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Kuva Juha Kallio.

Historian Havinaa ja [aineiden [ipCatusta
ime vuoden Virtain Joulua ei valitettavasti 
riittänyt kaikille. Otimme hieman aikaisem
paa pienemmän painoksen, mutta suosio yllät

ti meidät silti, koska lehteä on usein jäänyt ylimäärin
varastoon. Suuri kiitos lehden menekistä menee Ran
tatien ja kyläkoulujen tarmokkaille oppilaille, jotka 
myivät joululehteä kerätäkseen varoja muun muassa 
leirikoulua varten.

Toinen osoitus lehden suosiosta on saamiemme kir
joitusten määrä. Parin vuoden ajan koneellani on ollut 
kansio uudelle Virtain Joululle jo ennen kuin vuosi on 
lopussa ja edellinen joululehti tuskin ehtinyt kauppoi
hin. Kirjoituksia ei ole tarvinnut etsiä lehti-ilmoituk- 
sin eikä paljon kysellä muutenkaan. Monta kirjoitusta 
jää nytkin ensi vuodelle.

Virtain Joululla on kahtalainen tehtävä. Ensinnäkin 
lehti on paikallishistorian ja perinteen taltioija, paikka 
kotiseutuaiheisille kirjoituksille, jotka ehkä muuten jäi
sivät julkaisematta. Toisaalta lehteä voidaan pitää vir- 
tolaisten vuosikronikkana. Varsinkin valokuvakoosteet 
kertovat siitä, mitä meillä on tehty kuluneen vuoden ai
kana kulttuurin ja kotiseututyön saralla.

Virtain Joulussa 2012 on kirjoituksia 34 eri kirjoit
tajalta ja valokuvia lähes yhtä monelta kuvaajalta.

Virtain Joulu on osoitus virtolaisten toimeliaisuu
desta. Yksityiset henkilöt ovat lahjoittaneet kirjoituk
sensa ja valokuvansa pyyteettömästi lehden käyttöön, 
ja yritykset ja yhdistykset tukevat lehden tekoa osta
malla lehdestä ilmoitustilaa.

Lehden tuotto on sitä julkaisevien yhdistysten pää
asiallinen tulonlähde. Tuotto käytetään virtolaiseen 
hyväntekeväisyys- ja kotiseututyöhön erityisesti lap
sia, nuoria ja senioripolvia koskeviin hankkeisiin. Kii
tokset LC Virrat/Tarjanteen ja Virtain Seuran puoles
ta kaikille ilmoittajille, kirjoittajille ja kuvaajille kuin 
myös lehden myyjille ja ostajille! Te teette lehdestä 
mahdollisen.

Toivotan Virtain Joulun 2012 toimituskunnan 
puolesta Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
sekä hyviä lukuhetkiä lehden parissa!

Jaana Kallio 
päätoimittaja
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Kuva Kuvaamo Into.

Virrat - Suomen yrittäjäystävällisin 
Haupunfj — sanoista te kyihin

ikö olisikin hienoa, jos voisimme sanoa olevam- 
me Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki? Täl
laista titteliä kantaa ylpeänä tällä hetkellä Lou- 

nais-Suomessa sijaitseva Kaarinan kaupunki, joka sai 
Elinkeinoelämän Keskusliiton tekemässä kuntien yri- 
tysilmastotutkimuksessa selvästi suuremman pistemää
rän kuin toiseksi sijoittunut Raisio tai kolmanneksi si
joittunut Seinäjoki. Sama tutkimus listasi myös seutu
kunnat yritysilmaston mukaiseen paremmuusjärjestyk
seen. Siinä kolmen kärjen muodostivat Seinäjoen, Tam
pereen ja Loimaan seutukunnat. Meidän naapureillam
me on siis hyviä kokemuksia onnistuneen elinkeinopo
litiikan luomisesta ja toteuttamisesta. Voisimmeko me 
täällä Virroilla oppia heiltä jotain?

Millaisiin asioihin tehdyssä tutkimuksessa sitten 
on kiinnitetty huomiota ja millaisia kommentteja sekä 
parannusehdotuksia tutkimus nostaa esiin? Voisimme 
tarkastella näitä virtolaisten silmin, ottaa opiksem
me ja pyrkiä parempaan. Positiivinen yritysilmasto on 
hyödyksi meille kaikille kuntalaisille.

Tutkimuksessa päällimmäiseksi asiaksi esille nou
see kuntien ja yritysten välinen yhteistyö. Nähdään, 
että aktiivinen yhteydenpito ja keskusteluyhteys ovat 
oleellisen tärkeitä. Tällöin pysytään kärryillä puolin 
ja toisin toimintaympäristössä tapahtumassa olevista 
ja myös osittain tulevista muutoksista. Toisena asia
na huomio kiinnittyy yritysten tasapuoliseen ja oikeu
denmukaiseen kohteluun riippumatta yrityksen toi
mialasta, koosta tai elinkaaren vaiheesta.

Näiden lisäksi tarkastelun alla ovat olleet kunti

en päätösten yrityslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus. 
Tarpeellisten uudistusten tekemisen esteeksi nähdään 
monissa kunnissa liiallinen politisoituminen. Yksittäi
sillä henkilösuhteilla koetaan olevan liian suuri merki
tys paikallisessa päätöksenteossa, mikä voi pahimmil
laan hämärtää yritysenemmistön mielipiteen ja johtaa 
kokonaisuuden kannalta jopa haitallisiin yritysvaiku- 
tuksiin. Päätösten tekoon kunnilta toivotaan nopeaa 
toimintaa, joustavia ratkaisuja yritysten tarpeet huo
mioiden sekä yritysvaikutusten huomioon ottamista.

Asiat eivät muutu hetkessä vaan se vaatii pitkäjän
teistä työtä ja yhteistyötä. Palkintona tehdystä työstä 
on mahdollista saada avoin, rehelliseen yhteistyöhön ja 
luottamukseen perustuva yritysilmasto. Yrittäjät, yri
tysjohtajat, kuntapäättäjät ja -virkamiehet ovat yhdes
sä ratkaisevassa roolissa rakentamassa yrityksille entis
tä kilpailukykyisempää toimintaympäristöä. Tällai
sessa ympäristössä viihtyvät myös kaikki kuntalaiset. 
Tällöin huolehditaan kuntalaisten viihtyvyyteen vai
kuttavista tekijöistä, kuten alueen elinkustannuksista, 
koulu- ja päiväkotipalveluista sekä terveyspalveluista.

Haastankin kaikki virtolaiset avoimin mielin mu
kaan talkoisiin rakentamaan Virtaista yrittäjäystäväl- 
lisempää kuntaa!

Omasta ja Virtain kaupungin puolesta toivotan 
kaikille lukijoille rauhallista joulua ja hyvää uut
ta vuotta 2013!

Johanna Lamminmäki 
elinkeinopäällikkö
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Kuva Juha Kallio.

Otemisen jouhi
e vietämme joulua tänä vuonna todella pit- 

v2 I I f kän viikonlopun merkeissä. Jouluaatto on 
CLv I V-fhonelle työssä käyvälle ihanteellisella pai

kalla heti maanantaina viikonlopun jälkeen. Vuosilo
malla olevalle jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä 
eivät kuluta vuosilomaa, vaan ne ovat vanhan perin
teen mukaisia arkipyhiä.

Arkipyhien paikasta on keskusteltu, ja jotkut ovat 
halunneet siirtää tehokkuuden nimissä nämä pyhät 
viikonloppuihin. Sillä tavoin saataisiin lisää työpäiviä 
ja bisnes tuottavammaksi. Tähän ei onneksi ole suos
tuttu, ja toivottavasti nämä päivät pysyvät paikoillaan 
tulevaisuudessakin. Ne ovat ilmaisia lepopäiviä, jotka 
voidaan käyttää sekä hengelliseen, henkiseen että ruu
miilliseen virkistykseen. Ne ovat tarkoitettu myös mo
nenlaisen yhdessäolon lisäämiseen.

Helsingin piispa sanoi viime keväänä, että arki
pyhät ovat kirkon lahja kansalle. Ennen vanhaan tä
mä korostui vielä enemmän, kun lauantaisinkin oltiin 
töissä. Silloin arkipyhiä oli enemmän, ja ne rytmittivät 
työelämää omalla tavallaan. Kirkolliset arkipyhät jou
luna, loppiaisena, pääsiäisenä ja helatorstaina ja osal
taan myös juhannusaattona ovat omalla painollaan ju
listamassa Jumalan hyvyydestä meitä kohtaan. Maal
liset ja valtiolliset arkipyhät kuten uudenvuodenpäivä, 
vappu ja itsenäisyyspäivä ovat myös tarkoitettuja vir
kistymiseen.

Vaikka joulua edeltävä aika on monelle vanhem
malle kovan valmistautumisen ja työn takana, oli
si toivottavaa, että jossain vaiheessa olisi tilaa levätä, 
nukkua, olla yhdessä ja olla jouten. Usein meiltä nyky

ajan ihmisiltä tämä pakkaa unohtumaan. Alkuperäi
sen luterilaisen teologian mukaan työ on yhtäältä vel
vollisuus, mutta toisaalta työn jälkeen kuuluu levätä ja 
rentoutua. Joulunaika suo tähän oivallisen mahdolli
suuden. On lupa huilata ja palautua.

Kristinusko ei siis opeta äärimmilleen vietyä työ- 
hulluutta. Jumala lepäsi seitsemännen päivän. Kolmas 
käsky ohjaa meitä pyhittämään lepopäivän. Jeesuskin 
vetäytyi hiljaisuuteen.

Klassisen kristinuskon mukaan jumalasuhde on 
enemmän olemista kuin tekemistä. “Ratkaisevaa ei siis 
ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se että Jumala 
armahtaa (Room.9:16).” Jumalasuhde on enemmän le
päämistä armon varassa kuin hyviä tekoja suoritukse
na Jumalalle. "Yhtä lailla Herra antaa omilleen,vaikka 
he nukkuisivat (Ps.l27:2).” Jouluun sopii myös van
hurskauttamista koskeva lause: ” Tähän Jumalaan 
Abraham uskoi, häneen, joka tekee kuolleet eläviksi ja 
kutsuu olemattomat olemaan (Room. 4:17).”

Monelle jouluun on kuulunut kynttilöiden syty
tys haudalla ja istahtaminen kirkonpenkkiin. Juma
lanpalveluskin on enemmän vastaanottamista kuin 
suoritusta. Joulun sanoma on meitä varten tarkoitet
tu lahja. Lahja on täysin ilmainen Jeesuksen Kristuk
sen maailmaan tulemisen ja tehtävän täyttämisen an
siosta. Kristuksen ansiosta joulu olkoon meille tänä
kin vuonna Jumalan suomaa lahjaa. Tervetuloa Vir
tain seurakunnan joulunajan tilaisuuksiin olemaan ja 
vastaanottamaan!

Hannu Haukkala 
kirkkoherra
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Kuva Johanna Koivunen.

Merikanto-opisto 40 vuotta
Pienestä sivupisteestä seutukunnalliseksi oppilaitokseksi

usiikinopiskelu alkoi Virroilla vuonna 1968, 
11/ jolloin muutamat vanhemmat aloittivat las-

CV I Vtcnsa viikoittaisen yhteiskuljetuksen Seinä
joelle Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistoon. Seuraava- 
na vuonna Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto perusti 
Virroille oman sivutoimipisteen. Näin jatkettiin lähes 
neljä vuotta. Syksyllä 1971 päätettiin tutkia edellytyk
set oman opiston perustamiseksi.

Aluksi kartoitettiin opettajavoimat. Paikkakunnal
ta löytyi monien eri soittimien taitajia. Oppilaista
kaan ei ollut pulaa. Opiston taloutta alkoivat suunni
tella Jouko Ketola, Pertti Tamminen ja Matti Maijala. 
Oli selvitettävä, voisiko oppilaitos päästä harkinnan
varaista valtionosuutta saavien oppilaitosten piiriin.

Kouluhallituksen silloinen ylitarkastaja, Olavi Pe
sonen, otti asiaan selkeän kannan. Kun asia esiteltiin 
Pesoselle, hän nousi tuoliltaan ja kääntyi seinällä ole
vaan karttaan päin todeten: "Tampere on tuossa, Jy
väskylä tuossa, Seinäjoki tuossa ja Kankaanpää tuossa. 
Virrat on tuossa kaikkien niiden keskellä - kyllä mu
siikkiopisto sinne sopii.”

Virtain musiikkiopiston
toiminta alkaa
Opiston toiminta alkoi elokuussa 1972. Kaikki 16 opet
tajaa löytyivät omalta paikkakunnalta. Opisto toimi 
pääasiallisesti kunnan kouluilla ja osittain opettajien

kodeissa. Omistajaksi ja ylläpitäjäksi perustettiin Vir
tain Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry. Oppilaita 
ilmoittautui yli sata. Liityttiin myös jäseneksi valta
kunnalliseen Suomen Musiikkioppilaitosten Liittoon. 
Vuoden 1974 alusta toimialue laajeni, kun Ruoveden 
kunta tuli toimintaan mukaan. Musiikkiopisto kiin
nitti hyvin menestyneitä opiskelijoitaan tuntiopetta
jiksi. Kun oppilasmääräksi vakiintui noin 150, kat
sottiin johto- ja opetustehtävien hoidon sivutoimisesti 
muodostuvan ylivoimaiseksi. Syksyllä 1974 päätettiin 
perustaa pianonsoiton opettajan toimi, jota ei kuiten
kaan voitu täyttää, koska opistolla ei ollut siihen talo
udellisia edellytyksiä.

Päätoiminen rehtorin virka perustettiin syksyl
lä 1977 ja musiikkiopiston ensimmäinen vakinainen 
rehtori, Paul von Weymarn, aloitti työnsä. Suurimmat 
ongelmat olivat opettajien jatkuva vaihtuminen sekä 
toimitilakysymys.

Vanhempainneuvosto perustettiin keväällä 1980 ja 
opiston nimi muutettiin Virtain ja Ruoveden musiik
kikouluksi. Kunnallistaminen eteni. Tavoitteena oli 
lakisääteisen valtionavun piiriin pääseminen.

Kunnallinen
musiikkikoulu
Virtain kaupunki ja Ruoveden kunta tekivät yhtäpitä
vät päätökset koulun kunnallistamisesta vuoden 1982
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Tyttötriosta otettujen kuvien väliin mahtuu 
kymmenen vuotta ahkeraa harjoittelua, tai
tojen karttumista ja yhdessä musisoimisen rie
mua. Kuvat Marikanto-opiston arkisto (yllä) ja 
Armi Hänninen.

Virtain Joulun kansikuvassa Merikan
to-opiston oppilaat Elisa Niemi ja Aaro 
Viitanen ovat haitaritunnilla. Kuva Ku
vaamo Into/Katja Urrila-Virtanen.

alusta. Rehtorina aloitti Jouko Palomäki. Jo ensim
mäinen toimintavuosi osoitti, että musiikkioppilai
toksen kunnallistaminen oli oikeaan osunut toimen
pide. Kuntien vastuunotto koulun taloudesta loi edel
lytykset opetuksellisen tason nostamiseen ja opetuk
sen monipuolistamiseen.

Tavoitteeksi otettiin koulun saattaminen sellaiselle 
tasolle, että lakisääteisen valtionavun piiriin pääsemi
nen mahdollistuisi. Toimitilat, opettajien kelpoisuus, 
opetuksen taso ja tehokkuus olivat valtionavun myön
tämisen kriteerejä.

Eteneminen oli hidasta kuntien asettamien tiuk
kojen talousraamien vuoksi. Kunnallistamisen jälkeen 
virkoja voitiin kuitenkin heti vakinaistaa ja täyttää pä
tevillä henkilöillä.

Hannu Perälä aloitti musiikkikoulun rehtorina 
syksyllä 1988. Hän otti tehtäväkseen musiikkikoulun 
alueellisen laajentamisen, jolloin vakinaisen valtion
avun piiriin pääsemiselle olisi paremmat mahdollisuu
det. Perälä löysi yhteistyökumppaniksi Ähtärin mu
siikkikoulun.

Virtain ja Ähtärin kaupungit sekä Ruoveden kunta 
päättivät yhdistää omistamansa musiikkikoulut Poh- 
jois-Pirkanmaan musiikkikouluksi vuoden 1989 alus
ta. Hallinto- ja isäntäpaikkakunta oli Virrat. Tuol
la päätöksellä luotiin vankka pohja musiikkikoulun 
tulevaisuudelle. Musiikkikouluväen harras toivomus

omista toimitiloista Virroilla toteutui keväällä 1990, 
kun kaupunki vuokrasi ja kunnosti Martinkarhun lii
ketilojen yläkerran musiikkiopistolle.

Lakisääteisyys
— vihdoinkin!
Pohjois-Pirkanmaan musiikkikoululle myönnettiin 
lakisääteinen valtionavustus syksyllä 1993 ja samalla 
nimi muuttui Pohjois-Pirkanmaan musiikkiopistoksi. 
Yli kahdenkymmenen vuoden määrätietoinen ponnis
telu ja työ paikkakunnan ja lähiseudun musiikinope
tuksen kehittämiseksi oli saanut valtion taholta ansai
tun tunnustuksen.

Opiston ohjaksiin tarttui Jarmo Anttila. Toimin
ta vakiintui. Osaava henkilöstö hoiti tehtäviään in
nostuneesti. Alkoi vireä uusien toimintamuotojen ai
ka. Musiikkiopiston toimintaan tuli entistä monipuo
lisempi joukko musiikinharrastajia.

Musiikkiopiston ja koko Virtain kulttuuriväen yh
teinen, maanlaajuisestikin huomiota saanut voiman
näyte oli Karhu-ooppera, jota esitettiin Virtain To- 
risevan maisemissa kolmena kesänä. Karhu-ooppera 
ja monet muut näyttämömusiikilliset teokset yhdes
sä Ähtärin kaupungin kulttuuritoimen kanssa osoit
tivat sen, että musiikkiopiston toiminta oli kehittynyt 
oleelliseksi osaksi toiminta-alueensa sivistys- ja kult
tuurityötä.
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Uusi vuosituhat
- uudet tuulet
Uusi vuosituhat käänsi uuden lehden opiston histori
assa. Rehtoriksi valittiin Ulla Leppänen. Syyskuussa 
2000 Opetusministeriö myönsi Virtain kaupungille 
lisää valtionosuutta taiteen perusopetuksen järjestämi
seksi myös Mäntän kaupungin alueella. Nimi muuttui 
Ylä-Pirkanmaan musiikkiopistoksi. Syksyllä 2002 tu
livat toimintaan sopimuskuntina mukaan Kuru, Vilp
pula ja Juupajoki.

Tanssin taiteen perusopetus alkoi 2000-luvulla 
Mänttä-Vilppulan toimipisteen lisäksi Virroilla ja Äh
tärissä. Ruovedellä tanssin opetus käynnistettiin tänä 
syksynä. Tällä hetkellä tanssin ohjausta saa lähes 200 
lasta ja nuorta.

Uudet, kodikkaat toimitilat musiikkiopisto sai 
vuonna 2006, jolloin kaupunki saneerasi EU-rahan 
turvin Toivolan kiinteistön musiikkiopiston käyt
töön.

Alueellista orkesteritoimintaa alettiin kehittää 
vuonna 2005, jolloin järjestettiin ensimmäinen orkes- 
terileiri Nuorisokeskus Marttisessa. Leiristä on vuosi
en saatossa kehittynyt merkittävä tapahtuma musiik
kiopiston vuotuisessa toiminnassa.

Musiikkiopiston nimi vaihtui 1.8.2008 Merikan

to-opistoksi. Kurun liittyminen Ylöjärven kaupunkiin 
johti Kurun toimipisteen lakkautumiseen syksyllä 
2010. Samana syksynä alkoi toiminta Oriveden kau
pungissa, mihin Opetusministeriö myönsi lisää valti
onosuutta taiteen perusopetuksen aloittamiseksi.

Tällä hetkellä Merikanto-opisto on kuudessa kun
nassa toimiva noin 850 oppilaan oppilaitos, jonka toi
minta-alueella asuu noin 42 000 ihmistä. Opiston toi
minta on laajentunut pienestä Etelä-Pohjanmaan mu
siikkiopiston sivutoimipisteestä merkittäväksi taide- 
kasvatuslaitokseksi.

Uusi vuosikymmen tuo jatkuvasti uusia haastei
ta. Musiikin tekemisen perusasiat eivät kuitenkaan 
ole muuttuneet vuosikymmenien aikana. Opettajien 
vankka ammattitaito ja pedagogiset kyvyt ovat avain
asemassa koko oppilaitoksen toiminnassa.

Merikanto-opiston tavoitteena on tukea lapsen ja 
nuoren henkistä kasvua sekä luovuuden ja sosiaalisten 
taitojen kehittymistä.

Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä haluamme 
tehdä parhaamme luodessamme edellytyksiä hyvän 
musiikkisuhteen syntymiselle ja elinikäisen soittohar- 
rastuksen vaatimien valmiuksien antamiselle.

Ulla Leppänen

Karhu-oopperaorkesterin nuoret soittajat Torisevan maisemissa. Kuva Virtain Valokuvausliike.
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Martti %arin muistolle
artti Kari syntyi Alavudella 12.11.1929 per- 

11/ heensä kuudentena lapsena. Hän oli lapsis-
I Via ensimmäinen, jolla oli taloudelliset mah

dollisuudet jatkaa opintoja keskikouluun, lukioon ja 
aina akateemiseen tutkintoon asti. Tästä mahdolli
suudesta hän oli hyvin kiitollinen.

Jyväskylän opettajaseminaarin jälkeen Martti Ka
ri toimi opettajana lyhyen aikaa Soinin Hautakylässä. 
Tämän jälkeen hän siirtyi Virroille, jossa opettajanura 
jatkui yli kolmekymmentä vuotta.

