuran ryhmän muo
dostivat Jaakko Ilonen, Matti Lahtinen, Reino Lepola, 
Unto Mannila ja Sulo Metteri sekä varamiehenä Paa
vo Niemi. Ryhmään kuului myös Eino Ilonen, mut
ta kun Ilosen veljeksillä oli yhteinen kuorma-auto, jo
ta ei voinut olympialaisten vuoksi seisottaa, niin vel
jekset arpoivat: Jaakko lähti Helsinkiin ja Eino jäi au
ton rattiin.

Yleisurheilu oli tärkeä laji, vaikka olosuhteet oli
vat vaatimattomat. Juoksukilpailut käytiin maantiel
lä ja poluilla. Työväentalon pihalla hypättiin ja pukat
tiin kuulaa. 1950-luvulla olosuhteet paranivat ratkai
sevasti, kun Virtain kunnan toimesta ja valtion tuel
la työväentalon piha-alueelle rakennettiin 100 metrin 
juoksurata, hyppypaikat ja kuularinki sekä lentopal- 
lokenttä.

Yleisurheilussa suosittu laji oli kolmiottelu - pika
matkan juoksu, pituus ja kuula - tai viisiottelu, jossa 
lisäksi hypättiin korkeutta ja heitettiin keihästä. Näitä 
otteluja käytiin sekä urheilukilpailuissa että kesäjuh
lissa. Monipuolinen urheilija Sulo Metteri oli myös 
hyvä ottelija. Hän kuului myös 1940-luvulla pärjän
neeseen nuorten ruotsalaisviestijoukkueeseen yhdessä 
Voitto Poutasen, Eino Ilosen ja Toivo Pajusen kanssa. 
Toivo Pajunen oli lahjakas puolimaileri.

Seuraottelut kuuluivat kuvaan. 1930-luvulla ja vie
lä sotien jälkeenkin Killinkosken Myrskyn ja Virtain 
Veikkojen sekä sittemmin myös Lahdenkylän Toiveen 
kesken juostiin Killinkosken ja Virtain kirkonkylän 
välillä 21 km:n matkalla 14-osuuksinen viesti, jota 
tienvarsille keräännyttiin katsomaan.

Hiihdossa järjestettiin jäsenten sarjahiihtoja ja ylei
siä kilpailuja. Osallistuttiin pitäjän hiihtoihin, piirin
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kisoihin ja kansallisiin laajemminkin. Sotien jälkei
selle ajalle tyypillistä myös hiihdossa olivat seuraotte- 
lut. Useina vuosina hiihdettiin kuuden seuran ottelu 
Kotalan Karhun, Karhunkylän Kontion, Monoskylän 
Toverien, Virtain Veikkojen, Killinkosken Myrskyn ja 
Toiveen kesken. Seuran menestyneimpiä hiihtäjiä oli
vat Erkki Sahi, Kauko Eteläaho ja Kaarlo Vartiamäki. 
Vartian Kalle, kuten häntä kutsuttiin, oli monipuo
lisesti lahjakas urheilija, jonka leipälajiksi muodostui 
pyöräily. 1930- ja -40 -luvuilla suosittu pyöräkilpailu 
oli Toisveden ympäriajo. Talvisodassa kaatunut Paavo 
Iso-EIirvelä kiersi Toisveden 1930-luvulla ajalla, jon
ka vain Kaarlo Vartiamäki paljon myöhemmin pystyi 
rikkomaan. Aika ei ole tiedossa eikä sillä ole merkitys
täkään, koska nykyajan pyörät ja tiet eivät ole vertai
lukelpoisia.

Suunnistaja Esko Kuusniemi, moukarinheittäjä 
Kalevi Kiintonen ja keihäänheittäjä Seppo Hovinen 
ottivat urheilun ensi askeleensa Toiveen junioritoimin
nan piirissä nousten myöhemmin lajeissaan huippu- 
urheilijoiksi.

Korkealle 
kansan kunto

Seuran toiminta oli perustamisesta talvisotaan saak
ka hyvin vilkasta. Välirauhan aikana päästiin uuteen 
alkuun, kunnes jatkosota jälleen hiljensi toiminnan. 
Sodan jälkeen toiminta lähti monipuolisesti liikkeelle. 
Jäsenillä oli halu päästä normaalielämään myös vapaa- 
ajan harrastusten osalta. Sitten seurasi suurten ikä
luokkien tulo seuratoimintaan jo pienistä pitäen.

1960-luvulla televisio tuli ottamaan osansa vapaa- 
ajasta. Maaltapako verotti, kun lähdettiin työn ja opis
kelun perässä maailmalle. Nuoret hupenivat. Myös ur
heiluseuratoiminta muuttui. Seuravalintoja tehtiin yhä 
useammin lajitarjonnan pohjalta. Varsinkin pienet ky
läseurat jäivät muutosten jalkoihin. Toiveen toiminta 
hiipui ja lakkasi 1960-luvulla. Seura oli runsaan nel
jännesvuosisadan antanut jäsenilleen liikunnallisia vi
rikkeitä ja sisältöä vapaa-aikaan. TUL:n liittojuhlatun- 
nukset: "Korkealle kansan kunto” sekä "Kisa ja työ - 
kättä lyö” tiivistävät oikein hyvin seuran ydintehtävän.

Lahdenkylän Toiveen miesten vuoden 1952 voi- 
mistelujoukkue. Edessä vas. Unto Mannila ja Matti 
Lahtinen sekä takana vas. Reino Lepola, Paavo Nie
mi ja Eino Ilonen. Kuvasta puuttuvat Jaakko Ilonen 
ja Sulo Metteri.

Lahdenkylän Toiveen naisten vuoden 1937 voimis- 
telujoukkue. Edessä vas. Aune Vuorivuo, Mirjam 
Osma ja Signe Ranta-aho, keskellä vas. Anni Niemi, 
Impi Pajunen ja Annikki Lahtinen sekä takana vas. 
Anni Pajunen, Siviä Hauta-aho ja Anja Mannila.
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Heikki Kellomäki

Suurkanala 1930-luvulla
anhemmillani Kerttu ja Niilo Kellomäellä 
oli ennen sotia Säynävälammin tilalla Vir
tain Uurasilla 1000 kanan kanala, tuon 
ajan oloihin suuri yritys. Muistan isäni sa

noneen, että yksi kana tuotti vuodessa 200 munaa. 
Yhden päivän tulos oli noin yksi 500 munan kuljetus- 
laatikollinen munia. Ennen Porin-Haapamäen rauta
tien valmistumista hevoskuorma munalaatikoita vie
tiin viikottain Pihlajaveden rautatieasemalle.

Kanala rakennettiin 1930, valkoista leghorn-rotua 
oleva kanakanta hankittiin ja toiminta pääsi käyntiin. 
Munat menivät pääasiassa vientiin Vientikunta Mu
nan kautta. Isäni kertoman mukaan hintataso oli hy
vä kunnes Hitler tuli valtaan Saksassa ja korotti ka
nanmunien tuontitullia. Sota-aikana kananmunien 
tuotanto supistettiin vain kaikkein välttämättömim
pään tarpeeseen. Haluttiin säästää viljaa suoraan ih
misravinnoksi. Kansanhuoltoviranomaiset määräsivät 
vanhempani vähentämään kanamäärän 200:aan. Täl
lä tasolla isäni ei sitä enää sodan jälkeenkään kasvat
tanut, ja kananpidosta luovuttiin 1954. Isäni korvasi 
pienentyneitä munantuloja tuottamalla myyntiin ka- 
nanpoikasia. Vastakuoriutuneet poikaset eli untuvikot 
selviytyvät ilman ruokaa ja juomaa pari vuorokautta. 
Niin ne voitiin lähettää rautateitse tilaajille ympäri 
Etelä-Suomea.

Isäni kertoi, että hän pyysi Siipikarjanhoitajien lii
tosta kanalaa varten suunnitelmapiirustuksia. Liitto 
piti suunniteltua kanamäärää liian suurena ja kieltäy
tyi. Luultavasti isäni suunnitteli itse rakennuksen poh
japiirustuksen ja sisustuksen kananhoidon käsikirjo
jen avulla ja teetti rakennuspiirustukset ehkä jollakin 
virtolaisella rakennusmestarilla. Kanalassa oli paljon 
ikkunapintaa. Valo edistää munantuotantoa ja sähkö
valon puuttuessa päivänvalo oli hyödynnettävä. Pime
än aikana kanalaa valaistiin petromaxeilla. Sodan ai
kana, kun paloöljystä oli kova pula, valaisimina olivat 
karbidilamput. Vuonna 1949 saatiin vihdoin sähköva
lo. Kanat tuottavat itse hyvin vähän lämpöä ja kanalaa 
lämmitettiin talvella kivitäytteisillä pönttöuuneilla.

Ikkunattoman pohjoisseinän vierellä olivat munin- 
tapesät ja niiden päällä nukkumaorret. Kanojen pit
kässä oleskelutilassa olivat ruokintakaukalot. Maalat
tialle levitettiin kuivikkeeksi turvepehkua. Kertynyt 
turvekerros poistettiin vuosittain. Se oli hyvää lannoi
tetta. Kanala oli nykyajan määritelmien mukaan lat- 
tiakanala. Kanalassa oli tilaa yksi neliömetri noin kol
mea kanaa kohti eli väljempää kuin vuonna 2012 voi
maan tuleva EU-direktiivi vähintään vaatii. Kesäisin 
kanoilla oli pääsy päivisin ulos. Kanalassa tuotettuja 
munia olisi siis voinut mainostaa nykyaikaisesti 'on
nellisten kanojen muniksi”.

Rehuna olivat oman tilan kauranjyvät, ostetut veh
nänleseet ja valkuaispitoinen teollinen rehuseos. Kana 
tarvitsee runsaasti kalkkia korvaamaan munien kuoriin 
menevän kalkin. Sitä varten niille syötettiin näkinkuor- 
ta, joka oli simpukankuorista tehtyä mursketta.

Kananpoikien hautomakoneet olivat korkeilla ja
loilla seisovia matalahkoja laakeita puulaatikolta. Nii
den sivuluukuista työnnettiin sisään alustat, joilla 
haudottavat munat olivat. Laatikon sisällä sen katos
sa oli lämmitysvesiputkisto, jonka lämmönlähteenä 
oli ulkopuolella öljylamppua muistuttava poltin. Mu
nat vedettiin aamuin illoin alustoillaan ulos koneis
ta ja käännettiin alapuoli päälle — yläpuoli alle. Näin 
tekevät linnut luonnossakin hautoessaan. Muutaman 
päivän hautomisen jälkeen munat läpivalaistiin. Alka
nut sikiönkehitys näkyi verisuonina. Ellei ollut alka
nut, muna poistettiin, koska se olisi alkanut pian mä
däntyä.

Kolmen viikon kuluttua koneesta alkoi kuulua vie
noa tiu-tiu-ääntelyä, ja yksi kerrallaan munankuori 
halkesi ja märkä untuvikko räpiköi jaloilleen kuivu- 
akseen pehmeäksi keltaiseksi untuvapalloksi. Sitä oli 
hauska seurata hautomakoneen sivuluukun ikkunasta. 
Hautomissesonki oli huhtikuusta heinäkuun alkuun. 
Suurimmillaan poikastuotanto lienee ollut noin 3000 
kpl keväässä heti sodan jälkeen, kun Suomen kana- 
kantaa kasvatettiin takaisin sotaa edeltäneelle tasolle.

Omaa kanalaa varten varatut untuvikot kasvatet
tiin kesän aikana. Ensimmäiset viikot ne pidettiin ko
konaan sisällä lämpimässä. Myöhemmin kesän edisty
essä avattiin päivisin kulku ulkotarhaan. Sukupuolet 
alkoivat kasvun edistyessä erottua ja syksyn tullessa 
nuorikkokanat siirrettiin kanalaan aloittamaan mu- 
nintansa. Suurin osa kukkopojista teurastettiin myyn
tiin. Noin puolet kanakannasta uusittiin vuosittain, 
eli kanan elinikä oli kaksi vuotta. Nykyajan tuotan
nossa uusimistahti on nopeampi.

Sodanajan säännöstelyssä kanamunat olivat mustan 
pörssin kaupan kohde. Sen hillitsemiseksi vuonna 1942 
säädettiin tuottajille kananmunien luovuttamisvelvolli
suus 3,5 kg kanaa kohti vuodessa. Huonon rehutilan- 
teen vuoksi on arvioitu, että kanat tuottivat tuolloin 
keskimäärin 4,5 kg eli noin 80 munaa vuodessa. Luo
vutusvelvollisuuden määrittämiseksi oli tietysti selvitet
tävä, kuinka monta kanaa kullakin tuottajalla oli. Isä
ni kertoi huvittuneena vielä vuosia myöhemmin, kuin
ka Risto Simonen tuli kansanhuoltolautakunnan puo
lesta laskemaan jo supistettua kanaparvea. Sikin sokin 
juoksentelevien kanojen laskeminen ei onnistunut juuri 
kymmentä pitemmälle ennen kuin luku meni sekaisin. 
Muutaman yrityksen jälkeen Simonen luopui manaten 
ja merkitsi papereihinsa isäni ilmoittaman luvun.
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Säynävälamtnin kanala noin 1936. Kuva Kosti Kellomäen kokoelmasta.

eli päivän vanhoja kananpoikairia 
saatavana heinäkuun 2 p:na kuoriu. 
tuvasta haudonnasta. Valtion eläin- 
lääkintälaboratoriön suorittamassa 
veritutkimuksessa kanat todettu 
valkovatsurivapaiksi. Niilo Kello- 
mäki, Mantilo. Puh. ,13

Kananpoikien myynti-ilmoitus pai
kallislehdessä. Kuva Hannu Huhti- 
niemen kokoelmasta.

En usko Säynävälammilta harjoitetun suunnitel
mallista mustan pörssin kauppaa. Jo mainittu luovu
tusvelvollisuus rajoitti siihen mahdollista munamää- 
rää. Pieniä eriä varmaan meni satunnaisesti. Oli käy
tännössä vaikea kieltäytyä, jos talossa käyvä tuttava 
halusi ostaa hieman munia. Joissain tilanteissa muna- 
erän saattoi vaihtaa muuhun kipeästi tarvittuun tava
raan. Veljeni Aarre muistaa, että talon kohdalle pysäh
tyneen tavarajunan miehistö antoi munien maksuksi 
paloöljyä, jota tarvittiin kananpoikasten hautomako- 
neitten polttoaineeksi.

Kanat kaakattivat ja kukot kiekuivat lapsuuteni 
kasvuympäristössä. Kanojen käyttäytyminen tuli tu
tuksi ja houkutteli niiden kanssa leikkeihin ja kokei
luihin. Yksi oli kanan "hypnotisoiminen”. Kun kanan 
asettaa kyljelleen ja sen kaulan yli heinänkorren, se 
jähmettyy liikkumattomaksi. En ole tavannut tälle se

litystä. Kun korren otti pois, kana nousi heti pystyyn 
ja pakeni paikalta. Jotakin säikähtäessään kana (ei 
kukko) saattoi pystyä lyhyeen pakolentoon. Parhaim
millaan lentopyrähdys oli tasaisella maalla 15—20 met
riä. Lento tietysti piteni, jos sen pääsi aloittamaan kor
keammalta paikalta. Tämä johti kokeiluihin. Vietiin 
kana puuliiterin katolle ja heitettiin ilmaan. Kanan oli 
pakko alkaa räpyttää siipiään ja lento saattoi olla hy
vinkin 50 m.

Vieressä kulkeneen rautatien liikenne oli lap
suudessani vilkasta. Höyryveturien vetämät mat
kustaja- ja tavarajunat ohittivat kotini monta ker
taa päivässä. Usein juoksin veljieni kanssa lähem
mäksi katsomaan ohittavaa junaa. Eräällä leikki
sällä veturinkuljettajalla oli tapana meidät nähdes
sään matkia veturin viheltimellä kukon kiekumista: 
KUK-KO KIE-KUUU.
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Heidi Tanhua

Tar kkai lu kar j akosta 
mai toti laneu vo j aksi
- karjantarkkailun historiaa Virroilla

/ >' y/*'a!rjantarkkailun tarkoituksena kaut-
g jt ta aikain on ollut lypsylehmien tuo- 
j S tostason ja maidon laadun paranta-

S t_y minen. Tuotosseurannan kanssa yh
tä olennainen osa on ruokintaneuvonta ja rehunkulu- 
tuksen seuranta.

Ensimmäiset tiedot karjantarkkailusta Virroilla 
löytyvät 1910-luvulta. Karjan tarkkailutoiminta alkoi 
talojen omana, yhteisenä yrityksenä. Perustettiin yh
distys, joka palkkasi tarkastuskarjakon. Kulut katet
tiin keräämällä karjanomistajilta tietty summa kun
kin karjan pääluvun mukaan. Taloja otettiin yhdis
tykseen niin paljon kuin yksi tarkastuskarjakko ehti 
kuukauden aikana kiertää eli noin 30. Tuohon aikaan 
kirkko oli keskeinen tiedonvälityksen paikka, ja niin
pä myös tarkastuskarjakon työsuunnitelma luettiin ai
na kirkonmenojen yhteydessä kuntalaisille tiedoksi.