Opettajana Martti Kari oli vaativa ja tiukka mut
ta myös kannustava ja myönteistä ilmapiiriä ylläpitä
vä. Hänelle oli erityisen tärkeää se, että jokainen lapsi 
voisi kokea onnistuvansa, olevansa erityisen hyvä jos
sain, oli se sitten lukuaineitten osaaminen, piirustus, 
musiikki, käsityöt tai urheilu. Oppilaisiin oli lämpi
mät välit, mikä näkyi myös vuosia myöhemmin. Eläk
keellä ollessaan yksinkertaiset kauppareissut saattoivat 
kestää parikin tuntia, kun kylänraitilla oli niin paljon 
vanhoja oppilaita, joiden kanssa oli mukava pysähtyä 
muistelemaan menneitä.

Opettajan työnsä ohella Martti Kari osallistui ak
tiivisesti Virtain asioiden hoitoon lukuisien kunnallis
ten luottamustoimien kautta. Virtain kunnanvaltuus
tossa Martti Kari oli kaikkiaan 12 vuotta. Toiminta 
kirjastolautakunnassa kesti 15 vuotta, historiatoimi

kunnassa 10 vuotta. Lyhyempiaikaisia luottamustoi
mia, kuten jäsenyys kansalaisopiston johtokunnassa ja 
lukion johtokunnassa, oli lukuisia. Luottamustoimiin 
osallistuminen keskittyi 1960—1980 -luvuille, mutta 
jatkui osin myös eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Martti Kari oli ensimmäisen Virtain Joulun pää
toimittaja vuonna 1958. Hän oli myös Virtain Seuran 
johtokunnan jäsen vuosina 1962-88 sekä varapuheen
johtaja vuosina 1969—72.

Työnsä ja luottamustoimiensa ohella Martti Karil
la oli lukuisia harrastuksia. Hän oli tunnetusti inno
kas penkkiurheilija, ja myös ruumiillinen työ oli mie
luisa harrastus työn vastapainona. Työuransa jälkeen 
hän ilmoitti tavallisesti harrastuksekseen 'maiseman
hoidon ja maailmanmenon ihmettelyn”. Kumpaa
kin hän teki aktiivisesti, mistä seurauksena oli kaunis 
asuinympäristö ja laaja yleissivistys.

Martti Karille reiluus ja oikeudenmukaisuuteen 
pyrkiminen olivat tärkeitä arvoja. Elämän perusarvot 
kumpusivat kristillisestä uskosta: meillä on suuri Ju
mala, jolle jokainen on äärettömän arvokas. Tätä aja
tusta hän halusi elää arjen teoissa.

Martti Kari menehtyi pitkäaikaisen sairauden 
murtamana Virroilla 11.7.2012.

Päivi Leppänen
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(Pertti IfCä-PuCijoIj, 1931-2012 In m emonani
li puoli vuosisataa virolaisessa musiikkielä
mässä vaikuttanut ja kaikkien tuntema moni
puolinen muusikko, maanviljelijä Pertti Ylä- 

Tulijoki siirtyi ajasta ikuisuuteen 3.3.2012 Virroilla.
Jo syntymähetkellään Pertti sai elämäänsä kaksi te

kijää, jotka sittemmin merkittävästi määräsivät hänen 
elämänsä suunnan ja sisällön. Syntyminen sukuun, jo
ka oli asunut ja viljellyt yli 200 vuotta Tulijoen tilaa 
Liedenpohjassa, sitoutti hänet paikkaan, josta muo
dostui hänelle elinikäinen asuin- ja toimintaympäris
tö. Toinen oli perintötekijöinä saatu poikkeuksellinen 
musikaalinen lahjakkuus, joka loi perustan sille moni
puoliselle musiikkiin liittyvälle toiminnalle, josta me 
kaikki hänet ensisijaisesti tunnemme ja muistamme.

Pertti joutui jo nuorena ottamaan käytännön vas
tuuta tilan viljelyssä isän sairastellessa ja sittemmin 
kuoltua Pertin ollessa 19-vuotias. Tilan tulevaan isän
nyyteen hän valmistautui opiskelemalla Ahlmannin 
maatalouskoulussa.

Ylä-Tulijoessa oli vanhastaan kokemusta matkaili
joista kestikievarina ja myöhemmin kesävieraiden täy- 
sihoitolana 1930-luvulta 1950-luvulle asti. Pertin isän
nyydessä matkailu muuntui kesämökkien vuokrauk
seksi. Mökkejä hän rakensi puolen tusinaa, ja toimin
ta jatkuu tilalla edelleen.

Maatila muuntui karjatilasta kasvinviljelytilaksi 
maatalouden rakennemuutoksen myötä. Sittemmin 
yhteiskunnan harjoittamat maatalouden supistamis- 
ja keskittämistoimet heijastuivat myös Ylä-Tulijoen ti
laan.

Verenveto ja hengen palo olivat kuitenkin musii
kissa, josta muodostui Pertille keskeinen elämäntyö ja 
sisältö. Muusikkona Pertti tunnettiin ja häntä arvos
tettiin laajalti alan harrastajien, ammattilaisten, oppi
laiden ja kuulijoiden piirissä.

Pertillä ei ollut koskaan tilaisuutta opiskella mu
siikkia kenenkään opastuksella, vaan soittotaito ja teo- 
riapuolen tiedot oli hankittu omin päin ja kovalla har
joittelulla. Alussa kappaleita kuultiin radiosta ja levyil
tä ja tallennettiin magnetofoniin ja opeteltiin sitten 
korvakuulolta. Nuottien lukutaidon kehittyessä asiat 
helpottuivat ja muun muassa oma sävellystyö tuli pa
remmin mahdolliseksi.

Pertin soitin oli haitari. Hän opetteli ensin pianol
la, mandoliinilla ja kitaralla, mutta aika pian löytyi se 
oma. Haitarista tuli Pertin orkesteri- ja opetussoitin.

Ensimmäinen yhtye oli Serkkupojat, jossa Pertin li
säksi soittivat serkut Matti ja Ossi. Sen jälkeen syntyi 
Tulijoen yhtye, joka 1950- ja 60-luvuilla kokosi yleisöä 
ja niitti mainetta erityisesti Etelä-Pohjanmaalla, mutta 
myös muualla Suomessa. Yleensä oli kolme keikkaa vii
kossa, mutta päivätanssitoiminnan tullessa muotiin oli 
sunnuntaisin kaksikin. Tilauksia oli joskus kahdenkin 
vuoden päähän. 1950-luvulla oli sekä Ilkassa että Vaa- 
sa-lehdessä joka viikko vähintään kaksi tai kolme ilmoi
tusta Tulijoen yhtyeen soittamista tansseista. Kun ajo
matkaa tuli usein 300—400 km, kävi keikkailu vuosi
kymmenien kuluessa rasittavaksi. Aikanaan yhtyeen 
toiminta päättyi, mutta nimi jäi elämään, ja se muiste
taan Etelä-Pohjanmaalla vielä tänäänkin.

Aktiivisen kiertuetoiminnan ohella ja varsinkin 
sen päättymisen jälkeen Pertti oli arvostettu ja pal
jon käytetty solisti ja säestäjä erilaisissa tilaisuuksissa. 
Hänellä oli erinomainen taito sopeuttaa säestyksensä 
esiintyjän tarpeisiin äkillisissäkin tapauksissa. Säestä
jänä hän antoi tilan esiintyjälle eikä erehtynyt muo
dostamaan säestyksestä kilpailevaa esitystä. Säestet
tävinä oli niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin 
tunnettuja solisteja, muun muassa Marion Rung, Vie
no Kekkonen, Tapio Rautavaara, Kalevi Korpi, Kalle 
Juurela, Veikko Tuomi, Martti Siiriäinen, Ann-Chris- 
tine ja Esa Pakarinen. Nimiluettelo kertoo myös Per
tin muusikkouran pituudesta.
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Nuorisoseuratoiminta ja sen myötä tulleet musiik
kiohjelmat ja tanhuesitysten säestykset olivat Pertille 
mieluisia. Perttiä tarvittiin Etelä-Pohjanmaan nuoriso
seuran kurssi- ja juhlatoiminnassa niin suurien joukko- 
esitysten kuin pienempien juhlaesitysten säestäjänä ja 
musiikin tuottajana. Erityisen vaativa tehtävä oli EP: 
aan nuorisoseuran maakunnallisen tanhujoukkueen 
säestys, joka lukemattomien harjoitusten ja esitysten 
jälkeen huipentui tanhujoukkueen valtakunnan mesta
ruuteen 1958. Tähän säestystehtävään liittyi myös Eu
roopan kiertue, joka ulottui Ruotsiin, Norjaan, Tans
kaan, Ranskaan ja Sveitsiin. Toki myös virtolaisten tan
huajien säestykset olivat Pertille tärkeitä.

Pertti toimi Virtain musiikkiopistossa (nykyinen 
Merikanto-opisto) haitarinsoiton opettajana vuosi
kymmenien ajan. Turun Ammattikorkeakoulussa hai
tarinsoiton lehtorina toimiva Mikko Luoma muisteli 
taannoin uransa alkua Pertin opetuksessa: "Kyllä siinä 
oli pakko oppia.”

Pelimannitoiminta, pelimannipiirit ja niiden ohja
us sekä konsertit olivat mieluisa harrastus. Erityisase
massa olivat toki Liedenpohjan pelimannit. Toimin
taan liittyvät konsertti- ja virkistysmatkat antoivat 
myös lisämotivaatiota harrastajalle.

Tekniset harrastukset kuuluivat Pertin harrastus
piiriin. Liedenpohjan koululla valmistui vuonna 1977 
lentokone asiaan vihkiytyneen ryhmän toimesta. Per
tillä oli jo silloin lentolupakirja, ja hän oli toinen niis
tä rakentajista, joka koneella sittemmin lensi. Kone on 
nykyisin tiettävästi Kauhajoella. Koska kone oli yksi
paikkainen ja toiminta siten rajoittunutta, kohdentui 
Pertin varsinainen lentoharrastus ajan myötä Alavu
den kentälle. Siellä olevalla suuremmalla koneella suo
ritettiin muun muassa kulonvalvontalentoja.

Pertti hankki myös vanhan T-mallin Fordin, jo
ka oli mukana erilaisissa tilaisuuksissa ja muun muas
sa hääparien kuljetuksissa. Eräänlaista säestystoimin- 
taa sekin. Samaan harrastukseen liittyi suuren venä
läisen kuljetushelikopterin hankinta. Helikopteri toi
mi muutaman vuoden liikenteen pysäyttäjänä ja kat
seen vangitsijana Tulijoen pellolla toimineelle kesä- 
kahviolle.

Pertti oli luonteeltaan vaatimaton ja itseään esiin- 
tuomaton henkilö. Hän suhtautui toisiin ihmisiin 
avoimen ystävällisesti ja oli helppo lähestyttävä. Hä
nen elämäntyönsä on tuottanut iloa ja hyvää oloa lu
kemattomalle määrälle ihmisiä.

Lauri Saikkonen

Tulijoen yhtye vuonna 1955: Pertti Ylä-Tulijoki (vas.), Sauli Mantilo, Mauno 
Korhonen ja Arvi Niemelä. Kuvat omistaa Ylä-Tulijoki.
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Vaskiveden vireä koulu vanhus 
täytti 120 vuotta

oukokuun lopulla juhlistettiin Vaskivedellä
\ oman kylän koulun 120-vuotissyntymäpäivää.

r_ ' Koululaiset olivat yhdessä opettajiensa kanssa
pukeneet mäen päällä seisovat keltaiset kouluraken
nukset parhaimpiinsa suurta juhlaa varten. Koulun 
pihapiiriä oli talkoovoimin siistitty, olipa istutuslaati- 
koihin haettu orvokkejakin. Luokissa siivous oli yltä
nyt opettajan pöydiltä kaappeihin, komeroihin ja aina 
oppilaiden pulpetteihin saakka. Myös ilma suosi juhli
joita auringon paistaessa pilvettömältä taivaalta.

Juhlinta aloitettiin koulun mäellä, missä virallinen 
vastaanotto tapahtui ja kaikilla oli mahdollisuus tu
tustua koulurakennuksiin sekä nykyisiin koululuok
kiin. Luokissa oli esillä ihasteltavana oppilaiden pii
rustuksia, käsitöitä ja koulukirjoja vuosien varrelta. 
Yläluokassa vierailijoilla oli tilaisuus myös kokeilla eri
laisia opetusohjelmia tietokoneella.

Juhlat jatkuivat Vaskiveden Nuorisoseuralla, missä 
koululaiset esittivät yhteistyössä Waskiköörin kanssa 
Aila Sipilän laatiman ansiokkaan kavalkadin koulun 
historiasta. Esityksessä kertoja Riikka Eromäki kuljet
ti katsojat läpi koulun vaiherikkaan historian. Kerron
nan lomaan oppilaat ja Waskikööri esittivät lyhyitä ai
kalaiskuvauksia näytellen ja laulaen.

Kiitoskukkaset tilaisuuden lopuksi saivat myös 
Waskiköörin johtaja Marjaana Martin, puvustukses
sa auttanut Leena Luhtamaa-Taisto, seuran kunnos
tustöissä joukkoineen ahkeroinut Olavi Heittola se
kä juhlapuhuja Armi Hänninen — kaikki Vaskiveden 
koulun entisiä oppilaita. Juhla oli koko kylän yhteinen 
voimainponnistus, josta taatusti jokaiselle sekä esiin-

tyjäkaartissa että yleisössä olleelle jäi hyvä mieli. Ka
valkadi sai koulun historian elämään!

Katsaus koulun historiaan
Vaskivedellä koulu aloitti toimintansa 4.2.1892 hyy- 
ryhuoneissa Tanhua-Tyrkön talossa. Koulutalo val
mistui syksyllä 1895. Koulun ulkorakennuksen yhtey
dessä oli luonnollisesti myös navetta opettajan lehmää 
ja muita eläimiä varten, rehulato, aitta, liiveri ja ulko
huoneet.

Vuoden 1918 traagiset tapahtumat vaikuttivat Vas
kivedellä tuntuvasti. Naisia, vanhuksia ja pieniä lapsia 
lähti kodeistaan taisteluita pakoon kauemmas rinta
malinjoista. Koulu suljettiin ja suojeluskunnan pääl
lystön tukipaikka perustettiin koululle. Vaskiveden 
taistelujen viimeisenä päivänä 11. maaliskuuta punais
ten tykki repi koulun eteisen seinään reiän ja aiheutti 
sisällä suuria vahinkoja. Koulu joutui korjausten ajak
si evakkoon Peltoniemeen, opettaja Paavo Laukkasen 
kotiin.

Kiertokoulu järjesti seurakunnan toimesta alku
opetuksen, kunnes alakoulu aloitettiin Vaskivedellä 
vuonna 1926. Opettajaksi valittiin jo 31 vuotta seu
dulla kiertokoulun opettajana toiminut Vilhelmiina 
Keskinen.

Vuotta myöhemmin eläkkeelle jääneen opettaja 
Laukkasen tilalle valittiin yläluokan opettajaksi Ar
vi Vahala. Hänen aikansa koulussa oli suuren aukto
riteetin aikaa. Kuri oli ankaraa ja jälki-istuntoa saat
toi saada vaikkapa vain kotiin unohtuneen laskuvihon 
vuoksi.

Virtain sivistystoimen tervehdyksen toivat Tuula Jokinen (vas.) ja Pentti Vaara, vastaanottajina rehtori Antti 
Leppänen ja opettaja Terhi Ranta-Lassila.
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Kuvan omistaa Antti Leppänen.

Kavalkadin esiintyjät yhdessä lavalla. Kuva Antti Kuu
rikin videolta.

Kavalkadin kohtaus 1900-luvun alkupuolelta 
sisarusten koulumatkasta susien ulvoessa pimene
vään iltaan. Sisaruksina Santeri Poukka ja Katri 
Jussila. Kuva Antti Kuurilan videolta.

Alakoulurakennuksen valmistuttua 1926 parani 
myös keittolatoiminta. Vuonna 1928 päätti johtokun
ta jakaa päivittäin lämpimän aterian kaikille oppilail
le, varattomille ilmaiseksi ja varakkaille yhden mar
kan korvausta vastaan.

Leskeksi jäänyt opettaja Vilhelmiina Keskinen 
kuoli vuonna 1960 ja määräsi testamentillaan kaiken 
kiinteän ja irtaimen omaisuutensa Vaskiveden kansa
koululle. Varoilla muodostettiin Vilhelmiina ja Sem 
Keskisen muistorahasto, josta jaetaan stipendejä kou
lun nykyisille ja myös entisille oppilaille. Melkoinen 
määrä urheilu- ja leikkivälineitä, soittimia sekä myö
hemmin tietotekniikkaa on vuosikymmenien varrella 
hankittu rahaston avulla.

Vaiheittainen siirtyminen peruskouluun toi 1970- 
luvun alkupuolella mukanaan paljon muutoksia. Kou
lussa siirryttiin viisipäiväiseen työviikkoon ja työpäi
vien määräksi vakiintui vuosittain 190.

Vahala jäi eläkkeelle 1968 ja johtajaopettajaksi tu
li Mauri Kojola. Hänen vaimonsa Ulpu valittiin kes
kiluokkien opettajaksi. Ulpun harrastuneisuus ja in
nostus kanteleensoitossa on jäänyt oppilaiden mieleen. 
1980-luvulla kanteleita soitettiin oppitunneilla ja kou
lun kerhossa, kanteleryhmät osallistuivat myös kilpai

luihin, joista saatiin mainetta ja kunniaa. Anja Harju 
ja myöhemmin Inkeri Ilkka olivat muita koulun pit
käaikaisia opettajia.

Koulun peruskorjauksen valmistelu teetti töitä ko
ko 1980-luvun. Päätös remontista saatiin vasta 1990 ja 
peruskorjaus valmistui koulun 100-vuotisjuhliin ke
väällä 1992. Myöhemminkin on remontin jälkikorja- 
usten parissa tosin painittu.

Vaskiveden koulun johtajaopettajien lista on koko 
koulun 120-vuotisen historian ajalta varsin lyhyt. Va
kinaisesti heitä on ollut vain neljä. Kojolan jäätyä eläk
keelle johtajaopettajaksi tuli Antti Leppänen vuonna 
1993. Esiopetus koululla alkoi 1996 ja koulun piha
suunnitelma valmistui 1998.

Viime vuosina on Keskisen rahaston metsää hyö
dynnetty entistä enemmän myös opetuskäyttöön. Vi- 
lamon metsään rakennettiin laavu vuonna 2009. Laa
vua on ahkerasti käytetty mm. 5-6 -luokkalaisten met- 
säpartioretkillä ja koululaisten marjareissuilla. Metsä- 
partioretkillä oppilaat yöpyvät metsässä yhdessä opet
tajan kanssa. Viime vuosina Vaskiveden koulu onkin 
profiloitunut Mimmin metsäkouluksi.

Terhi Ranta-Lassi la
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Valkovuokot 1985. Kuva Virtain Valokuvausliike.

Veikko Viitamäki - virtolaisen 
harrastajateatterin uranuurtaja

eatteri on elämä — harrastajateatterikin. Virtain
\ Teatterikerhon 1980- ja 1990-lukujen kultaisia 

t_ ' vuosia muistellessa kulminoituu aikakausi väis
tämättä yhteen henkilöön. Silmien eteen nousee Viita- 
mäen Veikon, Veksin, rauhallinen olemus.

Veikko oli ohjatessaankin hiljainen ja fiksu mies. Ei 
koskaan ylilyöntejä vaan loputonta kärsivällisyyttä ja 
ymmärrystä. Liekö ikänsä asiakaspalvelussa toimimi
nen syynä Veikon itsehillintään? "Tämä on harrastus. 
Rimaa ei saa asettaa liian korkealle tai väki kaikkoaa”, 
oli Veikon filosofia. "Harjoituksissa on oltava hauskaa”.

Veikolle teatteriharrastus oli täydellinen irtiotto ar
kitodellisuudesta, työn vastapaino ja elämän voimava
ra. Veikko ohjasi lempeällä kädellä, antoi ensin näyt
telijän kokeilla kohtausta oman näkemyksensä varas
sa. Vasta kun valmista ei tullut, Veikko otti ohjaajan 
otteet käyttöön. Tuikkivista silmistä saattoi joskus 
nähdä hiipivän epätoivon ensi-illan lähestyessä. Toi
set vielä roolivihkoa tankkaamassa, ja toiset jo valmii
na osaansa ja harmissaan vastanäyttelijän avuttomuu
desta. Veikko rauhallisena, myhäilevänä. Ja aivan var
masti tuhannet tunteet padottuna tyyneyden taak
se. Kun Veikkoa harmitti, laskeutui saliin ohjaajan 
liepeille hiljaisuus. Kiukkua ja turhautuneisuutta ei 
Veikko osannut oikein pukea sanoiksi. Maija kyllä ko
tona sitten kuuli mikä mättää.

Virtain Teatterikerho aloitti toimintansa vapaana

harrastajateatteriryhmänä vuonna 1974 tarkoitukse
na tuottaa Virtain Urheilijoiden Karhunpeijastapah- 
tumaan teatteriesityksiä. Yhteistyö Virtain Urheilijoi
den kanssa kesti aina 2000-luvulle. Kun Virtain Pir
tin elokuvatekniikka valtasi näyttämön, ja teatterin te
keminen sen vuoksi hankaloitui, siirtyi Veikko ohjaa
maan Kotalan kyläteatteriin.

Teatterikerho oli myös kansalaisopiston piiri, ja ta
loudellista apua ohjaajien palkkaamiseen tulikin Vir
tain kansalaisopistosta. Virtain Teatterikerhon perus
tamiskokous on pidetty vasta 9.1.1985. Kerhon pu
heenjohtajaksi valittiin tuolloin Taina Heikkilä, näyt
telijä, kuiskaaja, järjestäjä ja yhteyshenkilö Teatteri- 
kerhon ja Urheilijoiden välillä.

Syy Teatterikerhon näinkin myöhäiseen virallista
miseen lienee ollut avustushakemus Läänin taidetoi
mikunnalle. Työn alla oli tuolloin Uolevi Nojosen kir
joittama näytelmä Valkovuokot. Kirjoittaja itse luon
nehti teostaan näin: "Näytelmä on kaksinäytöksinen 
balladi, jossa on rooleja kaikkiaan 30. Työ on hirvit
tävän arka, lyhyet repliikit ohjaajan ja näyttelijän kan
nalta suorastaan pirullisen vaikeita. Muutamalla vää
rällä painotuksella voidaan olla metsässä, josta ei pääs
tä pois. Meinaan, että jos tämän hyvin teette, voitte 
ruveta perustamaan Virtain kaupunginteatteria.”

Veikko oli Valkovuokoissakin keskeisessä roolis
sa ja näytelmän ohjaaja kulttuurisihteeri Marjatta Yli-
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Kesämökkiä rakentamassa. Kuvan om. Maija Viitamäki.
Veikko lastenlastensa kanssa 60-vuotispäivien aikaan. Ku
van om. Maija Viitamäki.

Jääkärin morsian 1988. Kuva Virtain Valo
kuvausliike. Tukkijoella 1984. Kuva Virtain Valokuvausliike.

nen-Kärkkäinen näytteli myös itse. Näytelmä oli pe
rinteeseen pohjautuva, mystinen ja erikoinen, hyvin
kin moderni harrastajateatterin tekemäksi.

Veikko oli omimmillaan näyttämöllä, mutta kun 
teatterikerho 1980-luvun lopulla ajautui tilanteeseen, 
jossa ohjaajia oli vaikea löytää, lähti hän perusteelli
sena miehenä kouluttautumaan Suomen Harrastajate
atteriliiton ja Nuorisoseurojen Liiton ohjaajakursseil
le ja opintopäiville. Opintieltä hän palasi intoa täyn
nä ja valmiina soveltamaan saamiaan oppeja käytän
nössä. Veikko ohjasi elämänsä aikana kymmenittäin 
näytelmiä niin Kisapirtin näyttämöllä kuin Kotalan 
kyläteatterissakin. Joukossa oli myös useita paikallis
ten kirjoittajien Anna-Liisa Mäen ja Väinö Kohtalan 
näytelmiä.

1980-luvulla oli isojakin tuotantoja, joissa Veik
ko oli mukana näyttelemässä. Vuonna 1984 esitetyssä 
Tukkijoessa hänellä oli Tolarin osa. Harjoitukset lait
toi alulle Kalevi Haapoja ja varsinaisen ohjaustyön te
kivät yhdessä Veikko ja Yläjärven Raimo, joka hän
kin kuului vuosikymmenet Teatterikerhon uskolli
seen näyttelijäkaartiin. Vuoden 1988 Jääkärin morsi
an oli suurisuuntainen produktio, jonka ohjasi Virtain 
kansalaisopiston taideohjaaja Margit Carpelan. Veik
ko oli paroni von Lichtensteinin roolissa. Kulttuuri
toimelle osoitetussa rahoitushakemuksessa ohjaaja to
teaa: "Kaupungissa on perinteikäs harrastajateatteri, ja 
taso on näyttelijöiden osalta hyvä ja yhtenäinen sekä 
hengeltään sopusointuinen ja innostunut kuin myös

ohjaajana minua innostava.” Jääkärin morsiamen kal
lis ylöspano tuotti kuitenkin tappioita Teatterikerholle 
lähes 7000 markkaa. Kaupungilta ja läänin taidetoi
mikunnalta saatiin avustuksia sen verran, että tappiot 
saatiin peitettyä.

Uudet ovet teatterin tekemiseen aukesivat Veikol
le Karhuoopperan myötä 1995-1997. Karhuoopperas- 
sa Heikki Kitusen roolissa Veikon näyttelijälahjat pää
sivät esiin Ilkka Bäckmanin ohjauksessa. Yksi teatteri
taiteen grande finale on Karhuoopperan loppukohta
us, jossa Heikki ja Reeta kävelevät vettä pitkin järvellä 
odottavaan veneeseen usvan levitessä Torisevan tum
man veden päälle. Voi kuvitella kuinka Veikko naut
ti tuosta roolista saadessaan "vain” näytellä ammatti
laisten kanssa tarvitsematta huolehtia kaikesta muus
ta esitykseen kuuluvasta niin kuin hän itse ohjatessaan 
joutui aina tekemään. Heikin rooli oli todellakin kuin 
Veikolle kirjoitettu.

Veikko oli myös kysytty lausuja erilaisiin juhliin. 
Hän riimitteli itsekin pitkiä tekstejä ja teki hauskoja 
juontoja ja ohjasi kuvaelmia eri tilaisuuksiin.

Työteliään miehen tahtia hiljensi 2000-luvulla va
kava sairaus, josta selvittyään Veikko sai nauttia vie
lä seesteisistä vuosista leipätyönsä jätettyään. Veikko 
menehtyi sairauskohtaukseen pari vuotta sitten vain 
66 vuoden iässä elokuisena päivänä rakkaan kesäpaik- 
kansa pihamaalla. Yksi teatterin tekemisen aikakausi 
päättyi Virroilla Veikon myötä.

Katri Lavaste
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Sukulaisen tarinaa 
filmimaailman vinkkelistä

■K*;'

X
urjenkylän kylätalolla vietettiin 26. kesäkuu
ta varsin mielenkiintoista iltaa. Oltiin tultu 
katsomaan Montrealin elokuvajuhlilla syys
kuussa 2009 ensi-iltansa saanutta filmiversiota Tom 

Sukasen elämästä siirtolaisena USA:ssa ja Kanadassa. 
Sukanen eli alkuperäiseltä nimeltään Damianus (To
mi Jaanus) Aho syntyi Virtain Kurjenkylän Ahonpe
rällä 23. syyskuuta 1878 ja kuoli 23. huhtikuuta 1943 
Kanadan North Battlefordissa. Elokuvassa Sisu: The 
Death of Tom Sukanen on sekä totta että tarua, ja sen 
sanoma on varsin koskettava.

Toinen osa illan kokemuksista ei sekään jättänyt 
yli viisikymmenpäistä kuulija- ja katsojajoukkoa tun
teettomaksi. Lähes kaikilla tilaisuudessa mukana ol
leilla oli jonkinlainen sukulaisuusside Tom Sukaseen 
ja Amerikasta saapuneeseen Sukasen tyttärentyttä- 
reen Nina Peacockiin sekä hänen poikaansa Donal
diin. Tilaisuuteen oli saapunut myös Sukasen kortes
järveläisen vaimon Sanna Liisa Rintalan veljenpoika 
Olavi Rintala tyttärensä Mariannen kanssa.

Illan aikana Rintala kertoi - vieläpä pohjalaismur
teella — sepittämänsä Sanna Liisa Rintalan ja Tom Su
kasen rakkaustarinan ajalta, jolloin Tomi vierailles
saan nuorena miehenä Kortesjärven mummulassa löy
si sieltä tulevan vaimonsa. Sukulaisuussuhde Ameri
kan ja Kortesjärven vieraiden välillä tuli illan aikana 
esille lämminhenkisenä yhteenkuuluvaisuuden tun
teena, ja samaa kohtasivat amerikkalaiset myös Kor- 
tesjärvelle suuntautuneella matkalla. Tästä sikäläiseen 
sukuhaaraan lukeutuva Ilkka-lehden kolumnisti Mar

ja Tyynismaa kirjoitti erittäin kauniisti artikkelissaan 
Yhteistä geeniperimää.

Sukasten suomalaisuuden taustaa
Siirtolaisena Amerikkaan lähtenyt Tomi Jaanus Aho 
oli Joonas Joonaanpoika Leppäsen (Ahon) ja Kortes
järven Ylikylästä kotoisin olleen Kaisa Kaupin kol
manneksi vanhin lapsi. Perheen koti oli Kurjenkylän 
Ahonperällä Ahojen rajamaastossa olevan mäen rin
teessä. Sisarussarjasta kaksi tyttöä asui Ahonperällä: 
Elina, joka avioitui Svantte Toivikon kanssa ja Sennu, 
jonka aviomies oli Salu Leppänen. Kolmas kotikylään 
ankkuroitunut oli perheen nuorin poika Toimi Aho, 
joka uudistilansa myötä muutti nimensä Alankolaksi. 
Pojista ainakin Svantte ja Ilmari lähtivät myös siirto
laisiksi Amerikkaan.

Ahonperän sisarusten toisen ja kolmannen polven 
jälkeläiset olivat järjestäneet tilaisuuden ja saaneet Ni
na Peacockin kautta tuotettua elokuvan esitettäväksi. 
Sukasten elämänvaiheita on tutkittu erittäin aktiivi
sesti siitä lähtien, kun Nina vieraili Kurjenkylän kylä- 
päivillä vuonna 2009. Sukututkimus jatkuu edelleen 
entistä tiiviimpänä.

Aiemmin mainitussa rakkaustarinassa on tot
ta se, että vierailu Kortesjärven mummulaan johdat- 
teli myöhemmin Tomin Sanna Liisan kanssa aviolii
ton satamaan vuonna 1906. Amerikkaan Tomi lähti 
jo samana vuonna, jolloin syntyi myös pariskunnan 
ensimmäinen lapsi Lilja. Sanna Liisa matkusti tytön 
kanssa Amerikkaan seuraavana keväänä. Perhe asui

Amerikan vieraat Nina Peacock (oik.) sekä hänen poikansa Donald, tämän vaimo ja etu
alalla lapset. Taustalla oikealla Olavi Rintalan tytär Marianne. Kuva Erkki Pajamäki.
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aluksi Minnesotassa, jossa syntyi poika Taivo (Toivo). 
Tämän jälkeen perheeseen tuli vielä kaksi tyttöä, Alit
taa ja Anna. Sisaruksista Anna oli ainut, jolla oli lapsia, 
neljä poikaa ja kolme tyttöä. Heistä ovat elossa vielä 
kaikki tytöt, joista Nina on yksi.

Mitä elokuva kertoi
Nimi Damianus oli muotoutunut Suomessa Tomi Jaa- 
nukseksi, ja Amerikassa siitä tuli Tom Sukanen. Hen-

Kanadan Saskatchewanissa Moose Jawin ulkomuseossa 
on nähtävänä entisöitynä Sukasen rakentama laiva Son- 
tiainen, joka on saanut uudistuksen myötä myös uuden 
nimen Dontiainen. Kuvan omistaa Erkki Pajumäki.

kilökuvassa viitataan laivanrakennus- ja merenkävijä- 
taitoihin, joiden taustat ovat ainakin vielä tuntemat
tomat. Amerikassa hän aloitti todennäköisesti farma
rina.

Elokuvan alkupuolella Sukanen puhuu perheen
sä kanssa laivoista ja sisusta. Hän on päättänyt läh
teä Kanadaan, perustaa siellä paremman farmin ja pa
lata takaisin, kun on saanut hankittua paremman ta
lon ja tallin, ja sinne vielä pojalleen Taivolle mustan 
hevosen.

Kanadaan Sukanen taivaltaa lähes 1000 kilomet
rin matkan jalan. Hän näyttää suomalaisen sisunsa, ja 
tuo esille valtavat voimansa ja erinomaiset keksijän tai
tonsa suunnittelemalla ja rakentamalla puimakoneen, 
jota kaikki farmarit käyttivät. Hän osaa myös ren
toutua soittaen ja tanssien. Olisiko hän mahdollisesti 
saanut Kanadaan tiedon Taivo-poikansa kuolemasta, 
koska hän unessa näkee, kuinka poikaa viedään hau
taan? Uniin ilmestyy myös muutakin perhettä.

Tämän jälkeen elokuvassa miehen ajatukset alka
vat pyöriä ensin veneessä ja myöhemmin Suomeen 
lähdössä. Sitä varten hän alkaa rakentaa omaa laivaa. 
Paikalliset farmarit ihmettelevät miehen puuhia, joi
ta pitävät typerinä. Tom ei kuitenkaan luovu haavees
taan vaan rakentaa sitkeästi oman laivan, jonka ristii 
Sontiaiseksi. Haave onkin lähellä toteutumista, mut
ta päättyy omaan mahdottomuuteensa. Haaveet jää
vät elämään ja Sukanen päätyy jatkamaan niitä sairaa
lan sänkyyn. Siellä päättyy myös erään sitkeän suoma
laisen siirtolaismiehen tarina.

Illan aikana oli myös muuta ohjelmaa. Jarmo Leh
tonen kertoi elokuvan hankintaan ja esittämiseen liit
tyvistä toimenpiteistä ja Asko Leppänen Kurjenkylän 
syntyhistoriasta. Suvun naiset olivat kattaneet kahvi
pöydän ja kamerat taltioivat monta sukuyhteyttä.

Erkki Pajumäki

Asko Leppänen kertoi Kurjenkylän historiasta. Kuva Erkki Pajumäki.
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”9\{ain hanuri vanha 
kertoa voi monta tarinaa.,/’

S
äe on lainaus yhdestä Esko Saarimäen itsen
sä tekemistä monista lauluista. Hän on lapses
ta saakka tuntenut vetoa musiikkiin ja erilai
siin soittimiin.

Varhaisin muisto oikeisiin soittopeleihin on sota- 
ajalta, kun miehiä oli lomalla, jolloin he vaimojensa 
ja kylän nuorten kanssa kokoontuivat Eskon kotiin ja 
panivat tanssit pystyyn. Pimennysverhot laitettiin ik
kunoihin, vain takassa oli valkea ja Korpis-Kalle ryh
tyi soittamaan haitaria. Jos Kalle ei päässyt, isä käytti 
gramofonia, jonka vieteri kului kovassa käytössä ja si
tä jouduttiin aina lyhentämään. Lopulta ei ollut, mis
tä lyhentää, ja sen jälkeen savikiekkoa pyöritettiin sor
mella, jolloin levyjen etiketit kuluivat puhki. Alakou
luikäinen Esko teroitti gramofonin neulat.

Kun oikeata soitinta ei ollut varaa hankkia, Esko- 
poika teki päreestä ja kumilenkeistä kielisoittimen ja 
musisoi myös paljon kammalla. Nuorukaisena hän 
rakensi vielä nykyäänkin soivan mandoliinin oman 
mettän puista sahalla, puukolla ja höylällä”.

Eskon ensimmäinen haitari oli pieni, lainoilla kul
kenut peli, jolla hän opetteli soiton alkeet. Armeija-ai- 
kana soittajan toive täyttyi, kun hän sai siellä teetät
tää kouvolalaisen ”Lollo” Maestron, jonka sai omak

seen kotiuduttuaan 12.6.1956. Monta sonnia oli äiti 
saanut harmonikan hinnan eteen kasvattaa. Haitarin 
mukaan nimetty kolmihenkinen yhtye Maestro kiersi 
kaikki lähitienoon iltamat, nurkka- ja siltatanssit. En
tisajan Kattelusperän aikaisista kemuista Esko nostaa 
esiin myös Sortti-neloset -yhtyeen, jossa hänen haita
rinsa lisäksi oli rumpali ja viulisti. He soittivat paljon 
aamuun asti kestäneitä häitä Alavuden puolella. Vuo
desta 1982 lähtien Esko soitti Liedenpohjan peliman
neissa.

Jossain vaiheessa heräsi halu kerätä erilaisia vanho
ja haitareita omaan kokoelmaan, joskus jopa vaimolta 
salaa. Saarimäen Soininkylän kolarikorjaamon aikaan 
Esko saattoi ostaa haitarin pari liikkuvalta myyjältä 
ja piilottaa soittopelit verstaan kaappiin. Sopivan ti
laisuuden tullen hän sitten muutti järjestyksiä ja ujutti 
uudet entisten joukkoon kokoelmahyllyyn. Mutta ai
na Laila huomasi ja antoi närkästyneen palautteen uu
sista hankinnoista. Tällä hetkellä Eskon kokoelmassa 
on 37 harmonikkaa.

Rakkaimman ensimmäisen kouvolalaisen lisäk
si on 8 muuta saman tehtaan tekemää. Niistä histo
riallisesti arvokkain on Taito Vainion Fantasia, joita 
on tehty Suomessa vain 19 kpl. Se on Esa Pakarisen 
suunnittelema. Kouvolan Casotto on viimeinen mal
li, ja Eskon mukaan sitä lakattiin valmistamasta, kos
ka se oli liian hyvä ja kestävä.

i tn 1 in laisiahan nykyään on kaikki haitarit”, Es
ko sanoo. Hänellä on kokoelmassaan italialaisia niin 
sanottuja hakapelejä aina 1800-luvulta saakka, jotka 
ovat puupintaisia ja tasakahvaisia pienellä näppäimis
töllä. Yksi niistä on jopa 6-rivinen. Edellisen vuosisa
dan vaihteessa valmistetussa Coperativissa on 8 bas- 
soriviä.

Vähärivisiä kokoelmassa on vain muutama. Pelas
tusarmeijan bandoneon on Eskon mukaan soitin, jon
ka näppäimet on sekoitettu karvalakissa ja sen jälkeen 
laitettu takaisin paikoilleen. Saksalainen yksirivinen 
Hohner on 1920-luvulta. "Erivireisen, kolmirivisen 
venäläisen sirmakan kielipenkit pitäisi vaihtaa, jotta 
sillä voisi soittaa muuten kuin yksin”, pelinsä tunte
va tietää.

Itse tehty mandoliini on kunniapaikalla 
soitinhuoneen seinällä muiden taidok
kaiden käsitöiden keskellä. Kuva Aila 
Sipilä.
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Esko ja se rakkain, ensimmäinen kouvolalainen “Lollo” Maestro. Kuva Aila Sipilä.

Kokoelmassa on myös Kivistön Onnin haitari, jo
ka on nähnyt paljon. Sotien aikaan Onni kulki soitta
massa polkupyörällä ja potkukelkalla haitari ja rumpu 
mukana, kun lähes kaikki muut soittajat olivat rinta
malla. Tenavat kotona pääsivät välillä leikkimään soit
topelillä - kovia sai haitari kokea. Esko soitti jossain

vaiheessa Onnin kanssa yhdessä ja vaihtokaupan jäl
keen Onnin Kouvolan kukkaismallin haitari päätyi 
Eskolle.
”... sävelet vanhoissa kielissä vieläkin hiljalleen 
heläjää. ”

Aila Sipilä

Lotat valokuvissa
TORISEVAN KAHVIMAJALLA 
oli kesällä 2012 valokuvanäyttely 
Virtain lottain Kahvimaja 1936- 
45. Näyttely perustui sukututki
ja Matti J. Kankaanpään kokoa
miin tietoihin ja häneltä sekä muis
ta lähteistä kerättyihin valokuviin. 
Esillä oli muun muassa oheinen, 
suojeluskuntatalon edustalla otet
tu kurssikuva toukokuulta 1938. 
Kuviin saatiin myös joitakin uusia 
tunnistuksia henkilöistä.

Näyttelyssä oli myös muuta
ma Aune Kankaanpään jäämistös
tä löytynyt otos Kahvimajan ava
jaisista helluntaina 1936. Helsin
gin suojeluskuntapiirin torvisoitto
kunta oli juhlistamassa tilaisuutta. 
“Täällä, jos missään, soittokin soi
tolta tuntuu. Täällä sopi soittokun
nan 36 miehen voimalla sävelei

Kuva Matti J. Kankaanpään arkisto.

tään vyöryttää.” Näin kirjoitti ava
jaisia seurannut toimittaja Virtain 
Sanomissa.

Loppuvuoden ajan näyttely on 
esillä Virtain kirjastossa. Valokuva

kansiota, johon voi merkitä tun
nistetut henkilöt, säilytetään tä
män jälkeen Virtain kotiseutuar- 
kistossa.

Jaana Kallio
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Pellonreunalta parrasvaloihin
Virtolaisen lentopalloilun 65-vuotisjuhla

ääsiäinen — rauhoittumisen aika. Anne Ala-No- 
jonen, Juhani Viita, Matti Tuomola, Antti Ju- 
vakka ja allekirjoittanut olivat kuitenkin teh

neet kesällä 2011 sellaisia päätöksiä, ettei ainakaan
vuoden 2012 pääsiäislauantai olisi rauhallinen Virtain 
liikuntahallilla.

Virtolainen lentopalloilu alkoi tulla reippaaseen 
65 vuoden ikään, ja tuota merkkipaalua oli syytä 
hieman tutkiskella ja juhlistaa. Kuukausi ennen h- 
hetkeä alkoivat palaset olla kohdillaan, kun Suomen 
lentopalloliiton hallituksen puheenjohtajan, kansan
edustaja Arto Satosenkin askelmerkit saatiin suun
nattua Virroille. Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki 
oli jo aiemmin luvannut tuoda tervehdyksen hallin
non puolelta. Näin virallisten juhlakuvioiden värkit 
olivat kasassa.

Juhlatilaisuuden ydin muodostettiin kuvakaval- 
kaadin ja haastattelujen ympärille 1950- luvun hämä
ristä tähän päivään. Jokaiselta kymmenluvulta näytet
tiin valittuja otoksia, ja joku kuvissa ollut henkilö ker
toili, kuinka sitä silloin. Haastateltavan sanaisaa ark
kua oli heruttelemassa maanmainio juontajavirtuoosi, 
uutisankkuri Keijo Leppänen.

Tarinoita vuosien varrelta
Olli Joutsenjärvi kertoili 1950-luvun pelimatkoista.

Hannu Sahi muisteli 1960-luvun suurta tapahtumaa 
eli lajin siirtymistä ulkopelaamisesta sisätiloihin. La
jin varsinainen läpimurto virtolaisessa urheiluelämäs
sä tapahtui 1970-luvulla. Matti Tuomola oli tuolloin 
tukevasti pallon päällä ja muisteli, kuinka valtakun
nan lehdistökin alkoi noteerata virtolaisjoukkueen. 
Pitihän kyläjoukkue maalikylien mestaruussarjalaisia 
tiukilla.

Juhani Viita muisteli 1980-luvun edesottamuksia. 
Pitkä putki Vaskiveden NS:n ja VirtuVolleyn puikois
sa poiki myös miesten maajoukkuekomennuksen hie- 
roja-yleismiehen roolissa.

Ari Juvakka oli itseoikeutettu kertomaan 1990-lu- 
vusta ja armottoman kovan lajityön ajasta. Arin teke
mä valmennustyö, lisättynä Juhanin tekemällä työllä, 
tuotti kunnon mitalisateen vuosina 2000—2006.