Jo 1920-luvulla Virroilla oli määrätietoista karjan
jalostusta, tuotosmäärät nousivat ja maidon laatu pa
rani. Työ perustui pitkälti edellisellä vuosikymmenel
lä aloitettuun karjantarkkailuun. Kerttu Heinämäen 
1920-luvulta peräisin olevista karjakirjoista löytyvät 
tarkat tiedot mm. lehmien polveutumisesta, poikimi
sista, vuosittaisista tuotosmääristä, kulutetuista rehu- 
määristä sekä lehmän saamista palkinnoista. Tuohon 
aikaan lehmät olivat huomattavasti pitkäikäisempiä 
kuin nykyisin. Korteista löytyy tiedot jopa 15 poiki- 
makerrasta, kun nykyisin lypsylehmien keskimääräi
nen poikimiskertojen määrä on 2,3.

Suomenkarjan osalta Virrat jakaantui siten, et
tä Liedenpohja, Ikkala, Soininkylä ja Killinkoski oli
vat vahvaa itäsuomenkarja- eli kyyttöaluetta, kun taas 
Rantakunnalla, Vaskuulla ja Jäähdyspohjassa valtaro- 
tuna oli länsisuomenkarja.

Oleellisena osana karjantarkkailutoimintaan liit
tyi näyttelytoiminta. Virroilla järjestettiin v. 1935 Vir
tain III maatalousnäyttely, jossa virtolaiset karjankas
vattajat olivat suurella joukolla esittelemässä karjan
kasvatuksen ja -jalostuksen tuloksia. Rotujakauma nä
kyi näyttelyssäkin, sillä esillä oli 17 länsisuomenkarjan 
nautaa ja 63 itäsuomenkarjan nautaa. Viimeisin Vir
roilla pidetty maatalousnäyttely oli v. 1968.

Myöhemmin karjantarkkailutoiminta laajeni siten, 
että enimmillään Virroilla on toiminut kuusi tarkkai- 
lupiiriä, joissa kussakin on ollut keskimäärin 25-35 ti
laa eli yhteensä tarkkailussa oli noin 180 tilaa. Tark- 
kailupiirit muodostivat Virtain suurtarkkailuyhdis-

Killinkoski-Murtolahti-Soininkylä tarkkailupiirin
pitkäaikainen kiertäjä Tyyne Hänninen 1960-luvulla 
vastaanottamassa tarkkailijan kantikkaaseen kan
nuun lypsettyä maitoa punnitusta varten.

tyksen, joka taas puolestaan oli Keski-Suomen Maan
viljelysseuran jäsen.

Käytännön karjatarkkailua 1960-luvulla

Kerttu Heinämäki on toiminut Virroilla karjantark- 
kailijana 1964-1968 Liedenpohja-Ikkalan tarkkailu- 
piirissä. Piiri oli tuohon aikaan Virtain suurin, tilo
ja siinä oli 34. Tarkastuskarjakon nimi oli muutettu 
tarkkailukarjakoksi, ja 1960 luvun lopussa se muutet
tiin karjantarkkailijaksi (assistentti).

Tuolloin karjantarkkailija kävi talossa kerran kuus
sa suorittamassa mittalypsyn ja tekemässä maidon ras- 
vakokeet. Kaksi muuta mittalypsykertaa kuukaudessa 
kuuluivat talonväen tehtäviin. Päivä alkoi talossa ilta
lypsyllä, jolloin jokaisen lehmän maito punnittiin, ja 
maidosta otettiin lehmäkohtainen näyte rasva-analy
sointia varten. Sama toistui aamulypsyllä. Lopuksi as-
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1960-luvun puolivälissä Virtain lehmistä puolet oli suomenkarjaa. 
Kuvassa Iso-Hirvelän palkittu Apila-lehmä.

sistentti teki kirjalliset työt sekä laski punnituksen ja 
rasvamäärityksen avulla lehmän kuukausituotoksen ja 
vuoden lopussa myös koko vuoden tuotoksen.

Assistentin tarvitsemat tarvikkeet oli pakattu var
ta vasten valmistettuun puulaatikkoon. Kulkuvälinee
nä oli yleensä polkupyörä, mutta oli myös sovittu, että 
assistentin kuljetus seuraavaan paikkaan kuului talon 
väen hoitaa, jos matka oli pitkä tai keli huono. Assis
tentti oli taloissa arvostettu henkilö ja useimmiten vie- 
raskammariin oli petattu peti pitsilakanoin ja pöytään 
oli katettu mitä parhaimmat antimet.

Karjantarkkailu oli järjestäytynyttä toimintaa, jota 
varten oli oma maa- ja metsätalousministeriön vahvis
tama ohjesääntö, johon sekä tilat että karjantarkkaili- 
jat sitoutuivat. Toiminnan luotettavuus oli keskeinen 
tekijä. Joka kuukausi laadittiin kiertojärjestys, jonka 
mukaan karjantarkkailija tiloja kiersi. Järjestystä muu
tettiin kuukausittain nimenomaan toiminnan luotet
tavuuden ja uskottavuuden säilyttämiseksi. Näin var
mistettiin se, että tarkkailija ei ollut samalla tilalla sa
maan aikaan kuukaudesta. Myös karjantarkkailijalla 
oli oma valvojansa, joka saattoi ilmestyä tilalle yllät
täen. Valvojan tehtävänä oli seurata assistentin työtä, 
huolellisuutta ja mittauksen luotettavuutta. 

Karjantarkkailusta maitotilaneuvontaan

ATK tuli karjantarkkailuun v. 1969, jolloin perus
tettiin valtakunnallinen Maatalouden laskentakes
kus hoitamaan karjantarkkailun tulosten laskentaa ja 
eläinrekisteriä. Karjantarkkailijoiden piti opetella kir
joittamaan numerot määrätyllä uudella tavalla, jotta

tietokone osasi lukea ne. Alkuaika kysyi hermoja kai
kilta, mutta vähitellen on päästy nykyiseen tilantee
seen, jossa suuri osa karjanomistajista hoitaa itse kar
jan tapahtumien ja tuotosten lähettämisen omalta tie
tokoneelta suoraan laskentakeskukseen.

1960-luvun lopulla alettiin toteuttaa kunnallisten 
tarkkailuyhdistysten yhdistämistä suuremmiksi koko
naisuuksiksi. Vuonna 1991 karjantarkkailu siirrettiin 
maaseutukeskuksiin, ja karjantarkkailijat siirtyivät 
maaseutukeskuksen toimihenkilöiksi. Vuonna 1998 
karjantarkkailijoista tuli maitotilaneuvojia ja karjan
tarkkailusta maitotilaneuvontaa. Tällä hetkellä val
takunnalliset ohjelmat ja toimenpiteet ovat tärkeim
mät toimintaa ohjaavat asiat, koska maitotilaneuvon- 
nan tasalaatuisuus ja yhdenmukaisuus läpi Suomen on 
tärkeää.

Maitotilaneuvonnan tuotosseurannassa Pirkan
maalla oli vuoden 2010 lopussa mukana 282 tilaa, 
joilla oli keskimäärin 8917 lehmää. Keskilehmäluku 
kasvoi Pirkanmaalla 0,7 lehmällä vuoden aikana ol
len 31,6 lehmää/tila. Pirkanmaalla lehmien 2010 vuo
situotos oli 8803 kg, rasvatuotos 366 kg ja valkuais- 
tuotos 301 kg. Lehmistä 53 % on ayrshire-rotuisia, 
43,7 % holstein-rotuisia ja 3,2 % suomenkarjaa.

Virroilla karjantarkkailuun kuului viime vuonna 
29 tilaa, joilla oli lehmiä yhteensä 1120 eli keskimää
räinen lehmälukumäärä oli 38,9 lehmää/tila. Lehmi
en keskituotos oli 9212 kg, rasvatuotos 389 kg ja val- 
kuaistuotos 318 kg.

Artikkeli on kirjoitettu Kerttu Heinämäen ja Tapani Pur
run tietojen pohjalta. Kuvat omistaa Kerttu Heinämäki.
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Kuva Aimo Mäkinen.

Aimo Mäkinen ja Keijo Pesu

Kämppäkallio - piilopirtti 
ja metsäkämppä Äijännevalla
Kämpän sivuseinät muodostuvat sileistä kalliois
ta, päädyt ja katto on kyhätty lähinnä paikan päältä 
otetuista puista, sammalista, tuohesta ja vastaavasta. 
Paikkaa kutsutaan Kämppäkallioksi eli Hitkan solak
si. Se sijaitsee Virtain Äijännevan länsipuolella etääl
lä asutuksesta.

Piilopirtin rakensivat kansalaissodan aikana talvel
la 1918 seitsemän lähiseudun miestä. Toistamiseen tu
li kämpälle käyttöä vuosina 1946-47, kun kuusi met- 
sätyömiestä tarvitsi sateen suojaa ja kaminan lämpöä 
halkojen hakkuun lomassa. Nykyisin tavattava raken
ne lienee viimeisimmän käytön jäänteitä.

Muistitietoja Kämppäkalliosta on edelleen paikal
lisen väestön keskuudessa. Ne yhdistyvät kohtalon
vuosiimme 1917—18.

Lähiseudun seitsemän miehen tiedetään poistu
neen yhteistuumin puolueettomalle maaperälle, suksi- 
ladun taakse, perusteellisen harkinnan jälkeen. Ei ha
luttu asettua enempää punaisten kuin valkoistenkaan 
puolelle tilanteessa, joka enteili kovia aikoja. Muoni- 
tusapua saatiin ladun varteen lähetetyistä repuista, 
mutta repun tuoja ja muonan hakija eivät tarkoituk
sellisesti kohdanneet.

Ei tiedetä, milloin Kämppäkallion seitsemän mies
tä tulivat kuulemaan tuomion karkuruudesta. Jälki
polville on säilynyt tieto, että toukokuussa miehet ovat 
olleet komennettuina Lapualle maatalon töihin. Ta

vallista oli, että vähintäänkin menetettiin kansalais
luottamus määräajaksi.

Kämppäkallion tarina kertoo erään kannanoton 
sodan mielettömyydestä.

Suomen historiaa 1917-18

• Sisällissodan aattona Suomen 423 kunnas
sa toimi suojeluskunta ja 375 kunnassa työvä
enkaarti.
• Tammikuun puolivälissä 1918 suojeluskunnat 
julistettiin Suomen hallituksen joukoiksi Manner
heimin johdolla.
• 27. tammikuuta punaisille joukoille annettiin 
käsky hajottaa suojeluskunnat ja ottaa maassa 
valta.
• 18. helmikuuta hallitus julisti asevelvollisuus
lain voimassa olevaksi. Pantiin toimeen yleiset 
kutsunnat, joilla vahvistettiin valkoisten joukko
ja. Todennäköisesti kutsuntatieto välittyi Kämp- 
päkalliolle.
• Maaliskuun alussa käytiin Vaskiveden taiste
lut.
• 6. huhtikuuta Tampere siirtyi valkoisten hallin
taan.
• 16. toukokuuta sotatila oli ohi. Jatkossa seura- 
sivat vankileirit.
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Juhani Reinikka

Iisak Teräksisen 
moottoriajoneuvot
I isak Teräksinen toimi Virtain kunnankirjurina vuo
sina 1920—44. Hänen vaimonsa Anna Salmio-Teräk- 
sinen oli Ohtolankylän Kalliojärven koulun opettaja. 
Koti oli koululla, joten Iisakin jokapäiväinen työmat
ka oli 20 kilometriä, asiointimatkat lisäksi.

Iisakin ensimmäinen moottorikulkuneuvo oli si
vuvaunullinen Harley-Davidson -moottoripyörä. Seu- 
raava ajokki oli Henry Fordin (1863-1947) kehittä
mä, liukuhihnavalmisteinen Fordin T-malli Tin Liz- 
zie, vapaasti suomennettuna Pläkki-Liisa vuosimallia 
1927. Autoa oli vuoteen 1927 mennessä valmistettu 
15 456 868 kappaletta, joista Suomeen päätyi 7000.

Teräksisen Pläkki-Liisa oli väriltään Välimeren 
turkoosi mustin lokasuojin. Myös alaslaskettava kat- 
tosuhletti oli musta. T-mallissa oli selluloidiset sivuik
kunat eli kuten Virroilla sanottiin, kuttaperkaa.

Auto tuli tutuksi Virtain ja Ähtärin välisellä maan
tiellä. Naskalinmäki Ilomäen kylässä oli melkoinen 
koitos ainakin liukkaalla kelillä. Vesan riihen nurkka 
oli monta kertaa hyvin lähellä.

Teräksiset hankkivat omistukseensa Lehdon tilan 
Savelan tien varrelta. Koulun läheisyyteen rakennet
tiin puimasuuli. Puimakoneen ja kotitarvemyllyn tar
vitsema voima otettiin Pläkki-Liisan ylösnostetulta 
toiselta takapyörältä remmin välityksellä.

Myöhemmin Teräksinen hankki ajokikseen Ford 
Juniorin vuosimallia 1936. T-mallin ajotehtävät olivat 
takanapäin. Auto unohtui puimasuulin seinustalle ky
län poikien tutkittavaksi.

Sittemmin puimakoneen voimalähteenä toimi säh
kömoottori. Ahosen Reino osti jäljellä olevan autovan- 
huksen ja purki akselistot hevoskärryjen käyttöön.

Myöhemmin Martti Mäntynen vihjasi mobilis- 
tiharrastelijalle jäljellä olevista osista. Joku rakenteil
la oleva T-malli sai puuttuvat osat. Näin Kalliojärven 
Pelti-Liisa sai autona olemiseensa lisävuosia.

Auton takaosa oli siirretty puimasuulin kompos
tin suojakehäksi. Vielä erottui turkoosi alkuperäisväri 
hiukan virttyneenä.
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Puimakoneen tarvitsema voima otettiin Pläkki-Liisan ylösnos
tetulta toiselta takapyörältä hihnan välityksellä. Kuvan omistaa 
Juhani Reinikka.
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Erkki Pajumäki

Virtain Hiihdon historiaa
uosi 1956 oli historiallisesti varsin merkit
tävä. Suomessa siirryttiin kekkoskauteen, 
Porkkalan vuokrasopimus purkautui ja 
oli suurlakko. Toki urheilurintamallakin

tapahtui. Jo talvella Suomen 34 urheilijaa käsittänyt 
joukkue palasi kotiin Cortina D'Ampezzon talviki
soista kolmen kulta-, kahden hopea- ja yhden pronssi- 
mitalin kanssa. Lisäksi Suomi oli Cortinasssa pohjois
maisissa lajeissa 48 pisteellä ykkönen yhdessä Neuvos
toliiton kanssa.

Suomi oli pari vuotta aikaisemmin Falunin MM- 
kisoissa ollut kyseisessä pistetilastossa vielä varsin yli
voimainen ykkönen. Cortinan jälkeen silloinen pää- 
valmentaja Veli Saarinen totesikin huolestuneena: 
"Kansainvälinen kilpailu tulee entisestään kiristy
mään, ja jotta suomalaiset pysyisivät kehityksessä mu
kana, on kilpailuja lisättävä ja valmennusta tehostetta
va”. Suomi haluttiin pitää hiihdon- ja hiihtourheilun 
kärkimaana.

Hiihtoharrastus oli Virroillakin varsin vankalla 
pohjalla, joka näkyi jopa kaikki kylät kattavana kil
pailutoimintana. Pirkko Korkee oli voittanut 1955 
Ounasvaaralla SM-kultaa ja Cortinan kisavuonna oli 
Virtain Urheilijat joukkueella Antti Vehmas, Matti 
Koivisto, Mikko Leveelahti, Mauno Heinämäki, Ar
vo Myllyoja ja Pentti Lampinen saavuttanut kuuden
nen sijan Aitolahdelta Ylöjärvelle hiihdetyssä Hämeen 
viestissä.

Ei siten mikään ihme, että jo vuoden 1955 aikana 
oli syntynyt ajatus jopa paikallisen laturetken aikaan
saamiseksi. Kunnan silloinen raittius-, nuoriso- ja lii
kuntasihteeri Lauri Yliaho näytti kunnan urheilulau
takunnan puolesta vihreää valoa, ja niin tiettävästi ko
ko Suomen ensimmäinen kunnallinen laturetki pol
kaistiin käyntiin.