2000-luvun alku oli yhtä menestysten niittoa. Täs
tä sekä nykyisestä roolistaan Muuramen liigajoukku- 
eessa tarinoi Jaakko Antila.

Nais-ja tyttöjuniorinäkökulmaa juhlaan toi Terhi 
Vesa. Terhi ja hänen ikätoverinsa muodostivat Anneli 
Antilan johdolla menestyneen juniorijoukkueen. Vii
meiseksi ääneen pääsi 2010-luvun juniori Eerika Sih
vonen, joka todisti, että tytöt ovat tässäkin asiassa pa
rempia kuin pojat. Kyllä se näin onkin aina D-C -ikä
luokan vaiheille.

Juhani Viita Keijo Leppäsen haastateltavana. Kuva Riikka Alalantela.
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Juhlan alkua odotellessa. Kuva Riikka Alalantela.

Puheensorinaa kakkukahveilla
Kuvien ja haastattelujen jälkeen juhlakansa siirtyi 
kakkukahveille. 350 kakkupalan satsi katosi reilussa 
puolessa tunnissa vieraiden suihin.

Tuo hetki teki minuun vaikutuksen. Niin valta
va puheensorina muodostui hallin yläkäytävälle. Kun 
pelimiehet ja -naiset vuosien jälkeen törmäävät, niin 
onhan sitä asiaa. Oma lopputulemani päivästä oli, et
tei juhlatoimikunta turhaa viritellyt aivonystyröitään 
päivän tiimoilta.

Lentisottelu kruunasi juhlan
Kahvituksen aikana urheilijanuorukaiset olivat läm- 
mitelleet lihaksensa pelikuntoon. Päivän päätteeksi 
ottivat yhteen -00, -01 ja -05 A-poikien Suomen mes

tareista koottu joukkue sekä nykyiset A-pojat. Vanhat 
mestarit veivät. Taidolla, ei fysiikalla.

Mikäli lukijaa alkoi enemmän kiinnostaa, mitä 
kaikkea lasten, nuorten ja aikuisten touhut lajin pa
rissa ovat sisältäneet, niin kiinnostukseen kyllä vas
tataan. Lentopallon virtolainen historia on nimittäin 
koottu yhteen paikkaan, ja tuo materiaali työstetään 
kovakantiseksi opukseksi. Kirjan julkistamishetki 
osuu syys-lokakuulle 2013. Teoksen kustannuksiin on 
luvannut ottaa osaa myös Virroilla 1970-luvulla pas
sarina pelannut Tapio Kuula. Kirjasta saatava tuotto 
menee lyhentämättömänä uusien pelaajasukupolvien 
kasvatustyöhön.

jaakko Salo

Erkki Pajumäelle urheilun kultainen ansioristi
KULTTUURI JA URHEILUMINISTERI Paa
vo Arhinmäki myönsi tänä vuonna yhteensä 241 
ansioristiä ja mitalia liikuntakulttuurin ja urhei
lun piirissä ansioituneille henkilöille. Kultaisia an
sioristejä myönnettiin kymmenen kappaletta. Yk
si kultaisen ansioristin saaneista oli virtolainen pit
kän linjan urheiluvaikuttaja Erkki Pajumäki (toi
nen vas.), joka vastaanotti huomionosoituksen vai
monsa Hilkan kanssa. Ansioristin Pajumäelle luo
vutti SVUL:n Hämeen piirin puheenjohtaja Heik
ki Järvelin Virtain kaupungin järjestämässä kahvi
tilaisuudessa. Kuva Erja Niemelä/Suomenselän Sanomat.
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ruutavaran uittoa 
Pihlajaveden reitillä

itto Pihlajaveden reitillä on alkanut laa-
I I jemmin 1890-luvulla. Kuntakokous myön-
VAVsi vuonna 1892 uittoluvan Kotalan koskien 

alapuolelle. Reittiin kuuluvia koskia, matalikkoja ja 
virtapaikkoja on perattu ja ruopattu useina eri vuosi
kymmeninä 1900-luvulla.

Perimätieto kertoo, että suurtulvakesänä 1899 ui
tettiin tukkia ja puutavaraa suoraan Vironkosken ohi. 
Uitto tapahtui Vironkosken niskalta nykyisen Kanga
sahon rautakaupan kohdalta peltoja pitkin alapuolelle 
Vironjokeen. (Kertonut Pentti Kangasahon isä)

Kituskoskia on perattu uittoa varten ainakin 1930- 
, 1940- ja 1950-luvuilla. Uitot olivat suurimmillaan 
toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvulla ja 1950- 
luvun alkuvuosina. Uitossa on ollut sotilaitakin vuon
na 1947 Vaasan rykmentistä (Reino Julku).

Hauhuun vesistön virtapaikkoja ja matalikko
ja kunnostettiin uittoa varten ainakin vuosina 1963- 
1964. Metsähallitus teetti työt, joiden vastaavana 
mestarina oli rakennusmestari Kallio-Mannila. Työ
miehiä kuljetettiin ainakin Kotalasta yhteiskuljetuk-

sena työmaalle. Kalliota ammuttiin useassa kohdassa 
ainakin Tuuravirrassa, Siikavirrassa ja Kovasalmessa 
Marjosaaren luona. Marjosaaren luona ruopattiin ka
rikkoa. Karikko oli ollut tosi kovaa. Kaivinkoneet oli
vat ns. heittokauhakaivureita. Jossain paikassa kaivuri 
painui liejuunkin yli kaksi metriä. Tuuman paksuiset 
sinkkivaijerit olivat katkeilleet, kun kaksi telakonetta 
yritti vetää kaivuria ylös.

Kunnostustöiden jälkeenkin muutamaan paik
kaan uittoväylälle jäi kalliopantoja ja karikkoa. Kallio- 
pannat ja karikot haittasivat erityisesti nippu-uittoa, 
kun vedenpinta laski kesäkuussa. Tuuravirran alussa 
oli muun muassa keskellä väylää matalikko. Nippu- 
uitto oli saatava päätökseen Hauhuun puolella juhan
nukseen mennessä (Sauli Ruohonen).

Uittotoimintaa harjoittivat maakunnalliset puu
tavarayhtiöt ja monet yksityiset sahat, joita oli vesis
tön varrella eri vuosikymmeninä. Uitto tapahtui aina 
1960-luvun alkuun saakka irtouittona, ja sen jälkeen 
nippu-uittona, kun matalikot oli kunnostettu. Irtota- 
varalautan hinaus järviosuuksilla tapahtui usein yö-

Sahanrannassa vuonna 1954 
otetussa kuvassa Eero Ranta
nen työntää "kelupaattiaan” 
vesille aloittaakseen yön työru
peaman. Hänen täytyi tehdä 
kaikki lihasvoimin: soutaa, 
nostaa ja laskea ankkuri sekä 
kelata vaijeri sisään kuvassa 
näkyvistä kelan "sarvista". 
Myöhemmin käytössä oli rau
tainen hinausvene, joka teki 
mainitut toimet moottorin 
voimalla. Vaikka se liikkui 
potkurin voimalla, sekin siis 
hinasi ankkuroituna vaijeria 
sisään kelaten. Muun muassa 
Jouko Kellomäki hinasi laut
toja tällaisella rautaveneellä 
ainakin yhtenä kesänä 1950- 
luvun puolen välin tienoilla. 
Kuvateksti ja kuva Heikki 
Kellomäki.
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aikaan, kun oli tyyntä. Kotalan ja Hauhuun kapeilla 
virtaosuuksilla lautat hajoitettiin ja uitettava puutava
ra ui virran mukana. (Heikki Kellomäki)

Tukkilauttojen uitto väheni jo 1960-luvulla. Kui
tupuun nippu-uittokin loppui kokonaan vuoden 1975 
paikkeilla Pihlajaveden vesistössä, ja puutavaran kul
jetukset siirtyivät vähitellen kumipyörille ja osin rau
tatielle.

Hauhuun matalikkojen ruoppaukset vuosina 
1963-1964 aiheuttivat keskiveden korkeuden laskun 
Hauhuulla ja Uurasvedellä. Oltiin yksimielisiä, että 
keskiveden korkeus oli alle vesioikeuden aikanaan an
taman luvan. Metsähallitus, joka oli toteuttanut Hau
huun virtapaikkojen perkauksen ja kallion ammun
nat, ei kieltänyt missään vaiheessa syntynyttä virhettä. 
Alkoi pitkä toimenpiteitten sarja, joka päättyi vuosina 
2008-2009 toteutettuun Hauhuun ja Uurasveden ve- 
sistönkunnostushankkeeseen.

jussi Korhonen

Nippuja uitetaan vuonna 1964. Kuvassa uittotyönjoh- 
taja Artturi Kaarre ja Ähtärin Alastaipaleelta kotoisin 
oleva Topi Viitanen hinaajassa Uurasselällä jossain Kal
liomäen tasalla. Perässä on nippulautta, jota hinaaja veti 
potkurillaan, ei varpaten. Taustalla on Takavuori. Kuvan 
omistaa Topi Viitanen.

Korhosten sukuseuran kesätapaaminen

VIRTAIN KORHOSTEN SUKUSEURA kokoontui 6.7.2012 pelaa
maan golf-mestaruudesta sekä opettelemaan vihtojen tekoa vanhojen kon- 
kareiden opastamana. Golfaajat kisasivat Torisevan kentällä ja vihtoja 
valmistettiin Ranta-Korhosen ladossa. Kauniin kesäpäivän päätteeksi juo
tiin ladossa kahvit, paistettiin makkaraa ja jaettiin golfkisan palkinnot. 
Mestareiksi tulivat miehistä Kari Kohtala ja naisista Eine Korhonen. Ku
vateksti ja kuvat Marja-Leena Vehka-aho.
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Jäähdyspohjan kansakoulun oppilaita 1930-luvun lopulla. Jäähdyspohjan kuva-arkistossa olevan kuvan on ottanut opet
taja Fanny Hietanen.

Suksin kouluun
x-y äähdyksen alakouluun oli matkaa kotoa kolme 

kilometriä tietä pitkin. Noin kolmannes mat- 
z^>l kasta suoritettiin kantatietä 66, joka siihen ai- 
Ktän oli sangen mutkainen väylä, vaikka kuinka pi
kitie.

Nykyisin ei kukaan viisas päästä metrin mittaisia 
tappeja vaeltelemaan kantatien reunamille, on siellä 
sen verran vilkas rekkaralli ja muukin moottoriliiken
ne. 1960-luvun alussa oli toisin. Pari linja-autoa päi
vässä ajeli Tampereelle ja takaisin. Peltos-Matti ajeli 
Skodalla, ja taksikuski Viita-Matti tai rouvansa Kai
sa Volgalla.

Talvisaikaan matka lyheni huomattavasti, kun oli 
mahdollista hiihtäen oikaista metsien läpi ja pelto
jen ja järven yli. Näinpä etenikin aamuhämärissä eri 
suunnilta pieniä suksijoita reppu selässä, opinhalu sil
mistä hehkuen kohti koulua, ja iltapäivällä tietysti ta
kaisin päin.

Ja näin se kävi: pihasta ensin pihatietä kylätien yli 
Uotilan peltoa pitkin, vähän isomman tien yli taas 
Uotilan pellolle, Mäki-Uotilan pihan läpi, taas tien yli 
ja Uotilan peltoa pitkin Majajärven rantaan, Majajär- 
ven yli, kunnalliskodin peltoa pitkin koulun peruna
kuopan edustalle ja siitä pihaan. Perunakuopasta mai
nittakoon, että perunat eivät siinä paleltuneet talvella. 
Se oli hyvä perunakuoppa.

Edellämainittu oli lyhyin reitti, jota noudatettiin 
aamulla. Iltapäivällä, koulusta palatessa, ohjelma oli 
toinen: koululta hiihdettiin kyllä Mäki-Uotilaan asti 
samaa latua, mutta siinä ne manööverit alkoivat. Mä

ki-Uotilan pihassa oli syvä kaivo, jonka kannelle ei 
saanut mennä, koska se oli laho. Tällä kannella hy
pittiin jonkin aikaa, jotta se pettäisi, oikein piti ot
taa sukset jalasta. Sitten jatkettiin tietä pitkin Maja- 
lahteen, jonka kartanolla oli syvä kaivo, mutta jonka 
rakenteet eivät olleet lahot. Kotona tähän kaivoon oli 
kielletty kurkistelemasta, koska aukon reunat saattoi
vat olla jäiset ja liukkaat, joten kansi avattiin ja kai
voon kurkisteltiin jonkin aikaa.

Tämän jälkeen matka johti edelleen Haapasen mä
elle. Muorilassakin oli kaivo, mutta se oli matala läh
dekaivo ja liian kaukana tiestä, jotta sinne olisi viitsi
nyt lähteä. Muorilassa oli myös perunakuoppa, jon
ka katolle oli kielletty menemästä, koska katto saattoi 
sortua. Niinpä kuopankatto oli loistava Innsbruckin 
ison mäen torni, josta oli hyvä lähteä laskemaan mä
keä, kun maasto vietti alaspäin siinä. Parin hurjapäi- 
sen, jopa puolen metrin mittaisen mäkihypyn jälkeen 
kylätietä kotio päin, loiva kaarre vasempaan ja sataa 
oikeaan, ja kotona oltiin.

Jollei sitten menty laittamaan hevosensontaa Kuop
palan Heikin postilaatikkoon. Se ei kuulu tämän ker
tomuksen piiriin, koska se ei ollut varsinainen talviur
heilulaji, vaan sitä harrastettiin sesongista riippumat
ta. Sen verran voi mainita, että välineurheiluun löytyi 
tarvikkeita riittävästi pitkin tietä siihen aikaan.

Kotona saattoi kertoa, että tänään ei tullut mitään 
läksyjä, ja lähteä hiihtelemään.

Esko Heikkilä

22 2042



Veteraaniautot kohtasivat 
Virtain kesässä

eteraaniautojen Virrat -tapahtuma alkoi per
jantaina iltapäivällä autokuntien ilmoittautu
misella. Illalla oli odotettu risteily yli 100-vuo- 

tiaalla Tarjanne-laivalla. Tilaisuuteen toivat terveh
dyksensä Virtain kaupungin hallintojohtaja Henna 
Viitanen ja kisan suojelija kansanedustaja Arto Pirt- 
tilahti.

Lauantaina oli varsinainen ajotapahtuma. Tapah
tuman avajaispuheen piti kaupunginvaltuuston pu
heenjohtaja Kalevi Saloranta.

Ajoon osallistuttiin vuosimallien mukaan: hyö
tyajoneuvot, henkilöautot vuoteen 1939 sekä 1940— 
1959 ja nuoremmat aina vuosimalliin 1983. Kisassa 
ei ratkaissut aika vaan vastaukset kylissä esitettyihin 
kysymyksiin reitin varrella. Ja tietysti kisassa tärkeä
nä etappina oli pääsy maaliin. Ainoastaan yksi auto jäi 
välille teknisen vian vuoksi.

Ensimmäisen osuuden reitti alkoi Erkan Areenan 
pihasta kiertäen keskustan kautta Perinnekylään, Her- 
raskosken sillan yli Äijännevalle, Liedenpohjaan, Oh- 
tolaan ja Soininkylän kautta Killinkoskelle, jossa vie
tettiin perinteisiä toripäiviä. Täältä jatkettiin Kota
laan ja tauon jälkeen Hauhuulle, Torisevan kahvima- 
jan kupeeseen ja edelleen laivarannan kautta takaisin 
jäähallilla sijainneeseen maaliin. Autot matkasivat rei
tin varsin mallikkaasti liikennesääntöjä noudattaen 
ja toiset tielläliikkujat huomioon ottaen. Näistä auto- 
kunnista voisivat varmaan ottaa mallia muutkin tien
käyttäjät.

Ajon lomassa aivan oman juttunsa oli Pentti Uotilan 
kyyditys ”kempsulla” eli GMC 1944 vuosimallin kuor
ma-autolla Virtain keskustan tuntumassa. Ajon tarjosi
vat DC-3:n porukka syntymäpäivän kunniaksi.

Virtolaisen Jussi Pöyhölän Dodge 
Standard vuosimallia 1937 si
joittui luokassaan toiseksi. Kuva 
Seppo Rantanen.

Iltapäivällä hyvin syöneinä ja hieman levänneinä 
autokuntien matka jatkui kohti Pohjaslahden Vehka- 
koskea. Ajoneuvot ajoivat letkassa tanssilavan maise
miin poiketen Pohjaslahden keskustaan, jossa lapsi
perheet jo odottivat innokkaina nähdäkseen hieno
ja kulkupelejä. Tapahtuma jatkui palkintojen jaon ja 
autokuntien esittelyjen merkeissä. Myöhemmin illal
la tuli lisää autoja tansseihin. Kaikkiaan mukana oli 
noin 70 autokuntaa.

Tapahtuman päätti sunnuntaina rantajumalanpal- 
velus Rajaniemen lomakeskuksessa. Paikalla oli noin 
80 sanankuulijaa.

jari Isokivijärvi

Vasemmalla Veteraaniautojen Virrat -tapahtuman puu- 
hamies Jari Isokivijärvi ja oikealla kisalauantain juon
taja, moottoritoimittaja Timo Koskinen. Seppo ja Merja 
Kalliojärvi olivat mukana seuraamassa markkinatunnel- 
maaja ajoneuvojen lähtöä. Kuva Riitta Kastemaa.
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X
ukkien ystävänä lähdin etsimään sellaista 
joululaulua, jossa mainittaisiin joulukukat. 
Sain huomata, että joululauluissa ei ole mai
nittu joulun kukkia. Ainoastaan J. H. Erkon sanoitta

massa “No onkos tullut kesä” -laulussa mainitaan että 
“No onkos tullut kesä nyt talven keskelle”, josta voi
si päätellä että se käsittäisi myös kukkia ja toisessa sä
keistössä että “Jo kuusi kynttilöitä on käynyt kukki
maan...”. Tässä kaikki mitä löysin kukkiin viittaavia 
joululaulujen sanoja.

Joulukuusi on mainittu hyvinkin monissa lauluis
sa. Tästä nousee mieleeni ajatus, että mentäessä yli sa
ta vuotta taaksepäin oli kuusi
kynttilöineen ehkä ainoa joulun 
koriste. Mahdollisesti näin oli
kin. Tietenkin oli suuri ero sää
tyläisten ja tavallisen kansan vä
lillä joulun viettotavoissa ja ko
risteluissa. Tuolloin jouluna tär
keintä oli hengellinen joulun sa
noma, toiseksi tärkein oli joulu- 
ruoka.

Myöhemmin ovat joulun 
viettotavat muuttuneet vähitel
len vuosien myötä. Itse maalla 
syntyneenä ja kasvaneena muis
tan 1950-luvun alkupuolelta mi
ten joulun viettoon valmistauduttiin jo viikkoja en
nen. Äiti liotti itse lipeäkalat, kaikki pyykit pestiin, 
huoneet siivottiin ja petivaatteet hakattiin lumessa - 
silloin oli aina valkea joulu. Lattioille vaihdettiin puh
taat matot. Joulukaljaa teki mamma eli isoäitini. Lan
tut, perunat ja porkkanat tulivat jouluruokiin omas
ta maasta, samoin vilja. Kinkku tuli omasta pienes
tä muutaman possun sikalasta. Silloin elettiin omava- 
raistaloudessa suurimmalta osin.

Joulukuusessa poltettiin siihen aikaan oikeita 
kynttilöitä, joita pidettiin koko ajan silmällä, ettei tu
li karkaa paperisiin ja olkisiin koristeisiin. Jouluaamu
na noustiin jo neljältä, että kerittiin joulukirkkoon 
Mäntsälään. Ensin mentiin kolme kilometriä hevosel
la ja sitten loput 17 km linja-autolla.

Mammalla oli tapana nousta ajoissa keittämään aa
mukahvit voileipineen valmiiksi meille kirkkoon läh
tijöille. Hän myös sytytti lasiverannan ikkunoille rivin 
kynttilöitä, jotta naapurit tiesivät meiltä lähdettävän 
joulukirkkoon. Kirkosta muistan ison joulukuusen 
kynttilöineen, hämyisen valon sekä “Enkeli taivaan” 
-virren, jota laulettiin täysin rinnoin. Joulupäivänä ei 
sopinut lähteä kyläilemään vaan vietettiin rauhallista 
päivää kotona syöden ja vapaa-ajasta nauttien. Tapani
na sitten käytiin kylässä ja otettiin vastaan vieraita.

Myöhemmin 1950-luvulla kuponkiajan mentyä 
muistan, että äiti alkoi ostaa leikkotulppaaneita mal
jakkoon ja joulupöytään pari vaaleanpunaista hya
sinttia. Joulun tuoksu sekoittui kinkusta, lanttulaati- 
kosta ja hyasintista. Siitä muodostui lapsuuteni jou
lujen tuoksumuisto. Edelleenkin minun jouluni alkaa 
hyasintin tuoksusta.

Seuraavilla vuosikymmenillä joulukukkavalikoi- 
mat ovat runsastuneet. Kestosuosikiksi ovat muodos
tuneet joulutähdet. Ensimmäiset olivat aina punaisia, 
sittemmin niistä on tullut muitakin värimuunnoksia, 
kuten valkoisia ja vaaleanpunaisia, suuria ja pieniä.

Viimeisen 20 vuoden aikana vali
koimat ovat miltei räjähtäneet. On 
koristeltuja pikkusypressejä, joulu- 
ruusuja, tulilatvoja, amarylliksiä, 
tulppaaneja ja monenlaisia istutet
tuja joulukoreja. Ulko-oveen voi 
kiinnittää jouluisen kranssin ter
vetuloa toivottamaan. Kuuset ovat 
myös muuttuneet muovisiksi ja 
luonnonkynttilät on korvattu säh- 
kökynttilöillä.