Vaikka hiihtopäiväksi oli valittu vasta 26. helmi
kuuta, ennakkomainonta oli aloitettu jo vuoden lo
pulla. Paikallislehdessä esimerkiksi 4. tammikuuta 
1956 virtolaisen hiihdon puuhamiehenä ja puolesta
puhujana toiminut Pentti Kauppinen toi esille pitkien 
laturetkien hyötyvaikutuksia. Kirjoituksen mukaan 
"tunnettua on, että poikavuosien hiihtoharrastus vuo
sien myötä laimenee. Saattaa olla talvia, ettei ollen
kaan tule otetuksi suksia esille. Siksi tarvitaan hiihto, 
joka mielenkiinnollaan saisi entistä suuremmat har
rastajajoukot laduille” Ja Kauppinen jatkaa: "Nyt toi
vomme, että Virtain Hiihto olisi tällainen. Hiihtosuo- 
ritus ei saa olla niin helppo, että suoraan konttoripöy- 
dän äärestä voi lähteä sitä tarpomaan, ja jättää sitten 
sivakat oman onnensa nojaan. Virtain Hiihto pyrkii 
siihen, että se saisi meitä jo nyt ladulle omaksi virkis- 
tykseksemme ja terveydeksemme. Samalla me saam
me tuntuman suksiimme ja hiihtämiseen, mikä saat
taa olla vähän unohtunut. Silloin me olemme valmen
tautuneet ja valmiit Virtain Hiihtoon, vaikka matka 
onkin tuo 40 km.” Viisaita ajatuksia, jotka ovat var-

Kisapirtin kahviossa riitti tarinaa niin 
Virtain Hiihdosta kuin hieman muiltakin 
elämän laduilta. Menneitä muistelemas
sa vas. Otto Moisio, Liisa Kiiskinen (o.s. 
Jokela), Maija-Liisa Keski-Soini, Voitto 
Mäenpää, Ilkka Katajamäki sekä Raili ja 
Jorma Mattila. Kuva Erkki Pajumäki.

i V
Vuoden 2006juhlahiihdon lähdössä eturiviin olivat asettuneet veteraa- 
nihiihtäjistä Lauri Saikkonen, Kalervo Kangasaho, Tauno Sarva, Esko 
Koivisto ja Reino Sillanpää. Kuva Erkki Pajumäki.
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Virtain Hiihtoa 1960-luvulla. Kuva Virtain Kotiseutuarkisto.

masti tänä päivänä monta kertaa arvokkaampia kuin 
55 vuotta sitten.

Ladut suunnattiin Kotalan suuntaan, ja niiden 
pohjustus suoritettiin pääsääntöisesti reitin varrel
ta kootun henkilöstön toimesta. Samaa talkoohenkeä 
hyödynnettiin myös muun organisaation kasaamises
sa. Virtain Pirtti varattiin kilpailukeskukseksi, ja sen 
keittiössä keitettiin hiihtäjille aamupuuro ja tehtiin 
voileivät. Reitin varrelle oli järjestetty lisäksi ruokailu- 
mahdollisuus niin Kotalan kuin Kalliojärvenkin kou
lulle ja vielä mehuasema Kotalan ja Kalliojärven välis
sä olevalle Serlachiuksen kämpälle. Myös nuotioita oli 
viritetty reitin varrelle suksien voitelua varten. Pirtin 
sauna odotti hiihtäjiä maaliintulon jälkeen.

Ensimmäiseen Virtain Hiihtoon oli räätälöity kak
si kilpasarjaa, yleinen ja yli 40-vuotiaat. Myös harraste- 
hiihtäjille oli asetettu ikärajat. Miesten piti olla vuon
na 1937 tai aiemmin syntyneitä, naisten kaksi vuot
ta vanhempia. Ikärajojen lisäksi oli toinenkin osallis
tumista rajoittava tekijä. Hiihtoon olivat oikeutettuja 
ainoastaan Virtain kunnan alueella asuvat. Koko lysti 
oli hiihtäjille ilmainen, sisältyipä siihen vielä jokaiselle 
osallistuneelle kunnan vaakunalla ja vuosikaiverruk- 
sella varustettu mitali.

Kilpailukeskus Pirtillä oli avattu jo klo 7.00. Aa
mun pakkaslukema oli -20 astetta, ja niinpä yli 200 il
moittautuneen joukosta 30 oli katsonut viisaammaksi 
olla lähtemättä noin 45 km:n taipaleelle. Numerolap

pu rinnassa lähteneet kilpasarjalaiset asettuivat eturi
viin, ja kunnanjohtaja Viljo Peltonen ampui haulikol
la lähtölaukauksen klo 9.00.

Ensimmäisen Virtain Hiihdon yleisen sarjan voit
tajaksi hiihti Markku Vaskuu ajalla 3.22,48. Viiden 
parhaan joukkoon sijoittuivat lisäksi Mikko Leveelah- 
ti, Matti Koivisto, Pentti Kauppinen ja Armas Kan
gasmäki. Markku Vaskuun heti kisan alussa ottama 
johtoasema ei missään vaiheessa ollut edes uhattuna. 
Ikämiesten sarjan viisi parasta olivat Uuno Hynynen, 
Eero Kulmala, Viljo Yks-Petäjä, Niilo Kulmala ja Us
ko Ristolainen.

Kuluneet vuosikymmenet ovat muokanneet paljon 
niin Virtain Hiihtoa kuin virtolaisten hiihtoharrastus- 
takin. Merkittävää kuitenkin on, että varsin pitkään 
hiihto keräsi ladulle 500-800 hiihtäjää, ja jopa järjes
telyt hoidettiin edelleen talkooperiaatteella. Tapahtu
ma on vieläkin säilynyt ainakin nimenä.

Vuonna 2006 kaupungin silloinen liikuntasihteeri 
Risto Myllynen lähti toteuttamaan kyseisen hiihdon 
50-vuotisjuhlatapahtumaa, jonka innoittamana ladul
le saatiin yhteensä 204 henkilöä. Kisapirtille kakku- 
kahvien lomassa tapahtuneeseen muistelutilaisuuteen 
saapui useita jo ensimmäiseen hiihtoonkin osallistu
neita. Lähtipä heistä ladullekin vielä Matti Ala-Här- 
könen, Kalervo Kangasaho, Esko Koivisto, Tapani 
Koro, Matti Leveelahti, Esko Mäenpää, Lauri Saikko
nen, Tauno Sarva ja Reino Sillanpää.
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Aino Saarinen

Jouluaatto Bombayssa
On jouluaaton ilta ja aurinko on juuri laskenut. Taivaanranta punertaa vielä ja haukat suorittavat jokail
taista lentoaan ennen hämärän saapumista. Päivä on ollut melkoisen lämmin ollakseen joulukuinen, on
pa tainnut olla jopa kolmisenkymmentä astetta, mutta nyt heti auringon laskettua alkaa tuntua ilmassa 
miellyttävää viileyttä. On melkein täydenkuun aika, ja kohta se taitaakin nousta valaisemaan Bombayn 
jouluillan taivasta.

Lähitienoilla ollaan vielä täydessä työn touhussa ja joulusta ei näytä olevan mitään merkkiä, ei aina
kaan vielä. Tosin on jo useina iltoina kierrellyt erilaisia carol singers -ryhmiä kajahdutellen pimeässä il
lassa lyhdyn valossa vanhoja tuttuja joululauluja. Siinä ainoa merkki joulun lähestymisestä, ellei oteta 
lukuun kauppojen lisääntynyttä rihkamamäärää ja niiden ympärillä kierteleviä ihmisiä.

Mutta meillä täällä kotona ollaan valmiit vastaanottamaan joulua. Jopa niin valmiit, että memsahib 
joutaa istumaan kirjoituskoneen ääreen ja samalla rentoutumaan. Eihän tässä tosin ole memsahibin tar
vinnut liikaa raataa, sillä palvelijat ovat pitäneet huolta joulusiivouksista ja muusta, mutta saadakseni so
pivaa joulumieltä olen sentään leiponut ja laittanut joitakin jouluruokia itse. Nyt on sitten talo joulukun- 
nossa ja keittiössä puolivalmiit ruoat odottamassa: on riisipuuroa ja kinkkua, joskin viimeksimainittu 
otettiin purkista ja annettiin sille vähän erikoiskäsittelyä oikean maun aikaansaamiseksi.

Olen käyttänyt päivän lähinnä kuusen ja huoneiden koristeluun. Kuusta ei tietenkään ole vaan arau- 
caria, joka on edeltäjiltä peritty ja huolellisesti parvekkeella kasvatettu. Niin suuri se on, että juuri ja 
juuri saimme sen vielä mahtumaan olohuoneeseen. Hyvin se kuusesta käy, joskin sillä on hieman liian 
pitkä varsi ilman oksia, jotka alkavat vasta lähes puolesta välistä runkoa. Koristelimme sen heti aamulla 
yhteisvoimin. Huomasimme, että sen oksille oli varsin helppoa asetella kynttilöitä, sillä oksat eivät ru
venneet roikkumaan alaspäin. Koristeita ei vain tahtonut mitenkään riittää, sillä kokoa on melkein kuin 
jollakin torilla seisovalla kuusella. Oli miten oli, nyt se seisoo nurkassa koristeltuna ja näyttää oikein ko
mealta. Onhan se vuosien aikana saanut jo melkoista tottumusta joulukuusena toimimisesta, melkeinpä 
ammattilainen siis. Mistäpä sellaisen Suomesta löytäisi?

Toin Suomesta jonkun verran joulukoristeita, jotka nyt on sitten sijoitettu eri puolille olohuonetta 
antamaan kotoisen joulun tuntua. Täytyy sanoa, että ne kyllä tekevät kodin jouluasuiseksi, ainakin mi
nä nautin jo sopivasta joulutunnelmasta. Ehkä sain sitä myös siitä, että iltapäivällä puuhasin keittiös
sä, paistoin torttuja ja opetin kokkia keittämään riisipuuroa. Toivottavasti se on hieman parempaa kuin 
puolikypsä puuro, jota saimme pikkujouluna, tai se vetinen sekoitus, mitä erään toisen perheen kokki 
oli eilisiltana valmistanut ja kourallisella manteleita höystänyt. Pieniä myönnytyksiä täällä joutuu joka 
tapauksessa tekemään jouluruokia niin kuin muutakin joulua koskevaa kohtaan. Lanttulaatikko on vä
ritöntä, eräänlaisista turnipseista valmistettua. Yritin auttaa sen väriä tomaattisoseella ja siirapilla.

Mutta joulu tulee kuitenkin. Tämähän ei ole ensimmäinen tropiikkijoulumme, joskin minulla oli 
yksi joulu kotimaassa tässä välillä. Kaksi edellistä vietettiin Afrikassa.

Ilta on pimentynyt ja samalla tienoo hiljentynyt hieman. Timo soittaa joululevyjä ja jakaa palveli
joiden joulurahoja kirjekuoriin. Koira makaa tyytyväisen näköisenä pallo suussa, ja lintu livertää hil
jaa häkissään. Palvelijat ovat pukeutuneet parhaisiinsa, bearerilla on puhdas univormu ja hamalkin on 
vaihtanut upouuden lannevaatteen ja juhlan kunniaksi takin päälleen.

Taivaalla tuikkii muutamia tähtiä, kuu ei ole vielä noussut. Jossakin ammuskellaan raketteja. Mah
taako tästä illasta tulla ennen pitkää levoton kunhan kansa alkaa holidayn vieton? Joka tapauksessa jou
lun vietto täällä tapahtuu aivan toiseen tyyliin kuin pohjoisessa: aattoiltana juhlitaan ravintoloissa kel
lo neljään saakka ja joulupäivän kohokohta on jouluateria. Ja siinäpä se sitten taitaakin olla koko joulu. 
Tämä on tietysti eurooppalaisten ja eurooppalaistuneiden intialaisten tapa viettää joulua, hindut tuskin 
viettävät ollenkaan, elleivät hekin mene ravintolaan tänä iltana. Joulu on lähinnä holiday ja festive sea- 
son täällä.

Pohjoismaisissa kodeissa kai tehdään kuten meillä, vietetään vanhaan tapaan aattoiltaa. Muita suo- 
malaiskoteja täällä ei varsinaisesti ole, ainoastaan muutamia suomalaistyttöjä, jotka ovat naimisissa vie
rasmaalaisten kanssa. Olemme kutsuneet heidät kaikki joulupäivän illaksi syömään suomalaistyylistä 
jouluruokaa ja kuuntelemaan joululauluja levyiltä.

Kello on nyt puoli kahdeksan ja on aika lopettaa ja antaa joulun astua ovesta sisään. Yksi joulu li
sää elämässämme, yksi lisää vieraalla maalla. Muistelemme omaisiamme kaukana Suomessa ja otamme 
siten osaa heidän joulunviettoonsa. Hiukkasen haikeuttahan tähän sisältyy, siitä tuskin pääsee mihin
kään. No, ainahan voi antaa ajatustensa lentää ja toisaalta tehdä paras mahdollinen nykyhetkestä.

Aino Saarinen, s. Ylä-Mononen oli syntynyt Virroilla v. 1925 ja kuoli Helsingissä v. 1975.
Kirje on päivätty "Bombay, jouluaattona 1961”.
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Kansallista veteraanipäivää juhlittiin Killiukosken koululla 27. huhtikuuta. Oppilaat, eskarilaiset ja 
päiväkodin lapset olivat harjoitelleet monipuolisen ohjelman. Kuvat Anita Hautoniemi.

Killinkosken kesä oli perinteisen vilkas. Toripäivää vietettiin heinäkuun lopussa aurinkoisissa tunnelmissa. 
Venetsialaisten ohjelmaan 28. elokuuta kuului muun muassa kokon polttaminen uimarannalla.
Kuvat Linda Peltola.

Mimmin metsäkoulun viides- ja kuudesluokkalaiset eräpartiokurssilla Vilamon laavulla. Syyskuisella retkellä 
tutustuttiin mm. kasveihin ja erätaitoihin sekä nautiskeltiin luonnosta. Kuvat Antti Leppänen.
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Linda Peltolan fantasiataidenäyttely oli 
avoinna Keijumökissä Killinkosken ivan
han tehtaan puistoalueella viidettä kesää. 
Kuva Linda Peltola.

Nykytilkkutaiteen festivaali TilkkuVirrat järjestettiin kymmenennen 
kerran. Kuvassa Vuokko Isaksson ja työ tallinnalaisen Ene Parsin 
näyttelystä Uuesti uus, tilkkutaidetta Eestistä, joka oli esillä Perinne- 
kylän viljamakasiinin alakerrassa. Kuva Arja Järvensivu.

Virtain päivän kotiseuturetkellä 3. heinäkuuta vierailtiin Kuusijär- 
ven talon tunnelmallisessa tuvassa. Vuonna 1900 muurattu takka- 
leivinuuni on ollut Rajalahden talomuseon uunin mallina. Kuva Erk
ki Pajumäki.

Tulemme Kotalasta! -taidenäyttely oli esillä Kotala-talolla heinäkuun lopussa. Kuvissa Pirkko Sisko Syrjäsen ja Paula 
Kellomäen teoksia. Kuvat Erkki Pajumäki.
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Kotalalaiset kävivät joukolla vastaanottamassa Pirkanmaan Vuoden 
Kylä 2011 -palkinnon 6. elokuuta Mahnalan kylässä Hämeenkyrössä. 
Kuva Erkki Pajumäki.

Kotalan kyläteatterin Tummelia ja vaihrevuosia nauratti yleisöä sekä 
Kotala-talolla että Killinkosken urheilutalolla. Kuva Anita Hautoniemi.

Virtain taideyhdistyksen kesäkuisella 
taideleirillä tallennettiin Soininkylän 
vanhaa kulttuurimaisemaa. Leirillä 
syntyneitä töitä oli esillä loka-marras- 
kuussa Galleria Pirinässä. Yläkuvassa 
Leena Vaaran öljyvärityö Kaksi van
haa ja alakuvassa Kaarina Kellomäen 
akvarelli Ylä-Soinin pihapiiri. Kuvat 
Leena Vaara ja Kaarina Kellomäki.
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Perinnekylän kesä avattiin helatorstaina 2. kesäkuuta Liedenpohjan koulun oppilaiden riemukkaalla Kuukusen 
kevätnäytelmällä. Esityksen aluksi nurmikuukusten äiti Maija Myllykangas luki kuukushallituksen julistuksen lasten 
oikeuksien puolesta.

Juhannustapahtuma keräsi jälleen Perinnekylään tuhansia ihmisiä. Pie
nistä vedenripauksista huolimatta tunnelma oli iloinen ja leppoisa.

Jäähdyspohjan kyläyhdistyksen raken
tama maitolaituri valmistui juhannuksen 
alla ja oli kesän suosituimpia kuvaus
paikkoja Perinnekylässä.

Muun muassa Juhani Hietala, Hannu 
Kattelus ja Antero Lahdenmäki Alavu
delta esittelivät maamoottoreita Perinne- 
kylän masiinatorstaina 27. heinäkuuta.

Rajalahden talomuseon puuvaja sai uuden pärekaton Ohtolankylän Pä-
remylly-yhdistyksen johdolla. Kuvat Juha Kallio.
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Miesenergia vaihtui naisenergiaksi piirin johdossa. 
Maija Pesonen jatkaa Raimo Sillanpään jälkeen. 
Merikanto-opiston viehättävät pikkuballerinat val
loittivat senioreitten sydämet. Kuvat Kaarina Sillan
pää.

Kaarina Sillanpää

Pirkanmaan senioripiiri 
kokoontui Virroilla

irtain seurakuntatalo täyttyi loskaisena 
syyspäivänä 10. marraskuuta 2010 vir
keästä seniorista ympäri maakuntaa. Täl
lä kertaa oli syyskokouksen vuoro, ja jo 

etukäteen tiesimme, että ainakin piirin puheenjohtaja
vaihtuu. Senioreitten sääntöjen mukaan hallituskausi 
saa olla vain neljä vuotta, ja puheenjohtaja Raimo Sil- 
lanpäällä se oli tulossa täyteen.

Koska matkasimme pitkältä ja huonossa kelissä, 
maistui emäntien keittämä kahvi mainiolta, ja koko
uksen toinen tarkoitus, ympäri maakuntaa tulleiden 
tuttavien kanssa seurustelu oli vilkasta.

Virtain yhdistys oli järjestänyt kokouksen yhteyteen 
ohjelmaa. Tervehdyssanat esitti järjestävän yhdistyksen 
puheenjohtaja Jouko Korkeala saaden kuulijat hyvälle 
tuulelle huumorillaan. Korkeala vertasi yhdistyksiä toi
siinsa todeten, että toiminta ei ole sidottu yhdistyksen 
kokoon. Tarvitaan pieniä ja suuria yhdistyksiä.

Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki oli ottanut oi
kein kotiläksykseen selvittää, mitä ovat Kansalliset 
Seniorit. Hän puhui lämpimästi senioritoiminnasta ja 
kertoili Virtain kaupungista.

Silmän iloa saimme Merikanto-opiston pikku- 
ballerinojen prinsessa Ruususen tarinasta. Heitä oh
jasi Olga Saikkonen. Korvan iloa saatiin saman opis
ton huilu-klarinettiryhmän hienosta soitosta säestäjä
nhän ja johtajanaan Marjaana Lukkari. Nuoret ja van

hat kohtasivat näin kauniissa merkeissä, ja me seniorit 
nautimme taidokkaista esityksistä.

Pirkanmaan Senioripiirin tervehdyksessä puheen
johtaja Raimo Sillanpää muistutti, että ensi vuonna 
piiri täyttää 35 vuotta ollen ensimmäinen ja samal
la myös suurin Kansallinen Senioriliitto ry:n piirijär
jestö. Sillanpää kertoi myös piirin toiminnasta ja elä
keläisten elämää kartoittavasta Huomisen kynnyksellä 
-tutkimuksesta.

Itse kokous sujui juohevasti Jouko Korkealan toi
miessa puheenjohtajana. Yhdistykset olivat tehneet jo 
omat ehdotuksensa piirihallitukseen tietyn aluejaon 
mukaisesti, joten hallituksen kokoaminen sujui nope
asti samoin kuin toimintasuunnitelmasta ja talousasi
oista päättäminen. Puheenjohtajaksi ei ollut kuin yksi 
ehdokas, emme päässeet äänestämään. Maija Pesonen 
Kangasaita valittiin yksimielisesti Pirkanmaan Kan
sallinen Senioripiiri ry:n puheenjohtajaksi.

Oli turvallista lähteä kotimatkalle Virtain seura
kunnan kirkkoherra Hannu Haukkalan hyvän mat
kan toivotusten saattelemana. Hän kertoi seurakun
nan rakenteesta ja sen useista kirkoista.

Seurakuntatalo oli kokouspaikkana mainio, kes
keisellä paikalla oleva viihtyisä tila. Kokouksen osan
ottajille jäi mukava kuva Virtain kaupungista. 

Kirjoittaja on Pirkanmaan Senioripiirin tiedottaja.
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Jussi Korhonen

Kotala - vuoden kylä 2011
^Xo&ala on valittu Pirkanmaan vuoden 

kyläksi 2011. Se on iso kunnianosoi- 
j I tus kotalalaisille, erikoisesti aktiivisel-

le kyläyhdistykselle.
Kotala-sana lienee lappalaista perua. Kotalassa on 

muitakin kota-alkuisia nimiä kuten Kotalahti ja Kota
järvi. Vanhin Kotalasta löydetty esine on noin 6 000 
vuotta vanha kivinen taltta. Jo silloin on ollut ihmisiä 
Kotalan alueella ainakin hetkellisesti.

Pirkkalalaiset eränkävijät kulkivat vesistöjä pit
kin Kotalassa 1500-luvulla. Kuningas Kustaa Vaasa 
määräsi asutettavaksi erämaa-alueita, ja näin Uurais
ten kylään muutti savolaisia uudisasukkaita 1560-lu- 
vulla. Nimet Kitunen, Hallinen, Simonen, Korhonen 
ja Siekkinen ovat tätä perua. Nykytietämyksen mu
kaan Kotalassa on ollut vakituista asutusta 1600-lu- 
vun alusta lähtien.

Vanhimmat säilyneet rakennukset ovat 1700-lu- 
vulta. Kotalassa sijaitseva suola-aitta on ehkä Vir
tain vanhin rakennus. Aitta on perimätiedon mukaan 
1700-luvun alusta. Aitassa toimii nyt pieni kotiseutu
museo.

Ensimmäinen kauppa aloitti toimintansa 1860-lu- 
vulla kauppiaana Mooses Nieminen. Kauppatoiminta 
on jatkunut siitä lähtien lähes keskeytymättä. Kylässä 
on edelleen kyläkauppa ja rauta- ja kattopeltikauppa.

Kotalan koulu aloitti toimintansa 16.9.1895. Kota- 
lalaisten ja kylätoimikunnan suuri haaste on, että ky
läkoulu voisi jatkaa toimintaansa tulevaisuudessakin. 
Kyläkoulun oma profiili voisi olla esim. Martti Kitu
sen koulu.

Maantie Virroilta Kotalan kautta Pihlajaveden rau
tatieasemalle valmistui kesällä 1893. Maantie nopeut
ti yhteyksiä Kotalasta muuhun maailmaan.

Kuntakokous myönsi v. 1892 puutavaran uittolu- 
van Kotalan koskien alapuolelle. Uitto alkoi heti tä
män jälkeen ja jatkui yhtäjaksoisesti 1970-luvun puo
liväliin. Uittoluvan jälkeen alkoi teollinen toiminta 
Kotalassa. Vuonna 1898 Kotalassa oli saha, jolla oli 
töissä kuusi miestä ja sahattiin 10 000 tukkia. Toisen 
maailmansodan jälkeen Kotalassa oli kaksi sahaa, jot
ka työllistivät yli sata työmiestä metsätöineen.

Töihin tultiin mopoilla ja junalla Virroiltakin. 
Rautatie valmistui v. 1938 ja toi Kotalaan valtion vir- 
kamiehiäkin vuosikymmeniksi. Tervatehdas toimi toi
sen maailmansodan aikana asemanseudulla. Myös tii
litehdas työllisti väkeä useampana vuosikymmenenä.

Toisen maailmansodan jälkeen Kotalaan muut
ti paljon karjalaisia, jotka antoivat uuden piristysruis
keen Kotalan elämänmenoon ja kehitykseen. Karja
laisten vaikutus näkyy monella elämänsaralla edel
leen.

Martti Kitunen, tunnetuin kotalalainen

Martti Kitunen syntyi v. 1747 ja kuoli v. 1833. Karhu- 
Martti ampui lähes kaksisataa aikuista karhua Virroil
ta ja lähipitäjistä. Karhu oli siihen aikaan erämaiden 
valtias. Valtio ei korvannut karhun raatelemaa lehmää 
tai sonnia, joten kotieläimen menetys oli huomatta
va taloudellinen vahinko sen ajan ihmisille. Kitunen 
oli myös taitava aseseppä ja aikaansa seuraava maan
viljelijä.

Karhu-Martti oli sivistynyt seuramies ja viihtyi 
peijaisjuhlissa. Suomen talousseura palkitsi Martti Ki
tusen hopeamitalilla v. 1800. Kitusella on Yrjö Korho
sen suunnittelema muistomerkki Vironkosken leväh
dysalueella.

Karhut ovat palanneet Kotalaan ja lähiympäris
töön. Kaatolupia on tänne ja lähialueelle saatu, ja kak
si karhunkaatoa onkin nyt tapahtunut Kotalan lähei
syydessä. Karhunpeijaisia vietettäneen tällä talolla lä
hivuosien aikana useita kertoja.

Nykyinen Kotala Talo on rakennettu vuosina 
1908-1909. Uurasten työväenyhdistys rakennutti ta
lon toimintaansa varten, ja Kotalan työväenyhdistys 
myi sen vuonna 2006 Kotalan kyläyhdistykselle. Ky
läyhdistys on peruskorjannut talon järjestämällä myy
jäisiä, keräyksiä, arpajaisia ja monia muita tempauk
sia varojen saamiseksi. Julkistakin avustusta on saa
tu. Kyläyhdistyksen sihteeri Aulikki Länsiaho on ollut 
moottorina ja ideanikkarina koko ajan.

Talossamme on ollut paljon toimintaa ja tapahtu
mia, tanssitilaisuuksia, häitä ja merkkipäiväjuhlia yn
nä muita. Talo on aktivoinut kylää ja koonnut kotala-

Koululaiset esittivät Vuoden kylän juhlatilaisuudes
sa Veijo Leponiemen Kotalan kosket -humpan. Kuva 
Erkki Pajumäki.
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Vuoden kylä 2011 -valinnan kunniaksi pistettiin juhlat pystyyn. 
Tunnustuksesta kertovaa kunniakirjaa sai ihailla Kotala Talossa 
järjestetyssä tilaisuudessa. Kuva Erkki Pajumäki.

Juhlassa puheen piti Jussi Korhonen, 
jonka kotimuseo on yksi kylän tutustumis
kohteista. Kuva Erkki Pajumäki.

laiset yhteen. Voitaneen sanoa, että jos Kotala Taloa ei 
olisi hankittu, Kotalasta ei olisi tullut vuoden kylää.

Kotala tänään

Kotala on aktiivinen kylä, jossa on tapahtumia vuo
den ympäri. Erilaisia yrityksiä Kotalassa ja lähiympä
ristössä on kaikkiaan viitisenkymmentä.

Kosket entisöitiin 1990-luvun puolivälissä. Koski- 
kalastus on yksi Kotalan menestystekijä. Vapaa-ajan 
kalastajia käy koskilla vuosittain reilusti toista tuhat
ta, joukossa kalastajia Keski-Euroopasta ja Venäjältä 
saakka. Luonnosta kiinnostuneet ihmiset ovat löytä
neet Kituskoskien luontopolun ja koskien aarnimetsä- 
alueen. Koskikalastus, luontopolku ja aarnimetsäalue 
lisäävät Kotalan tunnettavuutta koko Suomessa ja ul
komaillakin.

Kotalassa on venesatama, ja sen vieressä uimaran
ta. Molemmat on rakennettu viimeisen kymmenen 
vuoden kuluessa. Hauhuu-Uurasvesi kunnostushanke 
valmistui vuosikymmeniä kestäneiden vaiheiden jäl
keen keväällä 2010. Kalastus- ja veneilymahdollisuu- 
det paranivat huomattavasti.

Vesistön varrella olevia huviloita, kuivanmaan ke
säasuntoja ja vastaavia on yli kaksisataa. Kesällä asu
kasmäärä kaksinkertaistuu. Tämäkin on yksi kylän 
voimavaroista.

Vuosittaisia tapahtumia Kotalassa on useita. Näis
tä mainittakoon koskikalastuskauden avajaiset vap
puna, äitienpäiväjuhla, ikääntyneiden virkistyspäi
vät, pumppuresiinan SM/EM kisat, Kotalan koskien 
hölkkä, isänpäivälounas, metsästysseuran hirvipeijai- 
set, lastenvaatteiden kierrätystoripäivät, perinnemaise
man hoitotalkoopäivä ja nuorten 4H-toiminta.

Tänä vuonna on ollut vielä Tulemme Kotalasta - 
taidenäyttely, kaksipäiväiset karhumarkkinat, päre- 
kattotalkoot, jauhesammuttimien tarkastuspäivä, Tu
lemme Kotalasta -konsertti, uintiretkien järjestämiset

lähialueitten uimahalleihin, ylämäkijuoksukilpailu ja 
vielä muitakin tapahtumia.

Kansalaisopistolla on Kotalassa puutyö- ja koriste- 
veistopiiri, kudontapiiri ja Kotalan teatterikerho. Teat
terikerhossa on näyttelijöitä naapurikylistäkin. Yhteis
työ on tarpeen, jos omat voimavarat eivät riitä.

Kotalalaisten omina piireinä toimivat mekostenon- 
venyttelypiiri kaikenikäisille ja kuntoliikuntapiiri nai
sille ja miehille. Kesällä oli myös aktiivinen puisto- 
zumba-piiri Kotala Talon pihassa.

Kotalan tulevaisuus

Kotalalla on tulevaisuus olla edelleen elävä kylä. On 
hienot maisemat, kosket, kunnostetut vesistöt, puhdas 
luonto, peltoa, niittyjä, metsiä ja pienvesistöjä. Meidän 
tulee vain yhteisesti pitää huolta näistä elementeistä. 
Se vaatii yhteistyötä ja uskoa tulevaisuuteen. Kyläm
me kehittyminen ja säilyminen on pitkälti omissa kä
sissämme. Apua ulkopuolelta tulee niukasti.

Kaikki tyhjänä olevat ja tyhjenevät kiinteistöt on 
saatava nopeasti uudestaan asumiskäyttöön, ja nuoria 
perheitä on saatava rakentamaan omakotitaloja tänne 
koskien ja järvien maisemiin. Erityisesti tarvitaan lap
siperheitä, koska koulun säilyminen on elintärkeää.

Kotalan lähettyvillä on monia työpaikkakeskuk
sia, joissa Kotalasta voidaan käydä töissä.

Jos on asukkaita, syntyy palvelun tarjoajia, yrityk
siä, harrastustoimintaa, tapahtumia ja niin edelleen.

Kotalan peltopalstat ovat pieniä, mutta soveltune
vat hyvin marjojen ja kasvisten luomuviljelyyn. Mar
jojen ja kasvisten luomuviljely olemassa olevien vesis
töjen lisäksi voivat olla kylän menestystekijöitä tulevi
na vuosikymmeninä.

Kirjoitus on lyhennelmä Jussi Korhosen puheesta juhla
tilaisuudessa, joka järjestettiin Kotala Talolla 11. syys
kuuta 2011.
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Linda Peltola

Killinkosken kylä
yhdistyksen terveiset
f j älleen yhden vaiherikkaan vuoden lähes-
B t tyessä loppuaan on aika muistella hieman 

kaikkea viimeisen vuoden aikana kyläl-
X*' j/ lämme tapahtunutta yhdistyksemme nä- 
TferKulmasta, ja samalla nostaa katse taas tulevaisuu
teen ja uuden vuoden suunnitelmiin.

Kyläyhdistyksemme suurin ja eniten aikaa vievä pro
jekti on ollut yli 10 vuoden ajan Wanhan nauhatehtaan 
miljöön ylläpito. Wanhan tehtaan vaaliminen ja uusien 
nähtävyyskohteiden kehittäminen jatkuu edelleen.

Wanha tehdas kertoo kävijöille omaa tarinaansa 
maalaiskylämme ainutlaatuisesta teollisesta mennei
syydestä. Historiallinen rakennus on vihdoin vuosi
en työn tuloksena noussut nauttimaan ansaitsemaan
sa arvostusta museaalisena, arvokkaana miljöönä niin 
ohikulkevien matkailijoiden, satunnaisten seikkaili
joiden kuin myös museoviraston ja muiden kulttuuri- 
toimijoiden silmissä.

Tiivis vuosien yhteistyö Suomen Valokuvahistori
allisen Yhdistyksen kanssa ansaitsee myös suuren kii
toksen esimerkillisestä talkoohengestä. Museoviras
tolta saatu tunnustus ja yhteistyö kyläyhdistyksemme 
kanssa ovat puolestaan tuoneet lisää arvokkuutta koh
teellemme valtakunnallisesti merkittävänä rakennet

tuna kulttuuriympäristönä.
Vuonna 2011 Killinkoski valittiin myös yhdeksi 

pilottikyläksi Lomalaidun ry:n kylämatkailun koor- 
dinointihankkeeseen. Hankkeen myötä kyläyhdis
tys lanseerasi yhdistyksen uudeksi varainkeruutavaksi 
maksulliset opastetut ryhmämatkat Wanhan tehtaan 
miljöössä.

Vuosittain tehtaaseen käy tutustumassa noin 
20 000 henkeä, mikä tuntuu edelleen melko vaikut
tavalta. Käteeni osui taannoin vanha paikallislehden 
artikkeli vuosituhannen alusta, jolloin kyläyhdistyk
semme iloitsi Wanhan tehtaan 1000 kävijän määräs
tä. Se toi paljon muistoja mieleen, ja ymmärryksen, 
että kaikki vaatii oman aikansa ja työnsä. Matkai
lu- ja kulttuurialalla mikään ei tule ilmaiseksi. Kai
ken eteen vaaditaan uskoa, työtä, innostusta, aikaa ja 
eritoten puskaradiota. Jokainen matkailija joka "löy
tää” uuden mielenkiintoisen kohteen, joka ylittää odo
tukset, koska sitä ei ole ylimainostettu, mainostaa var
masti näkemäänsä myös muille.

Myös MTV3 noteerasi nettisivuillaan Wanhan 
tehtaan kuppilan yhdeksi Suomen elämyskahviloista! 
Tällaiset huomiot merkitsevät kaltaisellemme pienelle 
”ei kaupalliselle” kyläyhdistykselle todella paljon.

Anselmi nuori ihmissusi -elokuvan yhtenä kuvauspaikkana toimi elokuvantekijöiden toivomuk
sesta Killinkosken kirkko. Vapaaehtoiset kyläläiset pääsivät mukaan elokuvan joukkokohtauk
sen tekoon. Kuva Linda Peltola.
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Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Wanhan tehtaan alue täyttyi markkinakansasta, kun perin
teiset toripäivät ja peräkonttikirppis houkuttelivat paikalle tuhansia ihmisiä. Kuva Linda Peltola.