Mietin nyt, olemmeko tänään 
onnellisempia joulun viettäjiä kuin 
tuolloin sodanjälkeisinä vuosina. 
Miten paljon tapamme ja arvom

me ovat muuttuneet ja mihin suuntaan? Nyt ostam
me lahjoja valtaisia määriä, joulupöydässä on ruokaa 
enemmän kuin jaksamme syödä, meillä on koko ajan 
kiire. Pitää muistaa kaikkia ystäviä joko paketilla tai 
kortilla tai sitten kukkasin, tai ainakin lähettää e-mail 
tai tekstiviesti. Ja pitäähän sitä muistaa Facebookissa 
kertoa kaikille kavereille, miltä joulupöytä näyttää, ja 
miten paljon on saatu lahjoja. Joulukirkkoon emme 
ehkä enää jaksa lähteä kaikesta touhusta väsyneenä, 
ja onhan se niin aikaisinkin. Pitää käydä kylässä py
hien aikaan mahdollisimman monessa paikassa, kut
sua vieraita omaan kotiin ja tarjota herkkuja ja niin 
edelleen.

Laitan pöydälle hyasintin, sytytän kynttilän ja 
sammutan sähkövalon. Mietin, jos nyt sähkö loppuisi, 
netti kaatuisi ja kännykät tilttaisivat, laskeutuisiko sil
loin maan päälle entisten vuosikymmenten hiljainen, 
kukantuoksuinen ja tunnelmallinen joulurauha vai ai
heuttaisiko se nykyihmisessä paniikin hänen joutues
saan kahden joulun hiljaisuuden kanssa?

“Ja hyvä, lämmin, hellä on mieli jokaisen, oi jospa ih
misellä ois joulu ainainen.

Teksti ja valokuva 
Hilkka Lahtinen
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Viulunrakennus vaatii 
sisua ja tarkkuutta
Soittamista tukevaa kulttuurityötä 20 vuotta

irtain kansalaisopiston 20 vuotta toimineen 
viulunrakennuspiirin tekijät tietävät viulunte- 
ossa tarvittavan myös pitkäjännitteisyyttä ja 

optimistista asennetta. Aherruksen tuloksena on syn
tynyt noin 80 viulua ja lisäksi muutama alttoviulu, 
sello ja bassoviulukin.

Piirin ohjaajana on koko ajan toiminut tampere
lainen Taisto Pietilä. Hänen Virtain oppilaistaan pi
simpään ja alusta alkaen ovat olleet mukana Yrjö Ra
ja, Pentti Uotila ja Ilkka Aittasalo. Alusta saakka oli
vat pitkään mukana myös edesmenneet Tauno Salmi 
ja Tuomas Ylä-Mononen. Nykyisistä piiriläisistä yli 10 
vuotta viuluja ovat rakennelleet Pauli Kankainen ja 
Mikko Tättilä.

Ruoveden Väärinmajasta kävi vuoteen 2002 saak
ka Jalo Törmä (1907-2009), joka teki työt pääosin 
omassa verstaassaan ja sai aikaan lähes 30 soitinta, 
myös selloja ja bassoviulun. Piirissä tehty ensimmäi
nen viulu valmistui v. 1993 Heikki Hevonkosken te
kemänä. Myös hän on ollut pitkään mukana työssä.

- Kaikki täällä tehdyt viulut ovat myös soineet. 
Ahkeraltakin viuluntekoon menee 250-300 tuntia. 
Jos soitinta työstää vain täällä kerran viikossa kokoon
tuvassa piirissä, niin aikaa valmistumiseen voi kulua 
kolmekin vuotta. Työ on todella tarkkaa, sillä yksi
kin virhe pilaa soittimen. Onnistuneen tavallisen viu
lun rahallinen arvo on 1500 eurosta ylöspäin. Aineet 
ja tarvikkeet maksavat noin 400 euroa, Pietilä kertoo.

Marjatta Kuusisto Ähtäristä tekee viulua tyttärel- 
leen. Hän näkee harrastuksen tärkeänä kulttuurityö
nä. Nuoria pitäisi saada mukaan. Virtolainen opiske
lija ja viulisti Kaija Kellomäki onkin tullut piiriin te
kemään itselleen viulua. Sama päämäärä on Kolarista 
Virroille opiskelemaan tulleella Sami Koivistolla.

Viulunrakentajat toteavat piirissä toimimisen ole
van heille myös tärkeä sosiaalinen tapahtuma. Ison 
kahvipöydän ääressä voidaan puhua muustakin kuin 
yhteisestä viulu-teemasta.

Marja Kujala

Virtain kansalaisopiston viulunrakennuspiiriläiset ovat sitä mieltä, että tarkkakin työ on yhdessä tehtynä antoisaa ja haus
kaa. Syksyn 2012 toisella kokoontumiskerralla olivat mukana Marjatta Kuusisto, Unto Taipale, Pauli Kankainen, ohjaaja 
Taisto Pietilä, Mikko Tättilä, Manne Isokivijärvi, Sami Koivistoja Kullervo Saarinen. Kuva Foto-Riitta/Riitta Kujala.
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Pääjuhla keräsi liikuntahallin täyteen juhlaväkeä.

Hällströmm sukujuhlilla 
yli 2000 osallistujaa

etter ja Elisabet Hällströmin jälkeläisten suku
juhla järjestettiin Virroilla, Katariinan suku- 
haaran asuinsijoilla, heinäkuun 21.-22. päivä

2012.
Sukujuhla oli järjestyksessään I6:s. Sen eri tapah

tumissa oli kaikkiaan yli 2 000 osallistujaa. Kaksipäi
väisen tapaamisen pääjuhla pidettiin liikuntahallilla.

Pääjuhla oli juhlava, mutta rento tilaisuus, jonka 
juontajana toimi Keijo Leppänen. Tervetulotoivotuk
sen lausui sukuneuvoston puheenjohtaja Sirkka-Liisa 
Havunen.

Juhlapuhujaksi oli kutsuttu Fortumin toimitus
johtaja Tapio Kuula. Harri Jaskari kertoi Kurjenkylän 
vaiheista Katariinan aikana ja Virtain kaupungin ter
vehdyksen juhlaan toi Päivi Ylimys.

Juhlassa kuultiin myös monenlaista musiikkia. 
Esiintyjinä olivat Hannu Kiiski, sello, säestäjänään 
Ruut Kiiski, Aino-Hilda Kankaanranta, Aikansa elä
neet ja Jouko Palomäki.

Juhlan jälkeen starttasi kiertoajelu Kurjenkylään, 
jonne lähti viisi linja-autollista juurista kiinnostuneita. 
Kiertoajelulla käytiin Joutsenjärven tilalla ja oppaat 
kertoivat Kurjenkylän historiasta ja nykypäivästä.

Suvun tarina
Petterin ja Elisabetin nuorin lapsi, Katariina Häll

ström, syntyi v. 1743 Ilmajoella Jussilan talossa, jonka 
vanhemmat olivat ostaneet v. 1741. Katariina avioitui 
ensimmäisen kerran 3.2.1765 Juho Juhonpoika Keski- 
Röyskön kanssa, joka kuoli jo 19.3.1765. Tästä aviolii
tosta syntyi kuitenkin poika Juho Juhonpoika isänsä 
kuoleman jälkeen 20.8.1765.

Katariina asui leskeksi jäätyään kotonaan Jussilassa 
vanhempiensa luona. Naapuritalossa Ilmajoen Rinta- 
Lopella vieraili äitinsä kotitalossa Virtain Kurjenky- 
lästä Simo Antinpoika, joka oli syntynyt 1744. Nuoret 
tutustuivat ja avioituivat 1770.

Nuoripari asettui aluksi asumaan Jussilaan, jon
ka talonhaltijaluetteloon heidät on merkitty vuosiksi 
1771-1772. Petter Hällström ja Elisabet Ariin määrä
sivät kuitenkin testamentissaan Jussilan talon ainoalle 
pojalleen Carl Hällströmille, joten Katariina ja Simo 
joutuivat etsimään uutta elinpaikkaa. He asuivatkin 
vuodet 1772—1776 Alavudella Ilkan talossa.

Katariina ja Simo perustivat Jaskarin uudistilan v. 
1777 Virtain Kurjenkylään Simon kotitalon Kurkelan 
maille, jossa Simo Jaskari toimi isäntänä ainakin vuo
teen 1803 asti.

Katariinan ja Simon jälkeläiset, kaikkiaan yhdek
sän lasta, muodostavat Petter Hällströmin suvussa vä- 
kirikkaimman sukuhaaran. Lapset jälkeläisineen si
joittuivat Virroille ja sen lähiympäristöön, erityisesti

26 2012



Pienoismusikaalin kirjoittaja Uolevi 
Nojonen vaimonsa Tarjan kanssa.

Kuvat Tepan kuvauspalvelu/ 
Terttu Kalliomäki-Tallila. Pääjuhlan puhujat kukitettuina.

Jalasjärven Hirvijärvenkylään ja Peräseinäjoen Kih- 
niänkylään torppareina, itsellisinä ja uudistilallisina.

Sukuhaara jatkui Virroilla nimillä Hirvi, Jaskari, 
Niemelä ja Leppänen, Jalasjärvellä nimillä Komsi ja 
Ventelä ja Peräseinäjoella nimellä Viitasaari. Katariina 
kuoli 1.2.1823 ja Simo 9.4.1823. Jaskarin peri vanhin 
yhteinen lapsi Matti Simonpoika Jaskari, joka oli talon 
isäntänä 1804—1841.

Näytelmästä pienoismusikaali
Katariinan ja hänen puolisonsa Simo Jaskarin elämän
tarinan kirjoitti näytelmän muotoon kirjailija Uolevi 
Nojonen.

Näytelmä oli alkujaan tarkoitus saada esityskun
toon sukujuhlille. Valitettavasti näyttelijöitä ei saa
tu riittävästi kokoon, joten suunnitelmaa jouduttiin 
muuttamaan.

Näytelmään on kirjoitettu kaikkiaan kymmenen 
laulua eri esiintyjäkokoonpanoille. Laulut ovat kau
niita, herkkiä ja kuvaavia tarinoita 1700-luvun lopun 
elämästä. Syntyi ajatus, josko laulut voitaisiin jossain 
muodossa esittää juhlilla. Esitimme idean Waskiköö- 
rin johtajalle Marjaana Martinille, joka otti haasteen 
vastaan. Mukaan saatiin myös Vaskiveden tanhuryh
mä Tanhu-Lysti.

Näytelmätekstin pohjalta Eira Siltanen toteutti kä
sikirjoituksen, ohjauksesta vastasi Tuula Hankaniemi 
ja musiikin sävelsi Jouko Palomäki.

Pienoismusikaalin päärooleissa nähtiin Leena Nii
ninen (Katariina) ja Hannu Hintala (Simo). Tarinan 
kertojana toimi Saara Koivunen.

Pienoismusikaali esitettiin Perinnekylässä Rajalah
den museon pihalla ja sen näki kaikkiaan noin 800 
katsojaa.

Seuraava kokous Jalasjärvellä
Juhlien yhteydessä sukulaiset pääsivät tutustumaan 
Virtain kauniisiin maisemiin myös Kimalle-laivalla 
järjestetyillä risteilyillä.

Sunnuntaina pidettiin sukuseuran jumalanpalvelus 
yhdessä Sulkavan suvun kanssa, laskettiin seppele san
karihaudalle sekä pidettiin sukukokous, jossa valittiin 
uusi sukuneuvosto seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Eila Lehtikal- 
lio Helsingistä. Virroilta sukuneuvostossa jatkaa Tuija 
Veija. Seuraavan kerran Petter ja Elisabet Hällströmin 
jälkeläiset tapaavat vuonna 2015 Jalasjärvellä, jonne 
sukukokouksen päätteeksi luovutettiin oltermannin 
sauva.

Sukukokouksessa myönnettiin kunniapuheenjoh
tajan arvonimi M. Sakari Siltalopille, joka on tehnyt 
arvokasta työtä ja suuresti vaikuttanut koko sukuseu
ran olemassaoloon ja sen toiminnan aktiivisuuteen. 
Valitettavasti Siltaloppi ei voinut sairautensa vuoksi 
osallistua juhlaan, ja hän menehtyikin vain pari viik
koa sukujuhlan jälkeen.

Talkoissa kymmeniä virtolaisia
Juhlatoimikuntaan kuuluivat Eira Siltanen, Tiina Pe
rämäki, Tuula Pajumäki, Lauri Ala-Nojonen, Ol
li Joutsenjärvi ja Olavi Heittola. Lisäksi talkoisiin eri 
kohteissa osallistui kymmeniä virtolaisia. Juhlien ruo
kahuollosta vastasi Virtain kylien kehittämisyhdistyk
sen väki.

Osallistujilta on tullut juhlan jälkeen pelkästään 
positiivista palautetta. Kiitosta saivat Virtain maise
mat ja muun muassa se, että kaikki tapahtumat oli
vat lähellä.

Tuija Veija
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Kylät tutuiksi kyläkierroksilla

V
irtain kylien kehittämisyhdistyksen Käy Kylässä -hanke toteutti huhti-toukokuussa kyläopas- 
koulutuksen, jossa tutustuttiin Virtain kylien historiaan ja matkailukohteisiin. Kyläkierros- 
ten tarkoituksena oli houkutella mukaan ihmisiä, jotka voisivat myöhemmin toimia oppaina 
Virroilla vieraileville ryhmille. Mukaan mahtui myös muita kylien toiminnasta kiinnostuneita.

Kierrokset tarjosivat osallistujille aimo annoksen historiaa ja tarinoita sekä mahdollisuuden tutus
tua sekä uusiin että vanhoihin tuttuihin matkailukohteisiin oppaiden johdolla. Maittavista lounaista 
sekä kahvituksista vastasivat kyläyhdistykset ja kylien pitopalveluyrittäjät.

y. kirjasto yy

un 21/4
Tutustuttiin Virtain keskustaan, Perinnekylään ja Marttiseen. 
Ryhmäkuva on Marttisen luentosalista.

La 2S/4 HärteösteyLä, Koro, vnsfeuujn vnstetvest
Kirstin Galleriasta käveltiin Matias-kappeliin. Koronkylän vene
satamassa juotiin nokipannukahvit, ja Vaskuun kierroksen kautta 
päädyttiin Vaskiveden nuorisoseuralle. Lounaan ja esiintymishar- 
joitusten jälkeen oli vuorossa Vaskiveden esittely ja käynti muun 
muassa vuoden 1918 taisteluiden muistomerkillä.
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Sz 2^/4 LXecJei/vppkja, Äyäku/vevajfl k.ixigei/vte,ylä
Liedenpohjassa tutustuttiin kylämuseoon ja käytiin kevät- 
markkinoilla. Matka jatkui Äijännevan kautta Korvenojan 
nuorisoseuran kodalle letuille ja kahville. Kurjenkylän kylä- 
talolla nautittiin lounas ja Piristystä kyläelämään luennon piti 
Pirkanmaan kyläasiamies Marja Vehnämaa.

La 5/5 hCotaia, jäähdyspokjn
Kotalassa tutustuttiin kyläkauppaan, kylätaloon ja Kituskoskiin, 
josta matka jatkui Hauhuun kautta Jäähdyspohjaan. Kylätalo Juko
laa esitteli Juha Kallio ja Helena Kairamo luennoi matkailun kehi
tyksestä. Ryhmäkuva otettiin tietysti Torisevalla.

Teksti Tiina Perämäki.
Kuvat Jaana Kallio, Juha Kallio ja Seppo Kalliojärvi.

Six. G>/5 Oktolcp SotiA-tiA-fetjlÄ, KtLLtiAzfeosfet
Ohtolan päremyllyyn tutustumisen jälkeen 
matka jatkui Soininkylän kautta Killinkos- 
ken Wanhalle tehtaalle. Kierrokseen kuului 
myös kyläkävely ja tutustuminen Killinkos- 
ken kirkkoon.

29



Kotiseuturetkellä Toisvedellä
^V^ämänvuotista kotiseuturetkeä ei tehtykään

1 ihan perinteisellä tavalla. Sen sijaan 1. heinä- 
kuuta tarjottiin mahdollisuus tutustua Tois

veden maisemiin ja elämään poikkeavasta suunnas
ta eli sen sisäpuolelta. Tämä toteutui varsin hienos
ti risteilyalus Kimalteen kyydissä aina Enonkosken 
ja Ohtolanlahden sopukoita myöten. Vielä kun ris
teily käynnistyi jo Virtain satamasta, tarjoutui sieltä 
lähteneille mahdollisuus ihailla Härkösselän, Ranta- 
keiturin ja Marttisenalasen maisemia sekä saada tun
tuma Herraskosken kanavan sulutusten toiminnas
ta ennen Perinnekylän laituria, mistä osa retkeläisis
tä nousi laivaan.

Suurimmalle osalle Toisveden rantamaisemat oli
vat järveltä katsottuna varsin outoja. Onneksi joukos
sa oli entisiä ranta-asukkaitakin tai muuten paikal
listuntemusta hankkineita, jotka kertoivat mitä seu- 
raavan niemen tai lahdenpohjukan jälkeen tämän tai 
tuon puolen rantamaiseman taakse kätkeytyy.

Ensimmäisenä menosuunnassa vasemmalla voi 
paikallistaa Herraskosken yläjuoksun maiseman. 
Matkan jatkuessa Liedenpohjan lahden suuntaan voi 
ihailla melko rikkomatonta rantamaisemaa aina lähel
le Tulijoen siltaa, minkä jälkeen Killinniemen lähel
lä katse kohtaa lähes lomakylämaisen maiseman. Tä
män entisen Tampereen kaupungin kesäsiirtolan täyt
tää nykyisin melko tiuhaan rakennettu hirsihuvila- 
alue. Seuraava näkyvä maamerkki on entisen Merto-

karin sahan alueelle perustetun Vainionpään hirsitalo- 
tehtaan viereen rakennettu lämpölaitos, joka sai lopul
ta tarvitsemansa polttoaineen talotehtaan kautta.

Alue on muutenkin ollut Virtain kehityksessä vah
vasti mukana, toimihan siellä muun muassa Syvälah- 
den satama, jota käyttivät vielä pitkään sotien jälkeen 
molemmat paikalliset osuuskaupatkin Tampereen ja 
Virtain välisen laivaliikenteen kautta tapahtuvan rah
din välivarastona. Myös Tarjanne laivan reittiliikenne 
ulottui Tulijoelle asti, ja Mertokarin sahan aikoinaan 
perustaneella Toivo Peltomäellä oli oma Toisvesi ni
minen laivakin, jolla sahatavaraa vietiin aina Tampe
reelle saakka.Liedenpohjan lahdelta palatessa saatiin 
ihailla Ikkalanniemen upeita rantoja ja Haukkasaaren 
rikkomatonta luontoa.

Seuraava "pisto” olikin sitten Toisveden toiselle 
haaralle Ohtolanlahdelle, missä oli nähtävissä jo huo
mattavasti enemmän huvila-asutusta. Ohtolanlahdel- 
ta seilattiin takaisinpäin kohti Ilomäen ja Murtolah- 
den rantoja, ja pian Kalkkaankiven suunnasta näkyi
vät jo Hiekkarannan huvikeskuksen katot.

Risteilyn aikana laivan henkilökunta huolehti niin 
ruoka- kuin kahvitarjoilusta, ja tunnelmamusiikista 
vastasivat Antti Järvensivu Turusta ja Hilkka Varvis- 
to Torniosta. Oman tunnelmalisän tarjosi parhaillaan 
Perinnekylässä poltetusta tervahaudasta tuulenvireen 
myötä kantautunut tervantuoksu.

Erkki Pajumäki

Laivan kapteeni Tuomo Jartti (vas.) ja Kauno Kujala 
joutuivat välillä kansimiehiksi.

Huvilakaupunkia Killinniemen kupeessa. Kuvat Erkki Paju- 
mäki.
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Vuoden varrelta

VASKIVEDEN MIMMIN 
METSÄKOULUN oppilaat 
esittivät Perinnekylän työvä
entalolla 1. kesäkuuta otteita 
koulu 120-vuotisjuhlan 
ohjelmasta. Kesänavauksen 
ohjelmaan kuului myös muun 
muassa linnupelätinnäyttely 
4H-tilalla. Kuvat Hannakai- 
sa Raiskinmäki.

PERINNEKYLÄN TERVAHAUTA sytytettiin perjantai-iltana 
29. kesäkuuta. Tervanpolton järjesti LC Virrat/Toriseva. Kuva 
Eero Raiskinmäki.

TOISVEDEN KOTISEUTURISTEILYL-
LÄ 1. heinäkuuta. Kuva Erkki Pajumäki.

M/S KIMALLE tulossa Perinnekylän laituriin torstairisteilyllä. Kuva Eero 
Raiskinmäki.
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Vuoden varrelta

LIEDENPOHJAN LIKAT kokoontuivat 6. elokuuta Wanhalla 
koululla. Kuva Tuija Salminen.

KOTALAN VUOSI on jäl
leen ollut niin kiireinen, että 
kamerat eivät pysy mukana.
Karhumarkkinoilla Virrat sai 
karhunsa ensimmäistä kertaa 
yleisöäänestyksellä. Virtain 
Karhuksi 2012 valittiin Jussi
Korhonen. Kesän taidenäyttely esitteli Kotalan 
miesten töitä ja keräsi 350 kävijää viikon aikana. 
Kuvat Aulikki Länsiäkö ja Juha Kallio.

-1
-€ fji
«m-------■

HALLSTRÖMIN SUKUJUHLIEN ohjelmistoon kuulunutta pienoismusikaalia Katariinan ja Simon tarinaa esitettiin Ra
jalahden talomuseolla. Päärooleissa esiintyivät Leena Niininen ja Hannu Hintala. Katariinan ja Simon nuorinta lasta Kaisaa 
esitti Camilla Katajisto. Alakuvassa ohjaaja Tuula Hankaniemijoukkoineen kukitettuna näytelmän jälkeen. Kirkkokonsertissa 
esiintyi huilisti Mikael Helasvuo säestäjänään Markku Mäkinen. Kuvat Tepan kuvauspalvelu/Terttu Kalliomäki-Tallila.
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Vuoden varrelta

KILLINKOSKELLA oli perinteiseen tapaan tapahtumia ympäri vuoden. Laski- 
aisriehassa oli vieraana Juha Mieto. Juhannuskokko poltettiin Killinkosken uima
rannalla. Elokuussa järjestetyt venetsialaiset houkutteli paikalle noin 400 henkeä 
Tommi Läntisen tahdittamana. Kuvat Linda Peltonen.