Vuoden tapahtumia

Tapahtumakautemme 2011 alkoi jälleen Killi-jättiläi- 
sen -patsaan lakituksella vappuaattona sekä kesäkuun 
ensimmäisenä päivänä Wanhan tehtaan kohteiden 
avautuessa yleisölle. Taidenäyttelyitä järjestivät "''Van
halla tehtaalla Galleria Kiliin Kalleriassa Iida Kala- 
koski, Mikko Siitonen, Anne Suokivi ja Kirsti Koro, 
valokuvanäyttelyitä puolestaan Kamerataivaassa Hei
mo Harju, Aulis Nyqvist, Esa Kivivuori, Ari Haimi ja 
Anssi Forsblom.

Juhannuksena poltettiin uimarannalla perinteinen 
juhannuskokko. Heinäkuun viimeisenä viikonloppu
na kylänraitti täyttyi jälleen markkinakansasta perin
teisten toripäivien ja peräkonttikirppiksen tuodessa 
viikonloppuna kylälle yli 3000 henkeä. Tori-isäntänä 
tapahtumassa toimi Veepee Lehto. Samana viikonlop
puna nautittiin myös niin Killinkosken kuin Kotalan 
kyläteattereiden esityksistä Näillä mennään ja Tum- 
melia ja vaihrevuosia.

Elokuun lopulla paljon kiitosta keränneet venetsia
laiset houkuttelivat kyläläiset, kesäasukkaat sekä kävi
jät kauempaakin juhlistamaan kesäkauden loppumis
ta. Kesäinen lauantai-ilta oli todellakin tämän kesän 
viimeinen kuuma ja auringonpaisteinen päivä. Aurin
ko lämmitti poikkeuksellisen kuumasti ja tunnelma 
oli kuin juhannusjuhlissa konsanaan, illalla poltetuin
kin kokko uimarannalla. Itse päätapahtumassa "'Vin
halla tehtaalla esiintyi suosittu iskelmälaulaja ja vuo
den -98 tangokuningas Jouni Keronen. Ohjelmassa oli 
lisäksi vohvelitarjoilu, makkaranpaistoa sekä MLL:n

paikallisosaston järjestämiä leikkejä perheen pienim
mille. Syyskuussa kuntokieppi Killinkoskella sai liik
keelle urheilulliset ihmiset.

Killinkosken kaunis puukirkko kuvauspaikkana 
sekä vapaaehtoiset kyläläiset pääsivät syksyllä myös 
mukaan kokoillan elokuvan joukkokohtauksen te
koon. Kyseessä on vuonna 2012 valmistuva Matti 
Pekkasen ja Sami Palolammen ohjaama jännitys- ja 
draamaelokuva Anselmi nuori ihmissusi, jonka pää
osissa ovat mm. Aleksi Holkko ja Pauli Hanhinie
mi.

Joulukuussa kyläyhdistys järjestää perinteiset jou- 
lumyyjäiset ja riisipuurotarjoilun Wanhalla tehtaalla.

Vuoden aikana ei huomiomme toki keskity pelkäs
tään matkailuun ja tapahtumiin. Yhdistyksemme tu
kee Killinkosken ala-astetta vuosittain stipendilahjoi- 
tuksin sekä ylläpitää parhaansa mukaan kylän palve
lutasoa. Jälkimmäisestä on esimerkkinä kesällä järjes
tetty viikoittainen asioimisliikenne Virtain keskustaan 
koulun loma-aikaan. Kyläympäristön viihtyisyyttä on 
pyritty parantamaan pensaiden raivaustöillä.

Haluamme yhdistyksessä työvoiman ja resurssi
en mukaan edistää koko kylämme ja sen asukkaiden 
viihtyisyyttä ja hyvinvointia niin hyvin kuin mahdol
lista. Otamme vastaan rakentavaa palautetta ja toivo
muksia kyläläisiltä, jotta yhteisömme pysyisi jatkos
sakin vahvana ja elinvoimaisena. Pidetään kiinni tal- 
koohengestä ja kääritään hihat - talkoisiin ovat aina 
kaikki tervetulleita!

Kirjoittaja on Killinkosken kyläyhdistyksen sihteeri.
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Jaana Kallio

Tilkuista asiaa
erinnekylän viljamakasiinissa ihastel
tiin heinäkuun lopulla tallinnalaisen 
Ene Parsin suurikokoisia, Viron pe
rinteisistä kirjoneuleista, kansallispu

kujen hameiden raidoituksista ja mattojen kuvioista 
innoituksen saaneita tilkkutöitä. Yläkerrassa oli esil
lä kesän 2010 kurssitöitä sekä Anu Junes-Kähkölän ja 
Esteri Kopperoisen yhteisnäyttely Hetkiä ja muistiku
via, kirjottuja kuvia. Oli menossa nykytilkkutaiteen 
10. festivaalikesä, TilkkuVirrat 2011.

Festivaalin taustalla on vuodesta 2003 lähtien ollut 
TilkkuVirrat-yhdistys yhteistyössä Virtain kaupungin, 
Virtain kansalaisopiston ja Perinnekylän kanssa. Tilk
kuVirrat ry:n puheenjohtajana on alusta asti toiminut 
lehtori Sirpa Mettänen Helsingistä ja taiteellisena joh
tajana tekstiiliopettaja ja -taiteilija Vuokko Isaksson 
Oulusta.

Vuokko Isaksson, olet vieraillut Virroilla jo 16 
kesänä tilkkutöiden parissa. Miten päädyit tänne 
ensimmäisen kerran?

Kesävirtolainen Liisa Toukomaa oli kurssillani Itä- 
Suomessa ja innostui. Seuraavana kesänä 1996 hänen 
sisarensa Sirkku Sipilän tila tarjosi majoituksen ja kan
salaisopisto tilat ja palkan. Ensimmäisellä kurssilla oli 
24 kurssilaista, ja he halusivat lisää oppia ja pyysivät 
seuraavaksi kesäksi — ja taas seuraavaksi.

Mistä syntyi ajatus tilkkufestivaalin järjestä
misestä?

Ajatus festivaalista syntyi, kun vuonna 2001 jär

jestimme Virinässä kurssilaisten 'retrospektiivisen” 
näyttelyn. Esillä oli 50 kursseilla tehtyä työtä vuodes
ta 1996 alkaen. Kun Perinnekyläkin innostui ja tar
josi makasiinia näyttelytilaksi, aloitimme seuraavana 
kesänä.

Miten festivaali on muuttunut vuosien varrella?
Perusrakenne on pysynyt samana: edellisen kesän 

kurssityöt muodostavat kiinteän osan näyttelytarjon
taa makasiinissa periaatteella jokainen ihminen on 
laulun arvoinen.

Vierailevia taiteilijoita on ollut paitsi kotimaasta 
myös Ruotsista ja Virosta. Vierailevat taiteilijat edus
tavat nykytilkkutaiteen parasta osaamista. Virinän 
olemme joutuneet jättämään hankalien aukioloaiko
jen vuoksi, mutta oheen on liitetty näyttelyt kirjas
tossa ja kurssipaikalla. Viikonloppukurssi vierailevine 
opettajineen on tullut myös osaksi TilkkuVirtain oh
jelmaa. Kovin paljon uudistuksia emme pysty talou
dellisista syistä toteuttamaan.

TilkkuVirrat on yksi suurimmista kesätapahtu- 
mista Virroilla. Mietteitäsi tästä?

Kurssilaisia on ollut Utsjoelta Espanjaan. Yksi 
Malmössä asuva on vakituinen kurssilla kävijä. Lei
mallista on, että joka kesä on ensikertalaisia, mutta 
myös heitä, joiden mielestä kesä ilman TilkkuVirtaita 
on mahdoton ajatus. Virtolaiset itse ovat huonosti löy
täneet kurssitarjonnan, vaikka viime kesä olikin iloi
nen poikkeus.

Perinnekylä tarjoaa loistavat puitteet näyttelytoi-

Ensimmäiset kurssit pidet
tiin opistotalossa. Kirjaston 
muutettua uusiin tiloihin 
kurssit pidettiin tyhjilleen 
jääneessä vanhassa kir
jastossa. Viimeiset vuodet 
tilana on ollut Rantatien 
koulun ruokala. Kuvassa 
kurssilaisia ensimmäiseltä 
kurssilta heinäkuussa 1996. 
Kuvat Vuokko Isaksson.
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Viime ja toissa kesänä 
teemakurssin aiheena oli 
vanhojen tekstiilien uusi 
elämä. Lähtökohtana oli 
käyttää vanhoja käsitöi
tä tilkkutyönideoinnissa 
siten, että samalla kun
nioitetaan äitien ja isoäi
tien kätten töitä. Kuvassa 
Anneli Horisen jugend- 
aiheinen pöytäliina on 
yhdistetty itsevärjättyi- 
hin ja -painettuihin pu
naisiin tilkkuihin. Työ 
on kesältä 2010. Kuva 
Vuokko Isaksson.

Tea Savolan työ Maan sydämel
lä kesältä 2006. Tea on Neuliais- 
tenperustajajäseniäja monivuo
tinen TilkkuVirroille osallistuja. 
Kuva Vuokko Isaksson.

minnalle. Perinnekylään tullaan pitkienkin matkojen 
takaa, ja valtatien varrella myös satunnaiset matkaili
jat poikkeavat tutustumaan näyttelyihin. Viime kesä
nä kävijämäärä oli yli 1600. Yhteistyö hyödyttää myös 
Perinnekylää, koska tilkkuilijat ovat vakituisia näytte- 
lyssäkävijöitä.

Mitä jäi erityisesti mieleen viime kesästä?
Festivaalin 10. juhlakesä oli minulle kovin tuntei

kas kesä. Festivaali on pysynyt hengissä, vaikka pa
himmillaan meitä on ollut kaksi henkeä, TilkkuVirrat 
ry:n puheenjohtaja Sirpa Mettänen ja minä, pystyt
tämässä kaikki näyttelyt. Kun kurssit sitten alkavat, 
hehkun innostuksesta ja olen onnellinen, että onnis
tun vieläkin tartuttamaan innostuksen kurssilaisiin.

Kai minut voidaan jo laskea kesävirtolaiseksi. Ny
kyinen Rajaniemen lomakeskus on minun kesämök- 
kini, kuten se on monelle kurssilaisellekin. Olen iloi
nen myös siitä, että TilkkuVirtain kurssitarjonnan on 
löytänyt myös miespuolinen tilkkuilija. Hänelle viime 
kesä oli jo toinen.

Mitä on luvassa ensi vuonna?
Ensi kesänä päänäyttelyn muodostaa unkarilais

ten tilkkutöiden näyttely. Se toteutetaan yhteistyös
sä Pisto-ryhmän, suomalaisten nykytilkkutaiteilijoi- 
den kanssa. Kansainvälisyys on yksi keskeisiä tavoit
teitamme, jos vain rahoitusta löytyy. TilkkuVirrat on 
omaa luokkaansa myös Pohjoismaissa, sillä se on ainoa 
nykytilkkutaiteeseen erikoistunut festivaali.

Arja Järvensivu

Virtain kilta 
Tarinatilkut
Virroille perustettiin syksyllä 2010 oma tilkku- 
kilta, joka sai nimekseen Tarinatilkut. Tarinoita
han tilkkutöillä kerrotaan. Liedenpohjassa toivo
taan, että myös muut virtolaiset käsityön ystävät 
liittyvät mukaan tilkkuilemaan. "Kokoonnum
me pari kertaa kuussa Liedenpohjan Wanhalla 
koululla”, kertoo killan vetäjä Auli Keski-Saari. 
Pannulapusta on yleensä aloitettu, ja vanha kun
non tilkkutäkki on myös monen haaveena. Tyy- 
nynpäälliset, kassit, erilaiset koriste-esineet ja jo
pa taidetilkkuilu on mahdollista. Mukaan ovat 
tervetulleita niin vasta-alkajat kuin tilkkuilua ai
kaisemminkin harrastaneet.

Tilkkukiltalaisia syksyllä 2011 ihailemassa menneen 
kesän töitä ja suunnittelemassa tulevia. Vas. Aila Osmo- 
vaara-Niemi, Arja Tulijoki, Auli Keski-Saari ja Hilkka 
Linjamaa. Kuva Arja Järvensivu.
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Vikky ja Käy kylässä -hanke 
järjestivät kesällä 2011 kaksi 
Virtain retkeä. 14. heinäkuu
ta retkeläiset tutustuivat mm. 
Kirstin Galleriaan, risteilivät 
Toisvedellä ja asettautuivat 
lopuksi ryhmäkuvaan Torise- 
valla. M/S Kimalteella musisoi 
Helke-yhtye. Kuvat Seppo Kal- 
liojärvi.

■
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Tuija Veija

Kylät toimivat yhdessä
irtolaisten kylien yhteisiä asioita on val
vonut ja vienyt eteenpäin jo kuuden vuo
den ajan Virtain Kylien Kehittämisyhdis
tys ry, joka perustettiin 11.12.2005 Aijän- 

nevan koululla.
Virtain kylien kehittämisyhdistys (Vikky) sai al

kunsa Maaseudulla on elämää -hankkeesta, jonka 
syntysanat lausuttiin helmikuussa 2004 Kurjenkylän 
kylätalolla. Virtain eri kylien toimijat olivat kokoon
tuneet miettimään kylien tilannetta, ja kävi ilmi, et
tä jokaisessa kylässä on samat, väestön vähenemisen ja 
ikääntymisen mukanaan tuomat ongelmat. Todettiin 
myös, ettei edes naapurikylän tapahtumista ja palve
luista tiedetty paljon mitään.

Yhteisiä tapaamisia jatkettiin vuorotellen eri kylis
sä pohtien kylien vahvuuksia, heikkouksia ja mahdol
lisuuksia. Todettiin, ettei kylien yhteisiä kehittämis
toimenpiteitä voida viedä eteenpäin pelkästään vapaa- 
ehtoisvoimin, vaan tarvitaan tehokkaampaa työsken
telyä. Tavoitteet kirjattiin hankesuunnitelmaksi, joka 
toimitettiin paikalliselle maaseudun kehittämisyhdis
tykselle. Jo tässä vaiheessa keskusteltiin kylien yhtei
sen yhdistyksen perustamisesta, mutta hankkeen hal
linnoijaksi päätettiin valita vankan hankekokemuksen 
omaava Kurjenkylän kyläyhdistys.

Maaseudulla on elämää -hankkeen toiminta alkoi 
kesällä 2004 ja loppui helmikuussa 2006.

Toimintansa aikana hanke loi hyvän keskusteluyh
teyden kylien välille, jonka myötä myös kylien arvos
tus ja profiili nousivat. Toiminnan ei haluttu loppuvan 
tähän, vaan perustettiin kylien yhteinen yhdistys, joka 
jatkaa kylien kehittämistä ja yhteistoimintaa.

Virtain kaikki rekisteröidyt kyläyhdistykset ovat 
kehittämisyhdistyksen jäseniä. Mukana ovat Härkö
nen, Jäähdyspohja, Killinkoski-Soininkylä, Koro, Ko- 
tala-Hauhuu, Kurjenkylä, Liedenpohja, Ohtola-Ikka- 
la-Lahdenkylä, Vaskivesi, Vaskuu ja Äijänneva. 

Kylämatkailua ja vauvarahoja

Vikkyn hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuus
sa. Yhdistys on ottanut kantaa mm. esiopetuksen jär
jestämiseen kylissä, kaupungin kouluverkkosuunnit- 
teluun, rakennusjärjestyksen laatimiseen ja moniin 
muihin kylien elämään vaikuttaviin asioihin. Vikkyn 
aloitteesta on mm. saatu vauvaraha takaisin Virtain 
kaupungin budjettiin. Tiehallinnolle on tehty aloittei
ta kylien liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Yksi merkittävimmistä yhdistyksen toiminnan ai
kaansaannoksista on avoimen yhteistyön käynnisty
minen kylien ja kaupungin eri hallintokuntien välillä.

Yhteistyön tuloksista kertoo mm. Virtain kaupungin 
14.12.2009 hyväksytyn strategian alkulehdille paik
kakunnan vahvuudeksi kirjattu "vahvat ja toimivat 
kylät”.

Marraskuussa 2009 Virtain kylien kehittämisyh
distys aloitti Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo 
ry:n tukemana Käy kylässä -hankkeen, jonka tavoit
teena on mm. tehostaa kylätalojen käyttöä, kehittää 
kylämatkailua ja tiedottaa entistä paremmin kylien 
palveluntarjoajista ja tapahtumista. Myös Käy kylässä 
-hanke on kirjattu kaupungin strategiaan.

Puheenjohtajuuden on tarkoitus kiertää kahden 
vuoden välein kylästä toiseen. Yhdistyksen ensim
mäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Vesa Postinen, hä
nen jälkeensä puheenjohtajina ovat toimineet vuosina 
2007—2008 Esko Martin, 2009-2010 Tuomo Jartti ja 
vuoden 2011 alusta Minna Korhonen.

Sihteerinä on toiminut vuosina 2006—2010 Maria 
Ahonen ja 1.2.2011 lähtien Olli Koro. Rahastonhoita
jan tehtäviä hoitaa Tuija Veija.

Jokainen kylä valitsee itse edustajansa yhdistyksen 
hallitukseen. Myös kokoukset kiertävät kylästä ky
lään. Näin eri kylien toimijat ja toimintatavat tulevat 
tutuiksi.

Virtain kylät ovat yhteisellä aktiivisella toiminnal
laan ja yhteistyöllään näyttäneet mallia monille kun
nille Pirkanmaalla ja kauempanakin.

Vikky:n toiminnan tavoitteita

• Virtain kylien pitäminen elävinä
• Kylien asukasmäärän nostaminen mm. 
ylläpitämällä tonttipörssiä www.tontteja.net 
kylissä vapaina olevien tonttien ja asunto
jen saamiseksi myyntiin
• Kylien palvelutason ylläpitäminen ja ke
hittäminen
• Uusien työpaikkojen ja yrittäjyysmahdolli- 
suuksien luominen kyliin
• Kylien matkailu- ja tapahtumatarjonnan 
kehittäminen
• Kylien välisen yhteistyön ylläpitäminen ja 
tiivistäminen
• Toimiminen yhteyslinkkinä ja etujärjestö
nä eri kylien ja Virtain kaupungin ja muiden 
toimijoiden välillä
• Kylien toiminnasta ja tapahtumista tiedot
taminen
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Vuoden varrelta
Metsästysseurat juhlivat

JÄÄHDYSPOHJAN METSÄSTYSSEURA vietti 
50-vuotisjuhlaansa 15. toukokuuta Jäähdyspohjan ky
lätalo Jukolassa. Ohjelmaan kuului juhla-aterian, pu
heiden, musiikin ja historiikin ohella ansioituneiden 
jäsenten muistaminen. Kuvassa vas. Matti Leveelahti, 
Erkki Vaali ja Matti Pöyhölä, jotka ovat olleet alusta 
lähtien mukana 19.4.1961 perustetun Jäähdyspohjan 
metsästysseuran toiminnassa. Metsästäjäin keskusjär
jestön hopeisen ansiomerkin saivat Kari Haapamäki

(kolmas oik.) ja Ilmo Syrjä. Hopeinen riistanhoidon 
ansiomerkki luovutettiin Kalle Ykspetäjälle. Pronssi
sen ansiomerkin saivat Matti Pöyhölän ohella Juhani 
Heikkilä, Timo Leveelahti, Mauri Pöyhölä, Juha Vaa
li ja Mauno Ykspetäjä. Kunnianosoitukset jakoi met
sästysseuran puheenjohtaja Keijo Kivimäki (toinen 
oik.) yhdessä Virtain riistanhoitoyhdistyksen edusta
jien Pekka Venäläisen ja Tapio Luurin (oik.) kanssa. 
Kuva Juha Kallio.

VASKIVEDEN METSÄS
TYSSEURAN 50-vuotisjuhlaa 
vietettiin kesäkuussa 2011 Vas
kiveden Myllyniemessä. Met
sästysseuran maja rakennettiin 
vuosina 1982-1983 vuokra- 
maalle Esa ja Lauri Ala-Nojo- 
sen omistamalla tilalla. Veljek
set lahjoittivat metsästysseu
ralle tontin majan ympäriltä v. 
1910. Vuosijuhlassa heitä kii
tettiin lahjoituksesta komeil
la hirvenlihakimpaleilla. Ku
vassa vas. Lauri Ala-Nojonen, 
Kari Heinämäki, Jukka Mäki
nen, puheenjohtaja Miikka Sy- 
välä, Lassi Sipilä ja Esa Ala-No
jonen. Kuva Aila Sipilä.

VUODEN 2010 lopulla 50-vuotista taivaltaan juhli myös Mantilon Metsästysseura ja vuo
den 2011 lopulla Perä-Uurasten Metsästysseura sekä Virtain Itäinen Metsästysseura.
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Vaskivedeltä
vaseti
Aila Sipilä

Vaskiveden yhteisöllinen historia
VASKIVEDELTÄ VASETI kertoo yhteisöllisen toiminnan moni
naisista muodoista Virtain Vaskiveden laajassa kylässä. Aila Sipilän 
toimittama teos julkaistiin pyhäinpäivänä 2011 Vaskiveden Nuo
risoseuran talolla.

Vaskiveden väkiluku on ollut korkeimmillaan 1910-luvulla, jol
loin kylässä oli noin 1300 asukasta. Vuosikymmenien saatossa elet
tiin torppareiden itsenäistyminen, Suomen itsenäistyminen, kansa
laissota, pula-ajat sekä myös toisen maailmansodan usean vuoden 
raskaat koetukset ja niiden jälkeinen paluu rakentamaan valoisam
paa tulevaisuutta.

Yhdistysten monisäikeinen muodostuminen ja niiden vaiheet 
ovat kirjan pääsisältö. Järjestäytyneen toiminnan ohessa ja niiden li
säksi tulee esiin paljon muita yhteisiä tavoitteita, saavutuksia ja har
rastuksia. Yhdessä tehden ja talkoilla on maassamme saatu aikaan 
paljon.

Kulttuurivaikuttaja l. K. Inhan elämäntarina
VIRTAIN JÄÄHDYSPOHJASSA synty
neen kansalliskuvaajan ja kulttuurimatkaa- 
jan uusi elämäkerta I. K. Inha - valoku
vaaja, kirjailija, kulttuurin löytöretkei
lijä ilmestyi helmikuussa 2011 Minerva 
Kustannus Oy:n julkaisemana. Kirjan te
kijä, filosofian maisteri Aamu Nyström on 
I. K. Inhan Väinö-veljen pojantytär, jol
la on ollut käytettävissään perheen paris
sa kuuluisasta sedästä säilynyttä, ainutlaa
tuista aineistoa kuten valokuvia, kirjeitä ja 
muistelmia. Teoksessaan Nyström piirtää- 
kin hienopiirteistä muotokuvaa, jossa valo- 
kuvaajantoiminnan sijaan keskitytään In
han elämän muihin vaiheisiin, ja yritetään 
tavoittaa henkilöä viralliseksi tulkinnaksi 
vakiintuneen käsityksen taustalla.

Aamu Nyström

LK. INHA
Valokuvaaja. kirjailija, kulttuurin löytörei

Minerva

Kylä runoissa
RAKKAUS KOTISEUTUUN esittelee kah
den soininkyläläisen runoilijan, Bruno Polun 
(1912-68) ja Anja Ylä-Soinin (1922-97) tuo
tantoa. Teoksen ovat toimittaneet Antti Koi
ranen, Irene Lampila ja Liisa Saikkonen. Kir
ja on julkaistu Tampereen yliopiston Virtain 
kulttuurintutkimusaseman monistesarjassa.
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Esko Heikkilä

Kinkkuretki
lipa kirkas ja kylmä joulun alusviikon päi
vä, kun äiti lykkäsi sitä isompaa, puunvä- 
ristä ja lakattua potkukelkkaa naapuriin 
päin. Minä istuin kyydissä karvalakki sil

millä niin, etten nähnyt juuri muuta kuin potkukel
kan keularaudan ja kolmekymmentä senttiä lumista, 
kovaksi polkeutunutta tietä. Ensin mentiin Muori- 
lan ohitse ja käännyttiin oikealle alamäkeen Huhta
lan ja Sumperin välitse. Alamäessä pelotti, oli puris
tettava molemmin lapasin kelkan istuimen reunasta, 
ettei putoa. Äiti potki vielä lisää vauhtia, nautti ilmei
sesti vauhdin hurmasta. Silloin mäki tuntui mahdot
toman jyrkältä ja vaaralliselta. Joku sydämetön voisi 
todeta, että on siinä parin sadan metrin matka jonkin
laista myötämaata.

Sitten okiinkin jo perillä. Pihamaa oli iso, kaksikin 
asuinrakennusta ja pitkä, vinkkelin malliin rakennet
tu hirsinavetta. Alempana rinteessä, järvelle päin, taisi 
olla sauna. Navetan nurkalla oli kettingin päässä kiin
ni ajokoira, joka heilutti häntää niin, että taipui kak
sinkerroin, ja haukkua mylvi niin, että tuntui tukeh
tuvan siihen paikkaan. Ilmeisesti juuri tämän haukun 
hälyttämänä ilmestyi isäntä portaille, oikein isännän 
asussa vielä: sarkapusero, kiiltävät mustat nahkasaap
paat, päässä pöyheä turkislakki kuin haukan pesä ja 
käsien suojana pitkävartiset ruskeat kintaat. Isäntä ter
vehti, laskeutui portaat pihaan ja lähti kulkemaan pi
hasta eteenpäin. Äitini kanssa he keskustelivat ja nau
raa hohottivat välillä kovalla äänellä.

Siellä ne olivat, kaksi punaista hirsiaittaa, takasei
nät miltei tiessä kiinni. Isännällä oli mukanaan mieles
täni valtavan kokoinen avain, jolla hän avasi aitan oven 
lukon. Isäntä katosi aittaan, jonka pimeydestä henki 
määrittelemätön, kylmä, jotenkin metallinen haju. Pi
an isäntä ilmestyi ovelle sian takajalka sylissään. Sen 
hän laski aitan kynnykselle ja äiti kauhisteli sen kokoa

ja kummasteli, kuinka se saataisiin kuljetettua. Isäntä 
vilkaisi minua ja sanoi, että tuo poika voisi sitä hyvin 
pitää sylissään. Minä olin kuitenkin nähnyt vilahduk
sen suuren sian suuresta päästä, joka toinen silmä kiin
ni tuijotteli minua aitasta, juuri päivänvalon tavoitta
malta hyllyltä. Kauhistuin ajatustakin siankinkun pi
telemisestä sylissä. Isäntä näki hätäni, koska kysyi, ei
kö sikojen kivittäminen kesällä ollut yhtään pelottanut. 
Hänen käsittääkseen kuollut sika oli aivan vaaraton ja 
hyvää syödä. Kun puhuttiin sikojen kivittämisestä, äi
tini vilkaisi minua tuimin ilmein, vaikka en ollut kivit
tänyt tämän talon sikoja. En missään tapauksessa yksin 
tai yhden kaverinkaan kanssa olisi tohtinut näin kau
as kotoa. Mitä sitten lähempien naapureiden sikoihin 
tuli, tuskin isäntä niiden hyvinvoinnista oli huolissaan. 
Meillä kotona ei sikoja pidetty, mikä tekee tämän kink- 
kuretkemme ymmärrettäväksi.

Äiti maksoi isännälle setelirahaa sianjalasta ja sai 
vielä jonkin muunkin käärön mukaansa, jossa sitten 
myöhemmin ilmeni olevan kastikelihoja. Kuljetus- 
kysymys ratkaistiin niin, että kinkku ja toinen kää
rö kiinnitettiin pakettinarulla kelkan istuimeen ja mi
nä sain matkustaa kelkanjalaksilla äidin edessä seisten. 
Pitelin kiinni kelkan kädensijoista kuten äitikin, ja kä
sittääkseni juuri minun vastuullani oli tiellä pysymi
nen kotimatkalla.

Siinä jalasten suihkiessa luistavalla tiellä lumisten 
kuusten katveessa tuli välillä mieleen aitan pimennois
ta yhdellä silmällä mulkoileva sianpää. Silloin ryhdyin 
kiireesti miettimään isännän pitkävartisia, ruskeita 
nahkakintaita, ja päätin aloittaa voimallisen kinuami- 
sen, jotta saisin itsekin sellaiset käyttööni.

En osaa sanoa, miten pitkävartisten kintaiden kä
vi, mutta isäntä oli oikeassa: kinkku oli hyvää syödä, 
kun se ensin oli paistettu tuvan uunissa. Eikä kastik
keessakaan vikaa ollut.

Mitä tarkoittavat kaari seuraavat 
vanhat ilmaisut ja murresanat?

akanottolupa kenkkäri luntiomet pasma
hammasraha kinneri luutinki pilettikonttuuri
hankki korento mallaslavo
helsto käypäläinen mäihä Koonnut Aila Sipilä
hunninko kössönturkki nasseet Vastaukset löytyvät
kassara lemmehtyä parttenkoliaiset sivulta 51.
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Erkki Pajumäki

Historian havinaa 
Kuusi järven tilalla

irtain päivän päätapahtuma eli Virtain 
Seuran ja kaupungin kulttuuritoimen jär
jestämä kotiseuturetki vei osallistujat Oh- 
tolankylän kautta Kotalan ja Hauhuun

suuntaan.
Virtain päivän, heinäkuun ensimmäisen sunnun

tain, vietto sujui tänäkin vuonna jo perinteeksi muo
dostuneen kaavan mukaan. Virtain kirkossa suorite
tun jumalanpalveluksen jälkeen seurasi karhunkaataja 
Martti Kitusen ja taiteilija Armid Sandbergin hauta
muistomerkkien kukitus, jonka Virtain Seuran puo
lesta suorittivat seuran puheenjohtaja Martti Mänty
nen ja johtokunnan jäsen Riitta Kammonen.

Perinteitä vaalittiin myös käynnillä Ohtolan le
vähdysalueella sijaitsevalla Asevelihengen muisto
merkillä. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pentti 
Vaara ja Tampereen ammattikorkeakoulun yliopetta
ja Helena Kairamo laskivat kaupungin kukat. Muis
tomerkillä pitämässään puheessa Kairamo painotti 
erityisesti sodan uhrien muistojen vaalimisen tärke
yttä. Virroilla tämä paikka ja perinne on siitä yksi ar
vokas osoitus. Kotiseutunsa, Pohjois-Suomen, osalta 
hänelle olivat tulleet tutuiksi omaisten ja läheisten 
kautta 1940-luvun sota- ja niitä seuranneiden vuo
sien kohtalot. Yhtenä merkittävänä osana näissä oli
vat siviiliväestön ja karjan evakuointiponnistelut, jot
ka suuntautuivat aina Ruotsin puolelle saakka. Kun 
tähän lisätään vielä Lapin rakennusten polttaminen, 
voi kuvitella mitä vaadittiin elämän uudelleen käyn
nistämiseksi.

Vaikka retkeläisten tunnelmaa synkisti alkanut sa
de, se ei kuitenkaan estänyt tutustumista Mäntysen 
Paavon pajaan ja hänen tuotantoonsa. Miehen tai

dot tunnetaan ja tunnustetaan Virtain ulkopuolella
kin. Taidetaonta on siitä yksi osa-alue. Sepäntaitojaan 
Mäntynen täydentää parhaillaankin Karjaalla, mis
sä seppämestarin opinnoissa tähdennetään erityises
ti vanhojen perinteisten työtapojen taitamista. Vaikka 
Mäntysen pajalla takojan työtä helpottamassa on tänä 
päivänä melkoisia "pajavasaroita”, on käsityön osuus 
kuitenkin tuotannossa ratkaiseva.

Pajalta matka jatkui Kotalan suuntaan, mutta edel
leenkin liikuttiin entisajan tunnelmissa. Kuusijärven 
tilalla tutustuttiin 1700-luvulta peräisin olevaan sa
vupirttiin, joka on Ari Matikaisen perheen vapaa-ajan 
asuntona saanut uuden elämän. Vanha pirttiosa on 
kunnostettu mahdollisimman paljon menneitä vuosi
satoja kunnioittaen. Tuvan laipiosta aistii vielä savu- 
kiehkuroiden hellivän hyväilyn. Kaikki mitä on uusit
tu, on aina kalustusta myöten mahdollisimman van
haan viittaavaa. Kokonaisuutena saavutus on Matikai
silta melkoinen kulttuuriteko.

Matka jatkui kohti Hauhuuta ja reittiselostajana 
toiminut Martti Mäntynen luovutti tehtävän Mono
sen Pentille, jolle Hauhuuta lähestyttäessä tienvarsi- 
näkymät olivat vielä tutummat. Hauhuulla paikalli
nen kylätoimikunta oli loihtinut Teuvo ja Anja Salon 
omistaman Salo-Maunun pihapiiriin isäntäväen avus
tuksella maittavan kenttälounaan, jonka jälkeen mat
ka suuntautui jälleen Kotalan suuntaan Vuorenmai
den Marja- ja matkailutila Kuunsiltaan. Tämä enti
nen marjatila on kokenut täydellisen muutoksen. Ny- 
kysuunta on painottunut erilaisten juhla- ym. tilai
suuksien järjestämisen suuntaan, marjatilan luonnet
takaan unohtamatta. Myös kotimuseo on laajentu
massa tilalla hyvää vauhtia.

Kuunsillassa on myös juhla- ja kokoustilat. Kuusijärven pirtin tunnelmaa. Kuvat Erkki Pajumäki.
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Joulupuurojonoa Kurjenkylästä. Kuva TAMK.

Heli Antila

yhteinen joulujuhla vauvoille ja 
vaareille - nuoria unohtamatta

irtain yhteinen joulu maistuu tapahtumani- 
menä kunnianhimoiselta. Miten yksi ainoa 
joulujuhla saattaa oikeasti tarjota jokaisel
le jotain? Jo kolmen toteutusvuoden perus

teella nimi on osoittautunut oikeaksi. Harvoin näkee 
tapahtumaa, jossa viihtyvät yhdessä niin vauvat, vaarit 
kuin nuorisokin. Virroilla tässä on onnistuttu.

Kolme vuotta sitten Virtain yhteinen joulu järjes
tettiin ensimmäisen kerran Perinnekylässä. Tapahtu-

Perinnekylän juhlassa joulupukki pääsi haastatte
luun. Kuva Heli Antila.

mapäiväksi valittiin joulukuun ensimmäinen päivä 
adventtikalenterin avauksen kunniaksi. Juhla toteu
tettiin osana silloisen Pirkanmaan ammattikorkea
koulun, nykyisen Tampereen ammattikorkeakoulun, 
tapahtumatuottamisen opintoja. Juhlan suunnitte
lusta vastasivat digitaalisen äänen ja kaupallisen mu
siikin opiskelijat. Yhteistyötä tehtiin jo tuolloin usei
den paikallisten järjestöjen sekä Unicefin kanssa. Oh- 
jelmapuolella oli tarjolla muun muassa mieskuorolau
lua, runonlausuntaa sekä Jari Väyliön akustista kita
ramusiikkia.