TEATTERI INTO esitti Jäähdyspohjan Jukolassa Agapetuksen tekstiin pohjautuvan 
klassikon Asessorin naishuolet. Asessorina kunnostautui Pertti Niemi, muissa rooleissa 
mm. Marjatta Kasurinen, Johanna Lindroos, Juha Kallio ja Armi Hänninen. Kuvat 
Juha Kallio ja Armi Hänninen.

VASKIVEDELLÄ RASINTUVALLA Kultturellin latorallin pyörteissä KePun tankotanssijat (vasen kuva) Anja Harju, Sari 
Eteläniemi ja Päivi Ylimys sekä keskustelemassa (kuva oikealle) Anja Harju sekä Tuomo ja Sari Eteläniemi. Kuvat Aila Sipilä 
ja Eira Siltanen.
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Vuoden varrelta

SULASOLIN PIRKANMAAN piirin laulutilaisuudessa marras
kuussa 2011 esiintyivät muun muassa Virtain Naiskuoro ja tertsetti 
Kaiut. Kuvat Pauli Perähuhta.

KOILLIS-PIRKAN TAIDE 2012 kutsuvie- 
rasavajaisissa oli tunnelmaa, paikalla noin 50 
taiteen ystävää. Juhlanäyttelyssä Galleria Viri- 
nässä oli esillä 43 työtä yhteensä 32 taiteilijalta. 
Kuvat Juha Kallio ja Päivi Ihamäki.
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Laulua ja pikkujoulua
iime vuoden marraskuun lopulla saimme viet
tää Virtain valtuustosalissa musikaalista ko
kousta, kun Sulasolin Pirkanmaan piiri piti vi

rallisen syyskokouksen Virroilla. Samaan kokoontu
miseen liitettiin yhteislauluhetki ja kuorojen esiinty
misiä.

Tilaisuus oli kaikille avoin. Laulattajana oli Sep
po Suojanen Tampereelta ja säestyksestä vastasi Arto 
Viren. Vilppulan Mieslaulajat Erland Jantsikenen joh
dolla sai salin soimaan, ja tapahtuman järjestänyt Vir
tain Naiskuoro toi laulutervehdyksen Annamari Ylä-

Soinin säestyksellä. Vuodesta 2007 laulanut tertsetti 
Kaiut oli myös paikalla ja ilahdutti yleisöä vauhdik
kailla sävelillä.

Itse kokous sujui piirin puheenjohtaja Sirpa Saa
renpään ja Pauli Perähuhdan hallinnassa. Virtain kuo
roista piirin hallituksessa ovat Kirsti Perähuhta ja Väi
nö Ilomäki.

Pirkanmaan piiri julkaisi marraskuun alussa jäsen- 
kuorojen yhteisesti laulaman Joululevyn. Se äänitet
tiin loppiaisena 2012.

Kirsti Perähuhta

Koillis-Pirkan Taide 30 vuotta
alleria Virinässä oli syys—lokakuussa Koillis-Pir
kan Taiteen 30-vuotisjuhlanäyttely, johon osal
listui taiteilijoita Virtain lisäksi Mänttä-Vilppu- 

lasta, Ruovedeltä, Jämsästä ja Keuruulta. Näyttelyn 
aiheena oli ‘Olipa kerran...’

Juhlanäyttelyn juryttäjänä toiminut professori Ee
ro Hiironen valitsi näyttelyyn 43 työtä. Tekijät olivat 
hyvin eri-ikäisiä nuorista eläkeikäisiin. Myös teknii-

Juhlavuotta viettäneen Koillis-Pirkan Taiteen työt valitsi 
kuvanveistäjä, professori Eero Hiironen Ähtäristä. Oi
kealla Virtain Taideyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Iha
mäki. Kuvan omistaa Päivi Ihamäki.

kat vaihtelivat öljy- ja akryylitöistä akvarelleihin, mo- 
notypioihin, rakukeramiikkaan, valokuviin ja reliefei
hin sekä paperinkierrätystaiteeseen.

Näyttelyn avajaispuheen piti kirjastotoimenjohtaja 
Kristiina Mäkelä. Hän korosti yhteistyön merkitystä 
paitsi taiteilijoiden kesken myös yleisemmin eri kult
tuurialojen, esimerkiksi kirjaston ja taiteilijoiden välil
lä. Kirjasto tarjoaa tietoa taideharrastuksen tueksi se
kä ilmaisia näyttelytiloja.

Koillis-Pirkan Taide on viiden kunnan yhteinen 
taidenäyttely. Sen järjestää kunkin kunnan taideyh
distys vuorollaan. Kirsti Koro-Perähuhta muisteli his- 
toriikissään Koillis-Pirkan alkuvaiheita. Ideaa alettiin 
kehitellä Ruovedellä järjestetyssä kokouksessa. Virto- 
laisia perustajajäseniä olivat Kirsti Koro-Perähuhta, 
MarjattaYlinen-Kärkkäinen ja Olli Manninen. Ha
luttiin yhteinen, kiertävä näyttely, johon joka kunnan 
taiteentekijät voisivat osallistua. Ensimmäinen näytte
ly avattiin Mäntässä 13.3.1982.

Näyttely-yleisöä viihdyttivät musiikilla Helke-yh
tye sekä runonlausunnalla Urpo Lahti-Mononen.

Arja Järvensivu

Kuva Suvi-Päivikki Kenttä.

Anniina - Virtain vuoden 2012 
ensimmäinen vauva

Suvi-Päivikki Kentän ja Antti Niini- 
mäen 16.1.2012 syntynyt tytär An
niina Elisabet on Virroille vuonna 
2012 ensimmäisenä syntynyt vauva.

Vauvan strategiset mitat olivat 
51,5 cm ja 3840 g. Perheessä on en
nestään kaksi tytärtä, 10-vuotias 
Nea ja 7-vuotias Sara, jotka osal
listuvat mielellään pienen siskonsa 
hoitoon. Anniinan hoidossa autta

vat myös Kotalassa asuvat isovan
hemmat.

Tilastotietoa:
Virroille syntyi vuonna 2011 61 
vauvaa. Vuoden 2011 lopussa Vir
tain väkiluku oli tilastokeskuksen 
tietojen mukaan 7453.

Olli Koro
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Lowen perhe kuvattuna kotikaupungissaan Manitou Springsissä Coloradossa syksyllä 2011. "Menossa on vuosittainen 
opiskelijajuhla Home coming parade. Olemme pukeutuneet keltaiseen ja vihreään, jotka ovat paikallisen koulun värit. ” 
Kuvan omistaa Katja Lowe.

joulun viettoa
amerikkalaiseen tapaan
Katja Lowe valmistaa perheelleen myös supisuomalaisia jouluherkkuja

uleva joulu on suomalais-amerikkalaisessa Lo
veen perheessä hieman tavallisesta poikkeava. 
Lowet nimittäin aikovat viettää joulua Virroil

la, perheen äidin, Katja Lowen (o.s. Saarimäki) lap
suudenkodissa. Edellisestä joulunvietosta koti-Suo- 
messa onkin tullut kuluneeksi jo kuusi vuotta.

- Odotan sitä innolla. Toivottavasti aatoksi saa
daan lunta. Lapsuudenkodissani Louhilinnassa on 
puusauna, jonka lämmittämisellä joulunvietto perin
teisesti alkaa. On ihanaa kävellä pihasaunaan kyntti
löiden valaisemaa polkua pitkin, Katja kuvailee.

Hän haluaa kiittää vanhempiaan siitä, että he ah
keruudellaan ja leikkimielisyydellään tekivät lapsuu
den jouluista ikimuistoisia.

— Kun olin pieni, kymmenen vuotta vanhempi si
sareni teki minulle tulitikkurasioista joulukalenterin, 
johon Hipsu-niminen tonttu kävi yön aikana laitta

massa pienen yllätyksen. Tämän perinteen otimme 
perheessämme käyttöön, kun vanhin poikamme oli 2- 
vuotias.

Muutenkin joulua on Coloradossa vietetty aina tie
tyin suomalaisin maustein.

— Mieheni Stevenin perheessä marraskuussa vietet
tävän kiitospäivän ateria on iso juttu. Anoppini on
kin perinteisesti valmistanut sen kalkkunoineen kaik
kineen. Kun muutimme Coloradoon, halusin ehdot
tomasti jatkaa suomalaista jouluateriaperinnettä. Jär
jestely sopi kaikille hyvin ja on ollut kätevä perheessä, 
jossa on suomalainen miniä.

Suolaton kinkku
Katja on jo monena jouluna tarjonnut pöydässään su
pisuomalaisia jouluherkkuja: kinkkua, laatikoita, ro
sollia, suolalohta, leipää ja juustoja.
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- Amerikkalainen jouluruoka voi olla mitä vain, 
perheen taustasta riippuen. Italialais-amerikkalaisilla 
perheillä se voi olla vaikkapa lasagnea... Meillä se on 
ollut yksinkertainen versio suomalaisesta joulupöydäs
tä, Katja kuvailee.

Herkut ovat yleensä tehneet hyvin kauppansa, 
mutta kommeluksiakin on sattunut.

- Ensimmäisenä vuonna Coloradossa sain paista
mattoman kinkun eräältä ystävältä, ja se olikin oikein 
erinomainen. Toisena jouluna marssin Whole Foods - 
luomuruokaketjun kauppaan, ja kysyin paistamatonta 
kinkkua. Sainkin sellaisen, mutta ruokapöydässä ih
mettelimme, minkä takia se oli niin mauton. Selvisi, 
että sitä ei ollut suolattu! Siitä lähtien olen ostanut val
miiksi paistetun kinkun.

Katjan mukaan kinkun ostaminen valmiina no
peuttaa jouluaterian valmistamista, vaikka uunista tu
levaa kinkun tuoksua tuleekin ikävä.

- Myös suomalaiset piparit ja joulutortut ovat teh
neet kauppansa. Amerikkalaiset perheenäidit valmis
tavat joulun alla jos jonkinlaisia pikkuleipiä ja jakavat 
niitä ystäville, naapureille ja tuttaville. Heillä on jou
lun alla oikein leipomistalkoita, joissa kokeillaan uusia 
reseptejä ja vaihdetaan kuulumisia. Itse vien tuliaisiksi 
aina ihan tavallisia pipareita.

Suomalainen koulujärjestelmä toimii
Lowen kuusihenkinen perhe tuli Virroille kesän 
alussa. Perheessä on neljä lasta: Seamus, 10, Sean, 9, 
Elsa, 7, ja Ellen, 4. Puoli vuotta kestänyt irtiotto on 
pian ohitse, sillä joulun jälkeen perhe lentää takai
sin Coloradoon. Paluulento on tapaninpäivänä.

- Halusimme antaa lapsille mahdollisuuden op
pia suomen kieltä ja viettää pitemmän ajan suoma
laisten isovanhempiensa kanssa. Olisimme voineet 
viipyä kauemminkin, mutta verotuksellisista syistä 
se ei ollut mahdollista.

Katjan mies, Steven, on ammatiltaan siltainsi- 
nööri. Hän työskentelee kotoa käsin irlantilaisessa 
firmassa, joten hänen työnsä kannalta on se ja sa
ma, asuuko perhe Suomessa vai Amerikassa.

Katja on saanut taide- ja musiikkialan koulu
tuksen, mutta on viihtynyt jo kymmenen vuotta 
kotiäitinä.Erityisesti suomalainen koulujärjestelmä 
saa Katjalta kiitosta.

- Ei sitä turhaan mainosteta maailman parhaak
si. Parasta täällä ovat lyhyet koulupäivät ja välitun- 
tien runsaus. Kotona Coloradossa lapset ovat kou
lussa koulumatkat mukaanlukien iästä riippumatta 
aamukahdeksasta neljään iltapäivällä. Ulos he pää
sevät päivän aikana vain kolmesti.

Perhe on ollut hyvin tyytyväinen myös Vir
tain harrastusmahdollisuuksiin. Jokaiselle lapselle 
on löytynyt runsaasta tarjonnasta jokin mieluinen 
harrastus.

Lowen perheen suosikkiherkkuja jouluna ovat 
myös tuoreesta omenamehusta tehty lämmin juoma ja 
karpalohillo.

Perinteet sekoittuvat
Katja kertoo, että heidän tapansa viettää joulua on su
lava sekoitus suomalaista ja amerikkalaista perinnet
tä.

- Jouluaterian nautimme yleensä jo päivällä, sil
lä menemme joulukirkkoon illalla. Sen jälkeen lap
set jättävät joulupukin porolle syötävää ja ripustavat 
joulusukat takan reunalle. Netissä on ohjelma nimeltä 
Norad, josta voi vielä ennen nukkumaan menoa seu
rata joulupukin matkaa maailmalla.

Kun lapset sitten aikaisin aamulla heräävät, on 
yön aikana tapahtunut ihmeitä. Joulupukki on käy
nyt täyttämässä joulusukat ja asettanut ne heidän sän- 
kyjensä viereen. Myös kuusen alle on ilmestynyt pa
ketteja.

Lahjoja availlaan kaikessa rauhassa aamupäivän 
ajan perheen olohuoneessa. Loppu joulupäivästä viete
tään perinteisesti appivanhempien luona.

Karoliina Syrjä

Hot Jkppte Cider

Kuumenna tuorepuristettua omenamehua ja kane- 
litanko kattilassa niin, että kanelin maku jää me
huun. Muitakin jouluisia mausteita voi käyttää. 
Juoman idea on sama kuin glögissä, mutta viinin 
sijasta käytetään omenamehua.

l^aneCinen farpafo kastike 
500 ml tuorepuristettua omenamehua 
500 g sokeria (vähempikin käy)
60 ml vettä
1 kanelitanko
750 g tuoreita karpaloita

Laita kattilaan omenamehu, sokeri, vesi ja kane
litanko. Kuumenna hitaasti niin, että sokeri su
laa. Lisää karpalot ja sekoita silloin tällöin, kunnes 
kaikki karpalot ovat rikkoutuneet (noin 10 min). 
Jäähdytä huoneen lämmössä. Laita hillo kulhoon, 
peitä ja laita jääkaappiin vähintään vuorokaudeksi. 
Ennen tarjoamista ota kanelitanko pois. Kastike 
on hyvää esimerkiksi kalkkunan ja kanan kanssa.
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Kesäasukkaana Virroilla
oistakymmentä vuotta sitten mielen valtasi

1 merkillinen levottomuus, joka kehkeytyi haa- 
t_ * veeksi. Saadapa mökki. Elämässäni oli meneil
lään suuri itsenäistymisen kausi, kun lapset olivat kas
vaneet nuoriksi ja kohta aikuisiksi, ja perheeseen oli 
hankittu pitkien väsytysneuvottelujen jälkeen koira. 
Kun nuorimmainenkin sitten muutti koirineen pois 
kotoa, minulle koitti etsikkoaika.

Ystäviä löytyi Virroilta heti
Laadin innoissani yhteydenottopyyntöjä kiinteistön
välittäjille ympäri eteläisen ja keskisen Suomen. Välit
täjistä nopein ja palvelualttiin vastasi erittäin pian, ja 
näin tutustuin ensimmäiseen ystävääni Virroilla, Mä
kitalon Jussiin. Kun mökinsaamisvimmani varmaan 
näkyi jo pitkälle, ehdotti Jussi, että ryhtyisimme al
kuun vuokramökkiläisiksi, ja sitten alkaisimme rau
hassa katsella sopivaa kesäasumusta. Niin päädyimme 
Niemi-Korhoseen ja tutustuimme Korhosen Jussiin ja 
Anneliin.

Siinä meni parisen vuotta, ja tuli useita ystäviä li
sää. Tapasin Irenen, kirjakauppiaan. Kävimme mök- 
kiväen kanssa laivarannassa ja taidenäyttelyissä. Jääh- 
dyspohjan Marketta Sadri kertoi äitinsä maalauksista 
ja valmisti herkullista tonnikalasalaattia. Hän neuvoi 
käymään Kirstin Galleriassa ja Nuuttilassa myös. Niin 
ystäviksi tulivat Olli ja Leena Räty. Nuuttilaan tulisin 
vastaisuudessa joka vuosi viemään rakkaitani iloitse
maan tuosta tunnelmasta ja joskus musiikista tai tai
deteosten valmistamisen katselusta.

Talo kuin postikortista
Yhtenä kuumana kesäpäivänä ajoimme Jussin kans
sa mökkiä katsomaan Soininkylään. Siellä se oli: ta
lo kuin postikortti ja pieni smurffikylä siinä ympäril
lä. Kävin siellä myöhemmin yksinäni Kotalasta päin

Lapsenlapset Vilja ja Veeti Stolt viihtyvät myös Virroilla. 
Kuva on vuodelta 2009.

pyörällä, ja join pihakeinussa iloiset kahvit. Silloin oli 
vadelma-aika.

Kun elokuun 16. päivänä ajoin Vantaalta kaupan- 
tekotilaisuuteen Virroille, oli tunnelmani sanoinku
vaamaton. Mökin ostaminen aivan omiin nimiini oli 
suuri askel naissukukunnan saavutusten tiellä oman 
elämäni piirissä.

Iloiset kesäpäivät kuluivat alkuun tuttavien vie
railuiden ja oman väen kanssa viihtymisen merkeis
sä. Kilpiön Marjukkaan tutustuin Killinkosken kir
jastossa. Hänen kauttaan on ollut helppo tutustua ko
ko perheeseen. Juha on auttanut erinäisissä töissä ku
ten puunkaadossa sekä ruohonleikkurin ojasta kisko
misessa.

Ihmiset, joita mökkiläisenä tapaan, merkitsevät 
minulle erinomaisen paljon. Juhannus on usein koon
nut lähi-ihmiset mökkikokolle ja mutterimajaan tun
nelmoimaan. Kummipoika kävi alkujuhannuksina 
siellä kanssamme, ja kiitteli, kun olin tullut hankki
neeksi niin hienon festaripaikan.

Hämäläisyyttä on myös joissain Virtain-ystävissä- 
ni selvästi. Jos haluat tehdä heidän kanssaan jotain, 
suunnittele se ennakkoon ja sovi etukäteen. Spontaani 
stadilainen joutuu välillä vetämään vesiperän ja huo
maa hötkyilleensä harkitsemattomasti. Parasta on, jos 
toinen saa keksiä koko idean.

Harva virtolainen tunnustaa pohjalaisuutta. Korho
sen Anneli sekä Lepistön Raija sitä kuitenkin ilmentä
vät mainiolla tavalla. Kun päästiin marssille Vaasaan, 
Raijan suusta kuului: ”Mihinä sää sen havaattit?”

Halonhakkuutaitoa tarvitaan
Mökillä oleminen saattaa ihmisen erilaisten, isompi
en haasteiden äärelle kuin kaupunkilaisen elämässä 
konsanaan. Siinä mitataan fyysistä kestokykyä, kun 
hankitaan metrisistä haloista pöllejä ja sitten klape
ja. Onneksi vävy oli kaukaa viisas ja ostatti kunnon 
kirveen, oikean halkaisu-matin. Kiittäminen on myös 
sekä Korhos-Jussia, Mäkkäri-Jussia, entistä appeani 
Kallea että Vihisen Pentti-vainaata mökkiläisen pe
ruskursseista kuten halonhakkuu- ja pinoamiskoulus- 
ta, moottorisahanterän ja viikatteen teroittamisopeista 
sekä lukuisista muista taidoista mateennyljennästä ai
na saunan jälkikuivatukseen. Ei siellä muuten yksik
seen pärjäisi ainakaan niin hyvin.

Kun oppii kytkemään ruohonleikkurin akun la
turiin ja virittämään uppopumpun letku- ja roikka- 
virityksillä kaivolta saunalle, voi huomata saaneensa 
omaisuutta, jota ei voi mitata rahassa. Mutta siitä voi 
aina olla hyvillään ja sanoa: Vieläpä homma hoituu!

Kaikkein tärkein oppi on kuitenkin avun antami
sen, pyytämisen ja vastaanottamisen taito. Se käy hel
pommaksi vuosi vuodelta.

38 ^i>xta.Ltv^au£u/204 2



Muutamana viime vuonna olen Irenen kannustuk
sesta saanut liittyä Virtain kaupunkiin myös järjestö
toiminnan, Vapaa-ajanasukasyhdistyksen jäsenyyden 
kautta. Se on tuonut kesäasukkuuteen uuden ja hyvin 
hyödyllisen lisän. Kun osallistuu asioiden tekemiseen, 
saa tietoja, joiden avulla pystyy tekemään hyviä valin
toja omassa mökkiasumisessaan. Voi tutustua ihmi
siin ja osallistua erilaisiin tapahtumiin. Verkosto vain 
tihenee, ja olo muuttuu entistä paremmaksi ja turval
lisemmaksi.

Las Nutas
Mökissä, Las Nutas se on nimeltään, parasta ja samal
la haastavinta on se tekemisen monimuotoisuus, joka 
siellä ollessa avautuu. Puuhamaaksi sen jo pankkineu- 
voja aikanaan risti. Mutta onhan se myös paluuta ih
misen perimmäisten tarpeiden ja niiden tyydyttämi
sen maailmaan. Meidän mökillä sitä ei voi tehdä ha
nasta tai hanikasta vääntämällä eikä nappia painamal
la. Omin käsin sitä saa tehdä. Samalla lepuuttaa miel
tä ja luopua kaupunkiajatuksista ja odottaa mökkivie-

raita kylään tai ajella kirkolle ystäviä ja kylän miehiä 
tapaamaan. Se tuntuu onnelta.

Kuvat ja teksti Sisko Lindfors 
Kerava/ Soininkylä

Tässä kuvassa olen lankoni Tarmo Vikisen kanssa. Taus
talla on vävyni Jussi Kääriä. Kuva on vuodelta 2004.

Marttisen kappeli
MARTTISEN VANHAN PAPPILAN takana on 
vuodesta 1996 ollut pieni kappeli. Useampi paris
kunta on siellä ehditty vihkiä, mutta ahkerimmin 
kappeli on palvellut rippikoulujen leirikirkkona.