Ensimmäisen vuoden positiiviset kokemukset in
nostivat jatkamaan. Toisena vuonna Kotalassa järjes
tetty tapahtuma olikin jo melkoinen yleisömenestys. 
Ihmisiä tuli joulujuhlaan runsaasti myös Virtain kes
kustasta järjestetyllä bussikuljetuksella. Toisen vuo
den ohjelmatarjonnasta löytyi entistä enemmän myös 
lasten esityksiä, sillä Merikanto-opiston nuoret muu
sikot ja Kotalan koulun oppilaat saivat nyt ohjelmanu
meronsa. Ja kun juhlan taustavoimina hääri edelleen 
joukko musiikkialan opiskelijoita, liitettiin ohjelma
tarjontaan mukaan myös jouluisia yhteislauluja. Ky
läyhdistys järjesti puurotarjoilun.

Kolmantena vuonna joulua juhlistettiin Kurjenky- 
lässä. Yhteistyötä tiivistettiin koulun ja kyläyhdistyksen 
kanssa. Nyt päästiin nauttimaan lisäksi Virtain musiik- 
kiteatterilukion ohjelmanumeroista, ja lisäksi TAMKin
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opiskelijoiden joulubändi esiintyi. Myös puurotarjoi- 
lu päätettiin edelleen pitää osana ohjelmaa. Bussikul
jetuksella juhlaan saapui Virtain keskustasta jo tuttuja 
vakiokävijöitä. Joulutunnelmasta nautti tälläkin ker
ralla parisensataa kävijää. Aiempien vuosien tapaan 
TAMKin käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun 
opiskelijat taltioivat tilaisuuden.

Virtain yhteisen joulun kehityskulku kaikkien vir- 
tolaisten yhteiseksi tapahtumaksi on ollut nopea. Silti 
on tärkeää, ettei suunnittelussa jäädä lepäämään van

hojen käytäntöjen varaan. Tapahtumaa halutaan edel
leen uudistaa ja kehittää.

Virtain yhteinen joulu järjestetään tänä vuonna 
joulukuun ensimmäisenä päivänä Killinkoskella. Ta
pahtuman järjestelyvastuuta on laajennettu siten, et
tä TAMKin lisäksi mukana ovat myös muut Virroil
la sijaitsevat oppilaitokset. Tapahtuman vetovastuussa 
on Pirkanmaan ammattiopisto, äänentoistosta vastaa 
TAMK ja ohjelmasta vastuun kantavat Virtain lukio, 
Merikanto-opisto ja Killinkosken koulu.

Joulupukki on muistanut 
aina perheen pienimpiä, 
niin Kotalan juhlassakin. 
Kuva Heli Antila.

Olli Koro

Mira - vuoden ensimmäinen virtolainen
Virtain väkiluku kasvoi yhdellä, kun tämän vuoden 
ensimmäinen virtolaislapsi, Minna ja Jukka Ilosen 
tytär Mira Kristiina Ilonen syntyi 3. tammikuuta 
2011. Tyttö oli reipas liikkeissään heti syntyessään, 
sillä äiti ehti juuri ja juuri ambulanssilla Tampereel
le sairaalaan ennen tytön syntymää kello 3.51 aa
muyöllä. Myös isä ehti nipin napin synnytykseen 
mukaan perässä omalla autollaan ajaen.

Miran vanhemmat Minna ja Jukka ovat virto- 
laisia, ja yhdessä on eletty jo 17 vuotta. Perheessä on 
ennestään kaksi poikaa, 7-vuotias Timo ja 4-vuoti- 
as Ville, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti pikku
siskonsa hoitamiseen.

Mira-tytön isovanhemmat asuvat lähellä, ja heis
tä on myös ollut paljon apua lapsiperheen päivittäi
sessä hyörinässä.

Mira Ilonen
puolivuotiaa
na heinäkuus
sa 2011. Kuva 
Minna Ilonen.

Tilastotietoa
Vuoden 2010 lopussa Virtain väkiluku oli 7513 
asukasta. Viime vuosina Virroille on syntynyt vuo
sittain 50-60 lasta. Suomessa lapsiperheiden keski
määräinen lapsiluku oli viime vuonna 1,8.
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Piirikuvernööripari kansainvälisen Lions-presidentin Wing-Kun Tamin kans
sa. Kuvan omistaa Päivi Ihamäki.

H uominen on tänään
ions-järjestömme Suomessa on 60 vuotta 
vanha. Meitä toimii koko Suomessa noin 
26000 vapaaehtoista sekä paikallisissa et
tä kansainvälisissä hankkeissa. Pirkan

maalla lioneita on noin 2100, 86 klubissa. Jokainen 
toimintapäivä on ollut tarpeellinen, ja jokaisen lionin 
antama vapaaehtoinen panos sitäkin tärkeämpi.

Lions-toiminnassa meidän tulee kantaa maailman 
murheet usein etukäteen ja silti toimia valona aina as
keleen edellä. Lions 107 E-piirin piirikuvernöörinä 
teemani kuluvalla kaudella onkin 'Huominen on tä
nään’.

Itse asiassa toteutamme tätä ajatusta jo nyt lähes 
kaikessa Lions-toiminnassamme. Keräämme vuosit
tain kansainvälisiä LCIF-maksuja varautuen pahan 
päivän varalle. Olemme valmiina auttamaan silloin, 
kun katastrofi iskee. Oli hätä missä tahansa, pyrimme 
auttamaan heti, ja ilman välillisiä kustannuksia toimi
tamme avun perille. Järkyttäviä tapahtumia ja uutisia 
riittää päivittäin. Meitä tarvitaan. Meitä odotetaan.

Kouluille suunnatun Quest-ohjelman turvin an
namme opettajille keinoja tukea oppilaiden kasvua 
tulevaisuuteen aina päiväkodeista keskiasteelle. Ohjel
man avulla pyrimme parantamaan lasten ja nuorten 
ryhmätyötaitoja ja heidän itseluottamustaan sekä roh
kaisemaan heitä ilmaisemaan tunteitaan. On opittava 
myös sanomaan ei ulkopuolisen uhan kohdatessa. Se 
uhka voi olla esimerkiksi päihteet.

Entä nuorisovaihto? Sekin suuntaa tulevaisuuteen. 
Sen avulla annamme nuorille mahdollisuuden kan
sainvälisyyteen. Liikuttavia ovat näiden vaihdossa ol
leiden nuorten kommentit ja kertomukset matkan jäl
keen. Ystävyyssuhteita solmitaan, ja ne kestävät eh
kä tulevaan. Tämä on kansainvälistä Lions-työtä par
haimmillaan, ja toivottavasti leijonahenki jää itämään

heihin tällä tavoin. Nuorisovaihto on hyvä kanava ko
nien nuorisotoimintaan, Leo-toimintaan, ja edelleen 
leijonaksi. Avoimella ja positiivisella tiedottamisella 
on järjestömme saatu houkuttelevaksi myös nuorille.

Vanhuksille ja eri vammaisryhmille suunnatut pal- 
veluprojektit puolestaan pyrkivät parantamaan hei
dän arkisia olosuhteitaan ja luomaan lisää virikkeitä 
laitoksiin ja koteihin. Lukuisat ovat ne talkootunnit, 
jotka on aherrettu heidän hyväkseen, olemmehan pe
rinteisesti tunnettu palvelujärjestönä, ja tätä työtä ar
vostetaan yhä enemmän. Usein myös Aarne Ritari 
-säätiön avustukset suunnataan juuri tämäntyyppi
seen toimintaan. Klubi maksaa puolet projektista ja 
säätiö puolet, lisäksi klubi sitoutuu projektiin liitty
vään talkootyöhön.

Jäsenhuolto vaatii sekin toimenpiteitä jo tänään, 
jotta Lions-liike ylipäätään säilyisi elinvoimaisena ja 
jopa kasvattaisi jäsenmääräänsä. Nuoret ja seniorit 
tulisi valjastaa toimintaan rintarinnan. Vaikka nuo
ret ovat tulevaisuus, on kasvavassa seniori-ikäluokas
sa myös meidän mahdollisuutemme. Jo nyt on tältä 
eläkeiän kynnyksellä olevalta väeltä tullut kyselyitä, 
kuinka voin auttaa, nyt minulla on aikaa.

Tunnetaan yhdessä Lions-ylpeyttä ja annetaan sen 
näkyä. Koko järjestön vahvuus on hyvin toimivissa 
klubeissa, meissä itsessämme.

Kauden kansainvälinen johtajamme Wing-Kun 
Tam kannustaa meitä uskomaan itseemme ja toimin
taamme.

'Ethän tyydy AJATTELEMAAN, että onnistut, 
vaan LUOTA JA USKO siihen, että onnistut.’

Päivi Ihamäki ja Tero Vaali 
piirikuvernööripari 2011-2012, 107- E
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Virtain Seuran kuulumisia
irtain Seura jatkaa edelleen paikallishisto
rian ja perinteiden vaalimista. Allekirjoit
tanut yrittää seuran uutena puheenjohtaja 
toimia parhaansa mukaan samaan malliin.

Synkkiä pilviä on näkyvissä keskustan rakennuk
sille. Kaupunki on myymässä kaksi vanhaa rakennus
ta.

Näistä toinen on Helppola, jossa lapsena kävin 
kaupassa. Siinä oli erikoinen sisäänkäynti rakennuk
sen kulmasta. Helppolan takana oli kansanhuolto 
ja vieressä Mäen kahvila, toisessa rakennuksessa oli 
pankki. Nuorempi sukupolvi, jättäkää jotain vanhaa
kin keskustaan.

Virtain Seura järjesti keväällä yleisötilaisuuden, 
jossa esitelmöi Suomen Kotiseutuliiton pääsihtee
ri Lassi Saressalo. Hän esitelmöi kulttuuriympäristö-

kampanjasta sekä kulttuuriympäristötyön arvosta ja 
merkityksestä.

Virtain päivänä 3. heinäkuuta järjestettiin perintei
nen kotiseuturetki. Retki alkoi Martti Kitusen hauta
muistomerkin kukituksella, mistä siirryttiin Ohtolaan 
Asevelihengen muistomerkille. Matka jatkui Kuusi- 
järven savupirtille, sieltä Hauhuuseen Salo-Maunun 
tilalle ja lopuksi Monoskylän kautta Kotalaan Marja- 
tila Kuunsiltaan.

Perinnekylässä pidettiin heinäkuun lopussa päre- 
kattotalkoot ja vanhojen koneiden päivä. Virtain Seu
ra on myös ahkerasti antanut lausuntoja ja ehdotuksia 
niitä pyydettäessä. Viimeksi tehtiin ehdotuksia uuden 
Keiturin alueen kadunnimistä.

Martti Mäntynen

Tampereen yliopiston Virtain 
kulttuurintutkimusasema lak
kautetaan loppuvuodesta 2011. 
Virtain Seura kävi syyskuussa 
muistamassa tutkimusaseman 
pitkäaikaista johtajaa Antti 
Koirasta. Asemapäällikön lak
ki on seuran lahja Antti Koira
selle aikaisemmilta vuosilta. 
Kuva Seppo Saarinen.

Suomen Kotiseutuliiton pääsihteeri Lassi Saressalo vieraili Virroilla huhti
kuun alussa. Kuvassa vas. Martti Mäntynen, Riitta Kammonen, Lassi Sares
salo ja Arja Saarinen. Kuva Juha Kallio.

Mitä tarkoittaa? Vastaukset sivun 46 murresanoihin

akanottolupa
hammasraha

rippikoulutodistus 
vastasyntyneelle ensi kertaa 
nähtäessä annettu rahalahja

korento
käypäläinen
kössönturkki

salko, tanko, vesisaavin kantopuu
jalan kulkeva kulkuri
"paikata kössönturkkia” = mököttää

hankki kädensija, otin tai lemmehtyä väljähtyä
esim. takin ripustuslenkki luntiomet lantio

helsto huono, pettävä, kulunut 
(esim. helsto terveys)

luutinki kiilamainen koossapitävä 
kiinnitys- tai kiristystappi

hunninko lahoava jätekasa, tunkio mallaslavo maltaiden idättämistä varten saunaan
kassara vesuri tehty erillinen laude, parvi
kehlo matala puuastia, punkka, mäihä puun nila, jälsi

jossa maito hapatettiin viiliksi nasseet aterimet
kenkkäri häissä sulhasen apuna parttenkoliaiset syksyisten riihitöiden lopettajaisjuhla

viinaa maksusta tarjoileva kyyppäri pasma langalla erotettu lankavyyhden osa
kinneri ripustuspuu, johon teurastettu eläin 

laitetaan riippumaan kintereistään
pilettikonttuuri pääsy- tai matkalippujen 

myyntihuone tai -toimisto
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Joulunajan tapahtumia Virtain seurakunnassa 2011
La 24.12. JOULUAATTO

klo 13 Aattohartaus Kurjenkylän rukoushuoneella,
klo 15 Jouluaaton kirkonmeno Virtain kirkossa,
klo 15.30 Jouluaaton kirkonmeno Killinkosken kirkossa 
klo 17 Jouluaaton kirkonmeno Liedenpohjan kirkossa 
klo 17 Jouluhartaus uuden hautausmaan kappelissa

Su 25.12. JOULUPÄIVÄ
klo 8 Joulukirkko Virtain kirkossa
klo 10 Joulukirkko Killinkosken kirkossa

Ma 26.12. TAPANINPÄIVÄ
klo 10 Tapaninpäivän messu Virtain kirkossa
klo 13 Messu Liedenpohjan kirkossa

La 31.12. UUDENVUODENAATTO
klo 23 Uudenvuodenaaton hartaus Virtain kirkossa

MUSIIKKITILAISUUDET
klo 19 Joulukonsertti Virtain kirkossa. Judita Leitaite - sopraano, Marianna Slobodeniouk - piano
klo 19 Kauneimmat joululaulut Vaskiveden nuorisoseuralla
klo 19 Kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
klo 19 Kauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossa
klo 19 Kauneimmat joululaulut Liedenpohjan kirkossa
klo 19 Kauneimmat joululaulut Äijännevan koululla
klo 19 Virtain kuorojen Kauneimmat Joululaulut Virtain kirkossa
klo 19 Kauneimmat joululaulut Kotalan vanhalla koululla
klo 19 Kauneimmat joululaulut Kurjenkylän kylätalolla

su 4.12.
to 8.12.
su 11.12,
ma 12.12
ti 13.12
to 15.12
pe 16.12,
su 18.12
ma 19.12,
ti 20.12

e
 RAUHALLISTA JOULUNAIKAA JA VARJELUSTA VUODELLE 2012 

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 henkilöt
Kirjoita sivulla 14 olevien henkilöiden nimet kuvien numeroita vastaaville paikoille.
Palauta kuponki tai sen kopio 9.1.2012 mennessä Virtain kirjastossa olevaan vastauslaatikkoon tai osoitteeseen 
Virtain Seura ry/Joulupähkinä, Torisevajärvientie 493, 34800 Virrat.

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

Vastaajan nimi Puh.

Osoite
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^^Virtain Urheilijat ry

KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA
J^iNrturi Terttu

KULUNEESTA VUODESTA JA
$$ TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA! • Parturi-/kampaamopalvelut

f’//'" / * __ -—~~
• Suolahuone

tviVvtfafi, tyyVtiii Joutua, ja.

Mmestyksekfotö tiutt^Vuotta,— $ *
Puh. (03) 4754830

www.merikanto-opisto.fi $

Jtjyvää jfavtdaa/a Ö/we&v2a- 2du//>7. zr.xrQ' Tilinuotta Oy
KELLOSEPÄNLIIKE

HeiUuT. Virtanen
puh. (03) 475 5949 vpY aMtA-

VIRTAIN KUKKA JA
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

e Hyvää Joulua!HAUTAUSTOIMISTO
MEMORlTl Puh- (03>475 3570 ®

Järvi-Suomen Laaturakentajat Oy
Keskustie 8 - 34800 VIRRAT

I4V1/Ä UPS TAI n Virtaintie 37, 34800 VIRRAT nr vm fAti-i/ pUh. 03-475 9229. fax 03-475 9219

www.virtainhautaustoimisto.fi 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

VALMET METSÄKONEHUOLTO
VELI RANTANEN KY

Uuden rakentaminen, remontit, laatoitukset
M. ALA-SULKAVA OY ja rakennuspellitykset
p. (03) 475 8129, 0400 233043 VIRRAT - KURJEN KYLÄ

Puh. 0500 - 627 767

Kiittäen menneestä vuodesta toivotamme
joulun iloa ja onnekasta vuotta 2012!

NYKYAIKAINEN LIIKENNEASEMA

WP VASKIPALVELU
• 34710 VASKIVESI «0400-739 180» 03-475 8950

LIIKENNE •HUOLLOT «KORJAUKSET
•VARAOSAPALVELU »KAHVIO

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

VIRTOPRINT
Meijeritie 14, 34800 VIRRAT 

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

opasteet
tarrakirjaimet;
autojen- ja näyteikkunoiden teippaukset: 
henkilönostinten ja alumiinitehnsiden

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

Dtyoää Joutua ja Dn.nettji.ha Uutta QSuotta!

IRTAIN
AUTOKORJAAMO

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

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

• sähköasennukset • sähkötarvikkeet
JOULURAUHAA 

JA
ONNEA VUODELLE 2012

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

Luontaishoitola VALONSILTA
koulutettu hieroja KAIJA SUNDBERG 

Puutteentie 15 B 13

p. 040 5021 502
joulua l

fer IUPA
www.itipa.fi 

KIRJAKAUPAT 
Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165 

www.virratkirja@phpoint.fi

Yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

kissoille

MALLATIN RATSUTILA
Siekkiniementie 25, puh. 044-086 9758

KAUNEUSHOITOLA LIISA
Pihlajajärventie 77, puh. 050-593 8627

rvikkeet

CENTER 
inkoskentie 23
P. 03-475 3474

tttyvää Joutua ja Otmettista Uutta Vuotta

LINJA-AUTOLIIKENNE

YKSPETÄJÄ OY
Torisevantie 2 A 9, 34800 VIRRAT 
puh. (03) 475 5348 ja 0400 232838 

www.ykspetajaoy.fi

SUORITAMME TILAUSAJOA

LINJA-AUTOLLA

S VIRTAIN
RATSASTUSTALLI

Konkunkulma, Siekkinen 
0400 765 809

Laiva-Nuuttila Oy
M/S RIMALLE

www.laivanuuttila.het 
puh. 044-345 0406 

posti@laivanuuttila.net
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• Näöntarkastukset
•45 v. ajokorttinäön- 
tarkastukset

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

PALMROTH SHOPPING CENTER
Pirkantie 26, Virrat

EräTurva
PERTTI PALMROTH*

PETRIFUN
neulepuoti

hyrrä

~~BLjDOMIT

marimekko'
Mu

LChez Marius^
The Trend Shop

nueZ/iäta vuotta 2042/

«I
NÄK(^)VIRRAT

SILMÄ- 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

Q-lyvää JouCual 
Onnea uucfette vuolette1.

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

p. 03-475 4236

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta

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

La 8-18

ai±k

sr?
HERMORATAHIERONTA 

S. JYSKE
Jliiilää asiakkailtaan kaluneesla oiwdesiä 

ja toivottaa kaikille 
(Rauhallisia joulua
-myös jäsenkorjauksia

os. Rantatie 49 
puh. 475 4722, 050 5582477

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

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

SUUNNITTELUMLO
S. Anttila Oy Virtaintie 17, PL 36, 34801 VIRRAT 

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

Riitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta

Jussilan Marjatila
Patalantie 158

34740 Koro 
Puh. 03-475 9855

TASEVIRRAT EERO LAITINEN
Siekkisenpolku 16
34800 Virrat
puh. 475 5730
Tilitoimistopaivelut
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^JMarjaana
Keskustie 6 • 34800 Virrat 

(03) 475 3160 
Ma-pe 8-17, la 10-13

Hyvää Joulua 
toivottaa ^MikorjaA^

^5=“475 Sallii
Fax 03-475 3373

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA 
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KONTTDRITYÖPALVELU
Pasi Nieminen

VIRRAT, puh. 040 586 2686

tttiyvaäy/pulua ja Gnuettitta ''Uuttu tuotta

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN ! SIES vTrbätE 9 |

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

Matkailumaatila Lomajärvinen

AfomaiMViitrV

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

mv AA JOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KAUPUNGINKIRJASTO

* VIRTAIN PALA * 
Toivottaa

Hyvää Joulua

Hyvää Joulua ja Kiitokset 
asiakkaille kuluneesta vuodesta!<s< cfthon jogurtti

Jaana Nihti ja Esa Sara-aho 
Puh. (03) 475J3051

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

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

•9BS!SSSeSSS&OS3

Toivotamme asiakkaillemme 
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta

Keskustie 6,Virrat* p.475 4011* av.ma-pe 9.00-17.00

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Hyvää Joulua

sekä menestystä vuodelle 2012

VELJ. KOIVULA OY
puh. 0500-664871, 0500-664870

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta!

Virtain Moottorisaha

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

www.virtainmoottorisaha.fi

[A]
Kiinteistötoimista lkv

Asuntovirrat oy
Virtaintie 34* 34800 VIRRAT 

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

Internet: www.asuntovirrat.fi

Ammattitaitoista isännöintiä ja kiinteistönvälitystä 
yli 30 vuotta.
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PaH-uH- Kampaamo

okakius
p. (03) 4755444 ma-pe 9-47, 
Virtaintie 35, Virrat |a 9-43

"Rauhallista 3OWIUCI toivottaa

VP Virtain Hitsauspalvelu Oy
______Fuutavarakuivaamot ja -laitteet
Lekatie 4 Puh. (03) 475 5488
34800 Virrat Fax (03)475 3127

-JKtunjiaann

Riitta ja Roosapuh. 03-475 3095 34800 VIRRAT
Hyvää Joutua!

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
/juTaraLa^
Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (03) 4752400

Onnellista joulua ja 
menestystä vuodelle 2012!

tuija.veija@phpoint.fi, puh: 050 3 78 2389

PARTURI-KAMPAAMO

.deeam jm 'rtyelt
Lwua, & tlelb töivottävät Raakattuja Joulua

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

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

Toivotamme asiakkaillemme 
Hyvää Joulua!

KESKELLÄ IDMASUOMEA 

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 
Onnellista Uutta Vuotta!

Rauhaisaa Joulua

toivottaa

Digi-TV HUOLTIMO

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta
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GRILLI 66
toivottaa asiakkailleen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Yleislääkäri
FRANCOISE MIGNOT-KO1VULAMPI
Vastaanotto
Virtaintie 36 B 31, 34800 Virrat
Puh. (03) 475 3211

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
EDULLISET LAATUVARAOSAT

t—t Virtain^VARAOSA®
b*-*sj Linjatie 2, 34800 Virrat

Puh. 03 475 5264, Fax 03 475 5255

LUOTETTAVAA SIIVOUSPALVELUA 
YRITYKSILLE JA YKSITYISILLE

VIRTAIN SIIVOUSPALVELU
34800 Virrat puh. 0500-468 266

Muodikasta Joulua ©Husqvarna

yli 60 vuotta

Tamminiemi
RatUUtisaa JouCm 

/«
Toimeliasta tuCevaa vuotta

WWW.VIRHYDRO.FI

VlRHYDROOY
Pirkantie 22 Virrat, p. 010 2711200

fa VtcfMVi 'Uutta ‘Vaottaf Ä
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kk f P. LEHTOVAARA

VIRRAT (03) 475 2900 34930 Liedenpohja, puh. (03) 475 8115

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

f----\ 1 KOLARIKORJAAMOÄjgggFjl JA AUTOMAALAAMO
J1 Iivonen Oy

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Sportia
"! VALLESPORT /

Virtaintie 36, 34800 VIRRAT puh. 475 3100

Hyvää Joulua toivottaen

Hämeen 
\HKuljetus Oy

puh. 020 1616 295

34800 VIRRAT
Ahjolan teollisuusalue

Puh. (03) 475 6100 
www.jita.fi

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Night Club

Toivottaa asiakkailleen HYUÄÄ JOULUA

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

pSartinkarhu

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
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Virtain Joulun toimituskunta kiittää 
yhteistyökumppaneitaan ja toivottaa 
lehden lukijoille

Hyvää Joulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle 2011!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Virrat
Virtaintie 33, puh. 0200 3000 Nordeo^

AUTOKORJAAMO
HARRI AITTASALO

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

Mmm HYVÄÄ
JOULUA!

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

MAANRAKENNUS LAHDENPERÄ OY
34800 Virrat 

Puh. 0400 635 432

Avoinna talviaikana 
sopimuksen mukaan. Tervetuloa!

Jos omistat Galleriasta hankitun taulun, ot- 
* taisin siitä mielelläni valokuvan ja numeron.

Kiitokset avusta ja oikein hyvää Jouluaikaa!
34800 Virrat puh. 03-475 6508, 050 327 3 845 

www.kotipoint.fi/kirstingalleria

Kirstin Galleria

[ffHKÖHAKKONEN K?]

'Uutta Vuotta " 
toivoa

Kontiontie 8, 34800 Virrat 
puh. 0400-635 722

Zifa ja -datei, >Wina, 'Petni

E PARTURI-KAMPAAMO j

SE
SALONKI^

Sjilllllilllllllllllllllllilllilllllllillllip
<0 475 4959

Kirsi Maininki 045 127 2802 
Seija Maskonen 040 766 8888

Virtaintie 33 
©475 4959

VIRTAIN KAUPUNKI 
KARHUN ASKEL

PUU- JA MUOVIOSAS'
Työnsuunnittelija Samuli
- puualan tuotesuunnittelu
- puualan tilaustyöt yrityksille,
- muovialan kokoonpano- ja ’" 
sekä pakkaustyöt yrityksille

TEKSTIILI OSASTO, Ahj
Työnsuunnittelija Riitta Perömali 
- tekstiili- ja vaatetusteollisuudet

5,,
ij 485 1332 
’ ityöt

Kiertotie
044 71E

HYVÄÄ JOULUA!
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Safarin df^enkä- toivottaa--
ii/iaa/ta/iöifa. Jca/aaJa

Onne/iotta ' i/atfa () /totta 

puh. (03) 475 3755

Iloista joulua ja riemukasta vuotta 2012!
Hius- jo kauneushuon©Tfetfi&KOmia

- www.nottijakomia.fi puh. oj-475S8SS

oUz77rf#&- ^Munsilla
* 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

KPK5-TILIT Oy
‘Toivottaa 

Jdyvää Joutua ja 
Menestystä Uudette Vuodetfe

SYMPPIS
VIRTAIN KÄSITYÖKESKUS
Mäkitie 24 
34800 VIRRAT

► ► puh. (03) 475 5817
fc. fe kesäaikana
►► ► KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS

MYYMÄLÄ VIRTAIN PERINNEKYLÄ
puh. 050 5273 120

BHYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

AUTOSÄHKÖKORJAAMO

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

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme

JiauhaUdita jautunai&aa ja 
fumää uutta ttucua

Virtain taksiautoilijat

* Hyvää Joulua ia * 
Onnellista Uutta vuotta

teitämme asiakkaitamme 
/tutuneesta vuodesta ja 

toivotamme hyvää joutua
1/ödaca.
PUTKITYÖ OY

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

aao/iotajia
kiittää asiakkaitaan 

kuluneesta vuodesta ja toivotttaa 
Tunnelmallista Joulua!

Sf,ennia

in at aC\
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 «f

Kyläkauppa
Vironkoskentie 72,42870 Kotala 

p. (03) 475 9510

‘Jkyvää youluaja tfc 

Onnellista Uutta Vuotta 
Naisten asujen erikoisliike

_ 1 *

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

rfyiHM. (Toa/ha toivottaen

VIRTAIN MITAPAINÖ
PIRKANTIE 20, 34800 VIRRAT

WANHA TEHDAS
Killinkoski

TEHDASMYYMÄLÄSTÄ
Maan laajin nauha-ja 
nauhatuotevalikoima

RUNSAASTI POISTOERIÄ

KILLINKOSKEN 
KYLÄKIRJAN 
2. UUDISTETTU 
PAINOS MYYNNISSÄ

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

Virtain Matkahuoltoasiamies
Matkailupalvelu Eräpäivä Oy 

p. 040 179 7000
kiittää asiakkaita kuluneesta vuodesta 

ja toivottaa kaikille hyvää joulua

AUTOHUOLTO

ISOKIVIJARVI
Kiertotie 1, 34800 Virrat

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

PEUGEOT
Varaosat ja merkkihuolto

Taukopaikka Kitusen Kievari toivottaa 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

SP" s..Kitusen.ievari
Sampolantie 7, 34800 VIRRAT 

p. 03 475 2000 www.kitusenkievari.fi

vesiLÄMPÖ o
Y

VUODESTA 1 9 8 5 --------——

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

Hyvää Joulua!
Oriveden Sammutin huolto 

Pekka Leppämäki Ky 
0400-625933

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

Rajaniementie 35,34800 Virrat. Puh. 475 5648 
emäntä; maija-liisa.peura@phpoint.fi

Virtain Joulu 201 l 61
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Valoisaa ja lämmintä Joulua!

KOIUIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY

Huonekalut edullisesti

Kaluste-Katja
Keskustie 2, 34800 VIRRAT 

Puh. 050 514 0166

Arkipäivän henkireikäs e
Kyselyt ja toiveet puh. 4851264

❖ HINAUKSET
❖ MAALAUKSET
❖ TUULILASIT

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

Peltomäen
RAKENNUS OY

KOTALAN KATTOPELTI ja 
KANGASAHON RAUTAKAUPPA 

TOIVOTTAVAT

(Rauhaisaa joulua
Jouhin Ihoa'

( VIRTAIN FYSIOTERAPIA"^
Osuuspankkitalo, Virrat, puh. 475 4703

Fysioterapeutit
RAIJA LEPISTÖ ja MATTI VÄISÄNEN
ilRg

reeHBanD ©
- mveltuet
- anatomiset niskatyynyt
- Salli-satulatuolit

Kiinteislöhuolts Pekkanen Oy
• talftrtmipsnalvplntw (CliUllIiltCzOpCilVutUl
• siivoukset
• pienet remontit
• lomien tuuraukset
• Avant-pienkuormain
• teemme myös kevät- 

ja syysulkosiivouksia
• palveluita myi
• Teemme ABLOY-CLASSIC 

ja URA-AVAIMIA

Ile

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

Puh. (03) 475 5522

<tk
Hyvää Joulua toivottaen

HAMMASLÄÄKÄRI
TUIJA KÄHKÖNEN

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

(myös iltavastaanotto)
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Joulurauhaa ja
menestystä uudelle 

vuodelle 2012!

fTöivojaimtie aJiafäaillenone 
joulua ja

QnaeUijia tyatta duotta

Virtain Yrittäjät ry rj
Mannisen mattlassa!!

Bussi-i
kiittää matkustavia asiakkaitaan 
kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa hyvää uutta vuotta! —,

H1IHTOMATKAT
26.2.-2.3.2012 Levi alk. 290€ 
25.-31.3.2012 Saariselkä alk 429€
31.3.-7.4.2012 
Tievatupa Saariselkä ai 
6.-13.4.2012

KEVÄÄN EUROOPAN 
MATKAT 
Alppimatka 
Itävalta-Sveitsi 
*14.-24.4.2012 
*10.-20.5.2012 
Bryssel-Pariisi 
*28.4.-7.5.2012

cä alk. 439€ 
alk 374€

Katso lisää mukavia matkoja
www.busmanni.fi

Bussi-Manninen
Ruovesi puh. 03 486 4700

Pimeiden'iltojen 
pelastus, 

www.phpoy.fi
POHJOIS-HAMEEN PUHELIN OY
Mänttä: Virkamiehenkatu 3 
Ruovesi: Honkalantie 1 Dl—I
Virrat: Keskustie 7 r I I
avoinna: ma-pe klo 9-17
asiakaspalvelu: 03 48G 411, www.phpoy.fi

PHPOY

Kirjanpito - Verotus - Taloushallinto

KIVIIVb
034755978 | www.paulikivimakioy.fi

TOHISEVAN 
KA H VIM AJA
PANNUKAHVIA JA KOTILEIVONNAISIA 
VUOPE5TA1936
Torisevajärvientie 493, Virrat 
puh. 050 531 8125 
www.kahvimaja.net

Virtain
Sä/tköfyöOy
toivottaa

Hyvää Joulua ia 
Onnellista Uutta Vuona
Pirkantie 22
34800 Virrat
s-posti: virtain.sahkotyo @ phpoint.fi

Puh. (03) 475 3890 
Fax. (03) 475 3891 
GSM 0500 739 066

JJV MACHINE AFAARI OY
OMPELUKONEKAUPPA
TEOLLISUUS- JA KOTIKONEET, VARAOSAT, HUOLTO, KOULUTUS 
GLOBAL-TUOTTEIDEN VIRALLINEN EDUSTUS VUODESTA 1987 
Isoniementie 280, 34770 Kurjenkylä
G: 0500 627 883 / F: 03-475 9424
E-mail: vaarala@phpoint.fi

^pU-AN^
© (03) 475 3476 

Virtaintie 25

Avoinna: 
10.30- 22.00 
11.00 - 22.00 
12.00 - 22.00

ark
la
su

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

‘Puh. 044-5758988

TGaaieus- ja jaftpjmimtoia

j^irsi fytufcamäfy 

SKY-kosmetologi
‘Virtaintie 42, Virrat, Vprpiniementie 3, Vaskivesi
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'Rauhallista Joulua ja

(Juavallitta 'Uutta Vuotta

Pirkanmaan Lähivakuutus 
Virtaintie 3 1,34800 Virrat 
puh.03 3391 1210

Qtäpvää joulua ja 
(Onnellista Ollutta Ohuetta 201 21

Marttinen
Herrasentie 16, 34800 Virrat, 03 485 1900 

info @mar ttinen. fi www. marttinen. fi

(Rauhaisaa Joutua 
ja Jtyvää 

Jjutta Vuotta
20121
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