Alun perin rakennus oli vuonna 1894 valmistu
nut pappilan hirsinen sauna. Se sijaitsi ensin kar
japihan alapuolisessa notkossa lähempänä Toisve
den rantaa, mistä se siirrettiin nykyiselle paikalleen 
1920-luvulla. Sauna oli joka toinen lauantai kirk
koherran, joka toinen lauantai palvelus- ja työväen 
käytössä. Keskellä lattiaa oli suuri kivinen kiuas, jo
hon mahtui metriset halot.

Kun kirkkoherra Paavo Paunu 1930-luvun lopul
la halusi oman saunan, jaettiin tila väliseinällä kah
tia, minkä jälkeen kaikki pääsivät saunomaan joka 
lauantai. Väliseinästä on vielä osa jäljellä.

Kappelin alttari-ikkunana on ristin muotoon 
sommiteltu lyijylasimaalaus. Lasi on peräisin Vir
tain kirkosta, jonka kahta kuori-ikkunaa koristi
vat lasimaalaukset vuosina 1925-68. Kirkon sisätilat 
olivat silloin muutenkin hieman erilaiset nykyiseen 
verrattuna. Yksityiskohdista mainittakoon, että alt
taria oli tuotu kirkkoon päin neljän penkkirivin ver
ran, ja sakastin sekä sivusakaroiden ovien päällä oli 
suuret harmaapohjaiset taulut, joihin oli kirjoitettu 
raamatunlauseita.

Lasimaalausten kappaleet "löytyivät” kirkon 
edellisen peruskorjauksen yhteydessä vuonna 1993.

Kun Marttisen kappelia alettiin suunnitella, keksi 
arkkitehti Esko Räntilä täältä arvon mukaisen pai
kan osalle vanhoista lyijylaseista. Myös muutamia 
kirkon vanhoja lattialautoja on talletettu kappelin 
lattiaan.

Kuva ja teksti Jaana Kallio
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Kuvat Kirsi-Marja Larjo-Väärälä, 
Päivi Ylimys ja Juha Kallio.



Mittumaari 
2012
"Istun pappilan pihalla puiston penkillä.
Kappelista kuuluu suvivirren säveliä.
Pihalle kurvaa Elvis juhannusruusun värisellä vaaleanpunaisella unelmalla. 
Pari rouvaa kävelee verkkaisesti kohti musiikkia.

Pyydän Elvistä poseeraamaan kuvitelmalleni; kartano, Cadillac, kartanonherra. 
Siirryn sisälle ikihonkien suojaan.

Pappilan vanha sauna on tuunattu 1960-luvulla kappeliksi.
Pääkirkosta pelastettu lasimaalaus tuo tilaan oman tunnelmansa.
Lämpimän tarinatuokion päätti tuunaamaton suvivirsi.

Perinnekylän pihalta kuului tuttu puksutus:
tästäkö? tästäkö? tästäkö? kyselee Zetor.
Heinäpaalien päällä lapset istuvat innosta täristen.

Kauempaa kuuluu tanssimusiikin säveliä, trubaduurin laulua.

Kävelen kiireettömän väen parissa, juttelen tuttujen ja tuntemattomien kanssa. 
Kerään ideoita myyntikojujen antimista ja taidenäyttelyistä.
(Shakinpeluu ei ole kustannuskysymys, ei pelinappuloista kiinni).

Kulkee, kulkee, kulkee, tie lauman länteen kulkee... 
rodeohärän, karjaruoskan, kirveen ja veitsenheiton voimalla.

Minä jatkan matkaani kohti musiikkia:
“Kyynelistä kostehista kynttiläni sammuu kamarini akkunalla, 
ekkö sinä voisi sitä sytyttämään tulla sillä rakkautesi valkialla?” 

”Love me tender... Love me sweet... Love me true... Love me long...

Ennen juhannus julistusta kaupunginjohtaja lupasi, 
ettäjuhannusperinnettäjatketaan.

Siniristilippumme...
Kuin taivas ja hanki Suomen 
on värisi puhtahat,
sinä hulmullas mielemme nostat  ja kotimme korotat.

Zetormiehen signora



Valaisua suunnittelemassa Risto Rimppi, Linda Andersson ja Viveka Kiander.

Paikallistelevision anti 
entistä monipuolisempaa
TAMKin MediataideM-osuuskunta uusien ohjelmien parissa

usi vuosi lähestyy ja niin alkavat myös Vä- 
vJ I I riTv :n uudet ohjelmat. Tänä vuonna Me- 

V/VdiataideM-osuuskunnan televisiokanavapa- 
ketti on erityisen monipuolinen. Ohjelmia tehdes
sä on muun muassa pohdittu eettisiä arvoja sekä käy
tännöllisyyttä. Niistä syntyneitä ajatuksia on pyritty 
tuomaan sarjoissamme esille, hauskuutta kuitenkaan 
unohtamatta. Uskomme osuuskunnassamme, että ka
navaltamme löytyy katsottavaa jokaiselle.

Perheen pienimmille on tarjolla useammasta sar
jasta koostuva hauska ja opettavainen lastenohjelma. 
Lastenohjelma Fannilassa tutustutaan esimerkiksi 
luontoon ja sirkukseen.

Festivaaliohjelma LöytöFest esittelee vaihtoehtoisia 
festivaaleja nuorille, sopivalla budjetilla, kantaen tee
moinaan ekologisuutta ja maanläheisiä arvoja. Sket- 
sisarja naurattaa ja draamasarja Vilho Kuula herättää 
tunteita. Ruokaohjelman Vapaalla kädellä tarkoituk
sena on toteuttaa maistuvia reseptejä rennolla otteel
la sekä näyttää aloitteleville kokeille, miten yksinker- 
taisimmatkin asiat hoituvat. Katsojat pääsevät kurkis
tamaan Ruotsin kulttuuriin matkaohjelman muodos
sa sekä konsolipelien yllättävään maailmaan Kombo- 
peliohjelmassa. Taideohjelma tutustuttaa katsojat tai
teilijoiden jännittävään maailmaan ja esittelee taidetta 
uudessa valossa. Uutiset taas kertovan tänäkin vuonna

Kameran toimintoja tutkimassa Joel Lehtonen.

ajankohtaisia asioita ja mielenkiintoisia näkökulmia. 
Syksy on lähtenyt käyntiin innolla ja ahkeralla

työllä. Ohjelmat valmistuvat kovaa tahtia ja vaikka 
prosessi on ollut antoisa sekä opettavainen, on työpro
sessi ollut pitkä.
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Lyhytelokuva rakentuu palasista yksi kuva kerrallaan. Palasia kokoa
massa Viveka Kianderja Lotta Laakso.

Ennen kaikkea on täytynyt suunnitella ohjelmat. 
Ensiksi on oltava motiivi. On hyvin tärkeää tietää 
mistä haluaa ohjelman tehdä ja ennen kaikkea mik
si. Vaikka tarkoituksenamme onkin oppia tekemises- 
tämme ja toteuttaa samalla luovia visioitamme on aina 
otettava huomioon se, kuka tulee ohjelmiamme katso
maan ja miksi.

Aloitimme prosessin ohjelmien käsikirjoittamisel
la, jonka jälkeen kokosimme tuotantotiimin. Tuotan
totiimi koostuu muun muassa kuvaajista, valaisijoista, 
lavastajista ja maskeeraajista. Kun nämä osat ovat va
littu, pääsemme itse tekemisen vaiheeseen. Lopputu
loksen toteuttaa leikkaaja yhdessä ohjaajan kanssa.

Osuuskunnan ylläpitäminen ja ohjelmien tuotan
to vaatii tietysti myös paljon pohjatyötä sekä asioiden 
hoitamista. Osuuskuntatoimintaamme kuuluu myös 
paljon muutakin kuin ohjelmat. Jokaisesta osuuskun
taan liittyvästä asiasta päätetään yhdessä kokouksis
sa. Kuka tekee, mitä ja missä ajassa. Olemme saa
neet käyttää luovuuttamme riittävästi ja suunnitella 
muun muassa omat nettisivumme sekä VäriTVn et
tä osuuskuntamme logon. Hyvä markkinointi on tär
keää, sillä ilman näkyvyyttä, ei kukaan tietäisi meistä 
mitään. Siksi olemme panostaneet erityisesti visuaa
liseen ilmeeseen. Lisäksi olemme kirjoittaneet blogeja 
sekä osuuskunnan lehteä.

Ryhmämme on täynnä monipuolisia osaajia, joten 
tarkoituksenamme on saada asiakkaita, joille voimme 
tehdä tilaustöitä. Tilaustöihin kuuluvat muun muas
sa mainos- ja yritysvideot, sekä graafinen suunnittelu. 
Vaikka suurimmalta osalta teemmekin kaiken kana
vaamme varten, otamme vastaan myös muita tilaus
töitä. Jos esimerkiksi yritykset haluavat uuden ilmeen 
internetsivuilleen, voimme tarjota heille suunnittelu- 
apua tai jopa toteutusta.

Monet meistä ovat medianomikoulutuksella täh
täämässä suoraan työelämään ja siksi osuuskuntatoi
mintamme on hyvä harjoitus tulevaa työtä varten. 
Jollekin se voi toimia myös ponnahduslautana. Täl
lä alalla, kuten monissa muissakin aloissa varmasti on 
suhteiden luominen hyvin tärkeää. Jos tekee hyvää 
jälkeä niin se myös muistetaan ja töitäkin saattaa tule
vaisuudessa olla tarjolla.

Me toivotamme MeditaideMn puolesta kaikille oi
kein hyvää Joulua, sekä uusien mahdollisuuksien täyt
teistä Uutta Vuotta. Ja ennen kaikkea mukavia katse- 
luhetkiä ohjelmiemme parissa!

Toim. Lotta Laakso ja Meri-Tuuli Varis

Lisätietoja meistä sekä ohjelmien lähetysajat näet 
internetsivultamme www.mediataidem.fi
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Harrastuksena 5 VVR
S

räänä mökki-iltana Toisveden rannalla radio- 
harrastajista koostuva kaveriporukka alkoi poh
tia oman radioaseman perustamista. Osa poru
kasta harrasti DX-kuuntelua eli ulkomaalaisten radio

asemien kuuntelua, osalla oli radioamatöörilisenssi,. 
Haaveet omasta asemasta olivat olleet monien mielis
sä jo pitkään.

Liedenpohja valikoitui lähetyspaikaksi sopivan 
tontin ja rauhallisen sijainnin perusteella. Lisäksi Pasi 
Lehtovaaralla oli tarkoitukseen sopivat tilat käytettä
vissä. Talon pihaan nousi vuonna 2000 ensimmäinen 
masto sekä studio ja lähetin.

— Tiheästi asutulla alueella syntyy helpommin häi
riötilanteita lyhytaaltolähetyksissä. Lähetys saattaa 
esimerkiksi kuulua läpi kiinni olevista radioista, ker
too Esa Saunamäki, joka on yksi aseman perustajajä
senistä.

Tarvittavien lupien ja rakennusten valmistuttua 
aloitettiin lyhytaaltolähetykset vuoden 2000 heinä
kuussa. Radioasemalle annettiin nimi Scandinavian 
Weekend Radio eli SWR, ja siitä tuli Pohjoismaiden 
ensimmäinen yksityinen lyhytaaltoradioasema. Aluk
si lähetys kuului vain lyhytaalloilla Suomen rajojen ul
kopuolella.

- Joidenkin vuosien kuluttua laajensimme toimin
taa myös keskiaalloille, jolloin kuuluvuus kotimaas
sa parani. Paremman kuuluvuuden saavuttamiseksi 
saimme myös ULA-taajuuden, jonka tehoa pyrimme 
nostamaan, sillä tällä hetkellä pääkuuluvuusalueena 
on vain Virrat ja Alavus. Suuria kaupallisia suunnitel
mia meillä ei kuitenkaan ole, harrastelijapohjalla tätä

juttua tehdään, Saunamäki jatkaa.
- Nettiradiokaan ei ole suuunnitelmissamme lä

hinnä taloudellisista syistä. Siitä puuttuu myös radio
toimintaan oleellisena osana kuuluva tekniikka. Näin 
paatunut radiomies vain pettäisi itsensä ja kuunteli
jansa siihen ryhtymällä.

Monipuolista ohjelmaa
SWR:lla ei ole tiettyä ohjelmistolinjaa, vaan toimitta
jat saavat vapaasti tehdä haluamaansa ohjelmaa suo
meksi tai englanniksi.

- Pääsääntöisesti studiossa lähetetään musiikkipai- 
notteista ohjelmaa juttelun kera. Vuosien varrella on 
kuitenkin kuultu monenlaista, muun muassa paikal- 
lisohjelmaa, haastatteluja, kuuntelijakilpailuja, kuun
nelmia ja kokkausohjelmia. Kerran on tehty livehaas- 
tattelu etelänavan tutkimusasemallekin. Viime kesänä 
studio oli grillikatoksessa ja lähetystä tehtiin saunas
ta, Esa kertoo.

Ohjelmaa tehdään useimmiten yksin, toisinaan 
myös porukalla.

— Melko pienen jäsenmäärän vuoksi studiossa jou
tuu joskus viettämään pidempiäkin aikoja putkeen, 
jolloin saattaa joutua käyttämään luovuutta pohties
saan jutun juurta. Musiikkivalikoima on laaja: on suo
malaista ja ulkomaista musiikkia, jazzia, punkkia, is
kelmää - mistä kukin sattuu pitämään. Kappaleita ei 
soiteta puhki, vaikka jokaisella varmasti omia kesto- 
suosikkeja onkin.

Lähetys päättyy aina Sibeliuksen Finlandiaan. Se 
on perinne ensimmäisestä lähetyksestä saakka.

DJ Häkä lähetystä 
tekemässä. Kuva Jan 
Vebrenkamp.
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SWR-porukka Tapani Häkkinen (vas.), Teemu Lehtimäki, Trevor Tivyman ja Esa Sauna- 
mäki. Kuva Jan Vehrenkamp.

Korttien keräilyä
DX-kuuntelijoilla on tapana lähettää kuuntelemalleen 
radioasemalle kirjeitse tai sähköisesti kuuluvuusra- 
portteja. Raportissa ilmoitetaan muun muassa kuun
neltu taajuus ja sen hetkinen ohjelma, jotta radioase
ma pystyy varmistamaan kuullun lähetyksen omak
seen. Tällöin radioasema vastaa lähettämällä kuunteli
jalle QSL-kortin, joita DX-kuuntelijat keskuudessaan 
keräilevät.

— Joskus kortteja on haluttu omaksi jopa niin in
nokkaasti, että on raportoitu päivältä, jolloin lähetys
tä ei ole ollutkaan.

SWR on saanut kirjeitse tähän mennessä lähes kuu
sisataa kuuluvuusraporttia eri puolilta maapalloa. Li
säksi raportointia on tapahtunut runsaasti myös säh
köisesti. Raportteja on saapunut lähes kaikista Euroo
pan maista. Itäisimmät ovat tulleet Venäjältä ja kau
kaisimmat Yhdysvalloista, missä lähetyksestä on kuu
lunut enää vain pieni pihaus.

Ekoystävällinen asema
Yhtenä ajatuksena radioasemaa suunniteltaessa oli val
miin, kaupallisen lähetyslaitteiston korvaaminen itse- 
rakennetulla laitteistolla. SWR:lta löytyy erittäin pal
jon lahjoituksina saatua tavaraa, jota on sittemmin 
korjailtu tarpeen mukaan. Muun muassa ULA-lähe- 
tinkalusto ja mastot sekä lukuisat CD-levyt ovat lah
joitusten kautta päätyneet asemalle. Vanhoilta matka
puhelintukiasemiltakin on löytynyt sopivaa kierrätys- 
tavaraa.

- Meikeinhän tästä voisi jonkun ympäristömerkin 
saada, Esa hymähtää.

— Radiotoiminnan suurin uhkatekijä on ukonilma. 
Jos on vuorokauden poissa paikalta, niin varmasti jo-

Scandinavian VVeekend Radio lähettää 
ohjelmaa 24 tuntia kerrallaan 
joka kuukauden ensimmäisenä 
lauantaina sekä juhannuspäivänä.

Taajuudet:
SW 25 m:n ja 49 m:n alueella 11690 
kHz, 11720 kHz, 5980 kHz ja 6170 kHz 
MW 187 m:n alueella 1602 kHz 
ULA-taajuus FM 104,2 MHz

Nettisivut: www.swradio.net/

ku laite hajoaa tai polttaa sulakkeen. Yleensä jos uk
konen tulee päälle, on sähköt sammutettu. ULA-lä- 
hetintä ei viitsisi sammuttaa, mutta jos ukkonen polt
taa laitteet, tarvitaan uudet jostain. Varalähetin oli lai
nassa radioamatöörien kesäleirillä ja tuli sieltä takaisin 
ukkosen iskemänä, eikä sitä ole saatu vielä kuntoon. 

Avoimet ovet
Alkuaikoina radioasemalla oli avoimien ovien päiviä, 
mutta sittemmin niitä ei ole enää erikseen järjestetty.

- Meillä on aina avoimet ovet, kunhan etukäteen 
pirauttaa tai laittaa varmuuden vuoksi viestiä studion 
numeroon, Esa sanoo.

- Lisäksi, mikäli ohjelman teosta kiinnostuneita 
samanhenkisiä hulluja löytyy, niin yhteyttä saa toki 
ottaa.

Vuosien mittaan studiossa onkin käynyt esimer
kiksi media-alan opiskelijoita ohjelman teossa.

Silja Järvensivu

2012 +5
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Pääsylippu Helsingin olympiakisojen yleisurheilukilpai
luihin 24.7.1952. Lippu oikeutti stadionin IV luokan 
katsomoon F 41 paikalle 1354.
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Lipun takapuolelta selviää katsomon F 41 sijainti stadio
nin pohjoiskaarteessa.
Kuvat kirjoittajan kokoelmista.

O lymp i am u i s te Ima
änä vuonna on olympiavuosi. Lontoossa järjes
tettiin kisat, ja omista Helsingin vuoden 1952 
kisoista tuli kuluneeksi 60 vuotta. Sain 11-vuo- 

tiaana kokea niiden tunnelman Helsingissä ja Helsin
gin olympiastadionilla, kun isäni Niilo Kellomäki vei 
koko viisilapsisen perheensä kisoihin.

Pääsyliput hankittiin jo kevättalvella. Mantilon 
kansakoulun vieressä oli helsinkiläisellä kauppias Rei
josella kesäpaikka. Hänen kanssaan oli sovittu, et
tä saatiin majapaikka Reijosten asunnossa Merimie
henkadulla. Kisat olivat alkaneet 19. heinäkuuta. En
nen matkaa kiirehdittiin sateitten viivästämät heinä- 
työt valmiiksi. Lähtöä edeltävänä iltana 23. heinäkuu
ta mentiin saunaan, kun keihäänheiton tulokset oli
vat selvinneet radioselostuksesta. Toivo Hyytiäisen 
pronssimitali oli pettymys. Saunan jälkeen komennet
tiin aikaisin nukkumaan, mutta uni jäi lyhyeksi, kun 
uuden vuorokauden puolella oli aika lähteä Mantilon 
rautatieasemalle.

Heinäkuun lopulla sydänyön hämärä oli jo syvä, 
kun veturin valot ilmestyivät Simoskylän suunnas
ta kaarteen takaa. Junan ääni oli kuulunut hiljaisessa 
yössä jo vähän aikaa. Junalle annettiin valomerkki py
sähtyä sytyttämällä laiturivalot hetkeksi, mihin vetu
rinkuljettaja vastasi veturin pillin pitkällä vihellyksel
lä. Lämpöä säteilevä höyryveturi rullasi silinteriöljyn 
tuoksun saattelemana, juna pysähtyi ja noustiin kyy
tiin. Haapamäellä oli vaihto Helsingin pikajunaan. 
Poikajoukko taisi olla aika uninen siinä vaiheessa. Itse 
muistan matkasta vasta, kun aurinko jo paistoi ja juna 
kulki Uudenmaan taajamien läpi. Helsingissä mentiin 
ensin Reijosille, mutta pian sen jälkeen jo stadionille 
katsomaan aamupäivän karsintakilpailuja.

Reijoset olivat varmaan antaneet hyvät ohjeet, joten 
matka raitiovaunulla stadionille sujui ongelmitta. Ha

keudutun pääsylippujen osoittamaan katsomon osaan 
F 41. Paikka oli pohjoiskaarteessa korkealla puuraken
teisessa lisäkatsomossa, jolla stadionin katsojamäärä 
oli nostettu 70 000: een. (Nykyasussa stadion vetää 
noin 50 000 katsojaa.) Naapureinämme oli virtolaisia 
urheilumiehiä, muun muuassa Pentti Kauppinen, joka 
kommentoi asiantuntevasti kilpailijoita ja kilpailuta
pahtumia. Arvattavasti liput oli hankittu Virtain Ur
heilijoiden yhteistilauksena. Liput muistuttivat paina
tukseltaan seteleitä vesileimoineen kaikkineen väären
nösten vaikeuttamiseksi. Väentungoksessa liikkui ul
komaisia urheilijoita värikkäissä verryttelypuvuissaan, 
ja näin ensimmäisen kerran eläissäni mustaihoisia ih
misiä.

Karsintakilpailuista ei jäänyt oikein muuta muis
tiin kuin, että SE-mies Rolf Back karsiutui jo 400 m 
alkuerässä. Huonosti nukutun yön jäljiltä taisi unikin 
painaa. Välillä käytiin syömässä suuressa telttaravin- 
tolassa stadionin edessä olevalla kentällä.

Loppukilpailut alkoivat iltapäivällä samalla, kun 
juoksujen karsintaerät jatkuivat. Loppukilpailuja oli
vat moukarinheitto, 5000 m juoksu, 110 m aitajuok
su, naisten keihäänheitto ja naisten 80 m aitajuok
su. Moukarihäkki oli sopivasti aivan meidän katso
momme edessä. Unkarilainen Csermak heitti maail
manennätyksen, ensimmäisenä heittäjänä yli 60 met
riä. Muuten päivä oli tshekkiläisen Zatopekin per
heen. Kultaa jo 10 000 metrillä voittanut Emil Zato- 
pek voitti 5000 m, ja hänen vaimonsa Dana Zatopko- 
va naisten keihäänheiton.

Stadionpäivän jälkeen alkoi Helsingin nähtävyyk
sien katselu: Korkeasaari, Suomenlinna, Linnanmäki 
ja tavaratalot. Linnanmäen vuoristorata oli ihan hyvä 
kokemus. Suomenlinnassa kiipeiltiin Kustaanmiekan 
valleilla olevien tykkien päälle. Korkeasaari oli elämys,
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jota kuitenkin himmensi se, että vahtimestarit ottivat 
meiltä pois nurmikolta löytyneet riikinkukon sulat. 
Isä oli asiasta aika tuohtunut, mutta ei auttanut.

Juotiin Coca-Colaa pulloista, joiden muotoilu 
kuuluu edelleen juoman tunnusmerkkeihin. Helsin
gin kisat olivatkin Coca-Colan maihinnousu Suo
meen. Yhtiö lahjoitti juomaa 720 000 pulloa hyvänte
keväisyysjärjestöille myytäväksi niiden toiminnan tu
eksi. Myyntikojujen jäähdytysarkut olivat aikakauden 
pyöreämuotoista amerikkalaista muotoilua, ja ne oli 
varustettu värikäällä päivänvalolla.

Kauppatorilla olivat saloissa kisojen kaikkien osan- 
ottajamaitten liput. Eräänä päivänä Argentiinan lippu 
oli puolitangossa; kansansa palvoma presidentinrouva 
Evita Peron oli kuollut. Käytiin vielä toisen kerran sta
dionin lähettyvillä. Sieltä kuului huikea yleisön huu
to. Sanottiin, että siellä käytiin 1500 metrin loppukil
pailu, jonka voitti belgialainen Joseph Bartels. Helsin
gin asuntoni on vuoden 1952 Kisakylässä. Taloyhtiö 
on selvittänyt, että koko C-porras oli Belgian jouk
kueen käytössä. Ehkä kultamitalimies Bartels ja muu
tamat hänen joukkuetoverinsa olivat asuntoni ensim
mäiset asukkaat!

Kaikkiaan viivyimme Helsingissä ehkä kolme päi
vää. Se oli ensimmäinen Helsinginmatkani. Paluu
matkakin tehtiin yön yli. Haapamäellä vaihdettiin 
Porin junaan ja Mantiloon tultaessa aurinko jo pais
toi. Oli kaunis lämmin aamu, enkä malttanut mennä 
enää nukkumaan. Liekö ollut matka vielä jännittävä
nä mielessä, vai oliko vain niin mukava taas päästä ko- 
tiympyröihin?

Heikki Kellomäki

MOUKARINHEITTO
Loppukilpailu

15.00
SLÄGGKASTMNG

Final
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OLYMPIAV0BTAJA 1952:
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Moukarinheiton loppukilpailu alkoi klo 15. Loppukil
pailuun selvinneitä osanottajia ei ole voitu painaa val
miiksi ohjelmavihkoseen, koska karsinta oli vasta saman 
päivän aamupäivällä. Katsoja saattoi itse kirjoittaa ni
met ja heittokierrosten tulokset sivun taulukkoon. Tähän 
on merkitty vain voittaja Csermak ja hänen kilpailunu
meronsa. Lisäksi on merkitty mitalimiehet ja Csermakin 
ME-tulos sivun alalaitaan varattuun tilaan. Merkinnät 
ovat veljieni tai itseni tekemiä.

Kauppakasakat ja [umppurit
Niin kauan kuin ihmissukua on ollut maan päällä, on 
käyty kauppaa. Aatamin ja Eevan karkoitus Paratii
sista oli seuraus toiminnasta, joka voidaan laskea huo
noksi kaupaksi.

Tampereen vanhin tehdaslaitos Tampereen pape
ritehdas aloitti toimintansa vuonna 1783. Tehtaan pe
rusti vaprikööri Abraham Häggman. Vaatimaton teh
das valmisti paperia lumpuista.

Tehdas synnytti uuden ammattiluokan, lumppurit, 
jotka tehtaan antamien passien turvin kiersivät kerää
mässä lumppuja oikein valtiovallan myötävaikutuksel
la. Puuvanukkeen tultua paperiteollisuuden pääasial
liseksi raaka-aineeksi 1860-luvulla katosi lumppurin 
ammatti vähitellen.

Lumppurien kavereina kulkivat kotimaiset kulku- 
kauppiaat sekä Venäjänmaalta tulleet kauppakasakat 
ja laukkuryssät. Kauppiaat yöpyivät pirttien penkeillä 
tai saunojen lauteilla ja ruokailivat talonväen kanssa.

Kaupanteon vauhdittamiseksi mukana oli monen
laista tavaraa, josta oli oma esittelyriimitys:

”On nippii, nappii, savipottuu, vateja, kukkopil- 
lii, neuloi, naskalii, hajunhaju saiputtii, saksii, veittii, 
henskelii, nahkaremmii.” Kotimaisilla kulkukauppi
ailla saattoi olla hyvin monipuolinen valikoima tuot
teita.

Virroilla tuttuja kauppiaita oli ainakin Vesilahden 
äijäksi kutsuttu Kalle. Tavara kulki kylästä kylään ke
säisin polkupyörän ritsillä, talvella työntökelkoilla.

Majalahden Heikki teki sotien jälkeen kauppaa 
mitä teurastustyöltään ehti. Heikki kävi hakemassa 
tavaraa Jyväskylästä potkukelkalla. Virtasen Jalo ha
ki myytävänsä polkupyörällä Tampereen kauppiailta, 
muun muassa Martti Salmionilta.

Osa kaupattavasta tavarasta oli pienimuotoista. Var- 
tiamäen Onni kuljetti myytävänsä pompan taskuissa: 
partaveittiä, saksia, hionkiviä. Viimeksi mainittujen 
laatua kysyttäessä Onni vastasi, että kyllä Karpo-rum- 
rum paras on. Gillette-partakoneenterät olivat myös 
omassa arvossaan, samoin Tohtorin hiusöljy.

Juhani Reinikka
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Latorallin tiheään vaihtuvissa kohtauksissa ja rooleissa Tuomo Eteläniemi (vas.), Mauri Heinämäki ja Ari Rantanen. 
Kuva Eira Siltanen.

Leipää ja teatterihuveja
irtain Vaskiveden Havangankylästä löytyy 
mainio Ruoka- ja leipäpaja RasinTupa. Ni
menomaan löytyy, sillä sattumalta sinne tus

kin osuu. Rakennus on vuonna 1938 valmistunut en
tinen Havangan koulu Tiukantien varrella, jossa ny
kyisin toimii Eteläniemen perheen teema- ja tilausruo- 
kapalvelu.

Koulu Havangalla on aloittanut toimintansa jo 
1917 Pirttijärven talossa. Omaan koulutaloon pääs
tiin muuttamaan syksyllä 1921. Ensimmäinen koulu
rakennus paloi keväällä 1937, ja sen tilalle rakennet
tiin tämä nykyinen, jossa kansakoulu toimi aina vuo
den 1968 kevääseen saakka. Kiinteistö on sen jälkeen 
ehtinyt olla usealla eri omistajalla ja pitänyt sisällään 
monenlaista yritystoimintaa.

SaTuLuomus ja ammumellit
Sari ja Tuomo Eteläniemi kirjoittavat kotisivuillaan 
värikkäästi vaiheistaan ja siitä, miten karkinteko al
koi vuonna 1992 ensimmäisen vuohen myötä. Paris
kunta osti vuonna 1995 Sarin kotitilan Rasin, jonne 
asettuivat myös jo silloin parikymmenpäiseksi kasva
nut vuohikatras sekä kaksi lehmää. Vuohenmaidosta 
Sari valmisti Kuttumelli-makeisia ja lehmänmaidosta 
Ammumälli-toffeeta.

Yrityksen nimeksi oli tullut SaTuLuomus. Sarin ja 
Tuomon etunimien alkutavut sekä ällä vielä kaikkien

kolmen pojan alkukirjaimesta yhdistettynä tuotteiden 
luonnonmukaiseen valmistukseen on mainio oivallus.

— Kymmenisen vuotta vierähti rampatessa tuvan ja 
navetan väliä, sitten oli pakko ottaa jäljellä oleva järki 
käteen ja haikein mielin luopua lehmistä ja vuohista. 
Samalla päätimme keskittyä toffeen tekemiseen, Sa
ri kertoo.

Leipominen alkoi aikanaan ajatuksesta tarjota lä
hellä sijaitsevan Myllyniemen tanssilavan buffettiin 
munkit. Niitä onkin leivottu jo monta vuotta, ja lisäk
si paljon muuta. Sarin vakiotuotteita munkkien lisäksi 
ovat pullat sekä minimaalisesti vehnäjauhoja sisältävä 
ohraleipä ja juureen leivottu hiivaton ruisleipä.

RasinTupa aloitti marraskuussa 2011. Muutamat 
pikkujoulut ja syntymäpäivät ehdittiin jo ennen jou
lua viettää. Pitsaperjantait joka kuukauden lopussa 
ovat jo kävijöille tulleet tutuiksi. Tilaa on reilulle kol
mellekymmenelle hengelle. Ruuat valmistetaan peri
aatteella reilua ruokaa aidoista aineksista.

Kultturelli latoralli RasinTuvalla
Hevosen, ponin ja koirien lisäksi pariskunnan vähäi
nen vapaa-aika jaetaan vielä estraditaiteelle. Isännän 
jalkapallo- ja kuoroharrastuksen ohella molemmat 
ovat myös innokkaita teatterin harrastajia. Idearikkaat 
yrittäjät yhdistivät harrastuksen työn oheen ja kun-
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Tuomo Eteläniemen (oik.) kanssa Olavi Heittola. Kuva Eira Siltanen.

nostivat tontin reunassa olleen vanhan ladon esiinty
mispaikaksi. Teatteriryhmä ja kyläyhdistys ovat olleet 
apuna kunnostustalkoissa.

Onneksi tekijät ymmärsivät, että kenolleen kallis
tuneen ladon ulkoista ilmettä ei parane mennä paljoa 
korjailemaan, jotta aito nykypäivän vanhan ladon idylli 
näkyy ja tuntuu. Sisätilat ovat saaneet lahonneen lauta
lattian tilalle hakepermannon, fiksut lankkupenkit sekä 
sen kuitenkin vatupassissa olevan esiintymislavan.

Kesällä 2012 esitetty oivallinen maalaiskaparee oli 
koottu pienistä kohtauksista ja lauluista. Mukana oli 
myös tanssia aina KePu-naisten tankotanssista Jout- 
senlampeen ja Elvikseen. Teatteriryhmän vahvin vies
ti oli maalaisuuden nostaminen voitoksi hulvattoman 
huumorin keinoin.

— Harjoittelemaan alettiin helmikuulla ja kerran

viikossa on reenattu, nyt vähän useammin. Vaikka 
harrastus teettää kiirettä, haittaa ajoittain työntekoa, 
aiheuttaa unettomia öitä ja vaatii monenlaista suun
nittelua ja järjestelyä, on se silti äärettömän hauskaa 
todella mukavan porukan takia. Naurettu on itsekin 
urakalla, Sari kertoo.

Latorallin käsikirjoittaja ja ohjaaja Päivi Ylimys esiin
tyi myös itse useissa kohtauksissa. Melkoista rallia käy
tiin esityksen aikana myös nurkan takana, missä esiin
tyjillä vaihtuvat tiuhaan tahtiin roolit ja asut. Rooleis
sa muuntautuivat moneen kuosiin Sari ja Tuomo Ete
läniemi, Anja Harju, Mauri Heinämäki, Olavi Heitto
la ja Ari Rantanen. Ääni-Arska Ari Kaakkomäki hoite- 
li äänentoiston, taustat ja valot. Puvustajan ja tarpeiston 
hoidon tehtävistä vastasi Sanni Ala-Heikkilä.

Aila Sipilä

Joulupähkinä purtavaksi
- Mitä tarkoittaa?

/V oulupähkinässämme arvuutellaan tänä 
k,| vuonna sanojen merkityksiä. Tarkka lukija 

I muistaa, että Virtain Joulussa 2011 oli sa
manlainen tehtävä, mutta tällä kertaa emme an
nakaan vastauksia saman tien. Mitä tarkoittavat- 
kaan seuraavat vanhat ilmaisut ja murresanat?

1 kartiinit 5 suolivyö
2 pivo 6 tantari
3 puusnoukka 7 tärpäntikkeli
4 räntti 8 äpäristö

Kirjoita vastaukset sivulta 63 löytyvälle ku
pongille ja palauta se Virtain kirjastoon tai ku
pongista löytyvään osoitteeseen. Kilpailuaikaa on 
7.1.2013 saakka. Kaikkien oikein vastanneiden 
kesken arvotaan 50 euron arvoinen lahjakortti 
Virtain Kipa-kirjakauppaan. Oikeat vastaukset ja 
kilpailun voittaja julkaistaan tammikuussa Suo
menselän Sanomissa.

Sanat on koonnut Aila Sipilä.
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Sotajoulu 1939
ämä muistikuva on kirkkaana mielessäni: Olen 
nelivuotias, istun lattialla joulukuusen vieressä. 
Kuusi on kaunis. Siinä on kirkasta nauhaa, lip

puja ja valkoista pumpulia, kuin lunta. Äitini sitoi ok- 
sankärkiin muutaman pienen kynttilän. Ne poltettai
siin myöhemmin illalla, kunhan ikkunat ensin peitet
täisiin mustalla tervapaperiverholla, sillä ulos ei saa
nut näkyä yhtään valonsädettä. Olihan sota ja ulkona 
kiersi vartioita, jotka kopistivat kovasti ikkunaan, jos 
näkyi valoa. Isät olivat sodassa, sanottiin, ja siellä oli 
meidänkin isä.

Aiemmin olimme olleet saunassa. Saunapolku oli 
luminen, ja kaikkialla oli hiljaista ja pimeää. Vain tai
vaalla oli valtavan kirkas tähti. Sanoin siitä äidille ja 
hän vastasi, että se on joulutähti. Harras tunne valta
si mieleni. Aiemmin oli puhuttu joulupukista, mutta

äiti sanoi, että ei pukki uskalla lähteä korvatunturilta
— ryssät sen ampuisivat varmasti. Se oli tietysti petty
mys. Pukki ei tulisi.

Myöhemmin, kun istuimme keittiössä ja söimme 
puuroa, kolkutettiin ovelle. Kaikki pelästyivät, mutta 
sitten ovi avautui ja sisään lensi pussukka ja huudettiin 
hyvää joulua. Voi ihmettä! Kun pussi avattiin, siellä oli 
leipää ja pulla jokaiselle ja jotain vielä ihmeellisempää
— pussillinen omenia! Koronkylän hyvät emännät oli
vat keränneet paketin ja muistivat näin köyhää perhet
tä, jonka isä oli sotatantereella.

Hyvillä mielin kävimme nukkumaan. Kun pieni 
öljytuikku sammutettiin ja tuli pilkkopimeää, ajatte- 
lin, että ulkona valaisi joulutähti. Siihen nukahdin.

Sirkka Ylimys

Sota-ajan kirjeleimoja
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Puhe Virtain kaupungin
itsenäisyyspäiväjuhlassa 2011
Tänään itsenäinen Suomi täyttää 94 vuotta. Jokainen sota-ajan taisteluissa ja kotirintamalla mukana ollut 
ansaitsee kiitoksen meiltä nuoremmilta. Ilman silloin saavutettua torjuntavoittoa kohtalomme olisi ollut 
virolaisen veljeskansan kohtalo. Olisimme menettäneet vapautemme ajatella ja toimia itsenäisesti.

Monelle taistelu Suomen puolesta maksoi oman hengen. On tärkeää, että perinne itsenäisyyspäivänä 
sankarihaudoille laskettavasta seppeleestä jatkuu seuraaville sukupolville, jotta myös he osaavat arvostaa 
niitä, jotka aikoinaan antoivat henkensä isänmaan puolesta.

Suomalaiset toimivat esimerkillisesti sodan jälkeisessä jälleenrakentamisessa. Sotakorvaukset makset
tiin ja karjalaisten asuttaminen oli historiallinen teko. Lapsuusmaisemissani Herraskylässä asui useita kar
jalaisperheitä, ja usein kuulin heidän kertomuksiaan evakkoretkestä ja kaikesta, mitä Karjalaan jäi. Ikävä 
kotiseudulle oli suuri.

Myös isäni Lauri Kivistö osallistui jatkosotaan. Hän sai kutsuntamääräyksen 13.3.1940 ollessaan vasta 
19-vuotias nuorukainen. Isäni taisteli Adolf Ehrnroothin johtamassa Tyrjän rykmentissä JR7 Siiranmäes
sä, Punnuksessa, Äyräpäällä ja Vuosalmella. Isäni ei sotakokemuksistaan paljoa puhunut, mutta sain hou
kuteltua hänet viimeisenä elinvuotenaan kirjoittamaan niistä muistelmat oman suvun käyttöön.

Sotaveteraanikuntoutuksen ohjaajana tapasin kaksi virtolaista veteraania, jotka olivat taistelleet samas
sa rykmentissä. Oli sykähdyttävää kuulla heidän kertomuksiaan ja nähdä myös sota-arkiston filmi Vasik- 
kasaaren taistelusta tietäen, että isänikin oli ollut siellä mukana. Isäni kertoi, että on totta, että Vuoksen 
vesi oli värjäytynyt punaiseksi sotilaiden verestä.

Nyt on tullut aika nuorempien sukupolvien tarttua työhön veteraanien hyväksi. Olen ylpeä siitä, et
tä minut on kutsuttu Virtain Sotaveteraaniyhdistyksen hallituksen jäseneksi. Hallitus koostuu tänä päi
vänä pääasiassa jo seuraavan sukupolven edustajista, mutta mielestäni on arvokasta, että puheenjohtajana 
toimii edelleen veteraani, Onni Holttinen. Hän tuo meille nuoremmille jäsenille asioihin veteraaninäkö- 
kulman.

Haluan osaltani yhtyä lauseeseen "Veljeä ei jätetä” eli veteraania ei jätetä! Veteraanikuntoutuksessa ta
pasin monia veteraaneja, sotainvalideja ja lottia. Näiden vuosien aikana opin tuntemaan heitä, heidän ilo- 
jaan, surujaan ja toiveitaan. Kotona opittu kunnioitus ja arvostus heitä kohtaan vain syveni, syntyi kiinty
mys heihin ja monesta tulikin minulle ystävä.

Tänä päivänä valtion ja kuntien talouden ollessa ahdingossa puhutaan paljon niin sotaveteraanikun- 
toutukseen kuin maanpuolustukseen kohdennettavien määrärahojen leikkaamisesta. Olen nähnyt, että 
molemmat leikkauskohteet askarruttavat ja aiheuttavat huolta myös sotaveteraaneille. Toivon sydämestä
ni, että veteraanit hoidettaisiin kauniisti loppuun asti. Olemme sen heille velkaa. Ja itsenäinen maa tarvit
see myös uskottavan puolustuksen, sen historia on meille opettanut.

Positiivisena asiana valtiovallan taholta on päätös rahoittaa ns. veteraanien kotikuntoutusmallia. Sen 
tarkoituksena on viedä kuntoutus veteraanin kotiin ja näin tukea kotona pärjäämistä mahdollisimman 
pitkään. Myös Virroilla veteraanien kotikuntoutus käynnistetään keväällä 2012.

Virtain Sotaveteraaniyhdistys myi kaupungille omistamansa kiinteistön, ja siitä saadut varat johtokun
ta on päättänyt käyttää ilmaispalveluiden tarjoamiseen jäsenistölleen. Kevään 2012 aikana käynnistetään 
muun muassa kodin siivouspalvelu veteraaneille sekä heidän puoliso- ja leskijäsenilleen. Paljon veteraaneja 
yhteen kokoavat ja suositut virkistyspäivät jatkuvat kaupungintalon nuorisotiloissa.

Virtain Sotaveteraaniyhdistyksessä on perustettu myös perinnetoimikunta. Minulle on kunnia-asia ol
la sen toiminnassa mukana. On tärkeää pitää huolta siitä, että tieto ja muistot itsenäisyytemme vaatimista 
uhrauksista ja ponnisteluista siirtyvät tuleville sukupolville.

Riitta Kammonen
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Palvelulla hyvinvointia
S

uomen Lions-liiton kauden teema on "Palvelulla 
hyvinvointia” ja oman E-piirimme teema "Pal
velulla parempaan elämään”. Teemat vahvista
vat leijonien Me palvelemme -henkeä. Kesällä 2012 

Lions-liiton vuosikokouksessa käsiteltiin Suomen lei
jonien arvoja, joiksi vahvistettiin palveluhalun ohel
la talkoohenki, paikallisuus, luotettavuus, ihmislähei- 
syys ja kansainvälisyys.

Voimakkaat eettiset arvot ovat alusta alkaen ol
leet lionstoiminnan lähtökohtana. Arvot ovat yleensä 
varsin pysyviä, eikä lionsarvoissakaan ole tapahtunut 
suuria muutoksia.

Miksi arvoista sitten kannattaa keskustella? Sen 
vuoksi, että arvot ohjaavat toimintaa. Arvot ovat yh
teisön tahtotila. Arvot muodostavat kompassin, joka 
ohjaa yhteisöä ympäristön muuttuessa ja haasteiden 
koventuessa. Olennaisempaa kuin arvojen muutta
minen on niiden pitäminen kirkkaana mielessä ja toi
minnan ohjenuorana.

Muutoksia tarvitaan sen sijaan toimintatavoissa, 
joita lionsjärjestö onkin lähtenyt uudistamaan. Muu
tokset lähtevät lionsklubeista, joiden on itse löydettävä 
entistä toimivammat mallit. Avautuminen yhteiskun
taan ja entistä avoimempi yhteistyö paikkakunnan 
muiden toimijoiden kanssa avaa uudenlaisia palvelu- 
kohteita ja -tarpeita, joissa lionit voivat olla mukana.

Muutostarpeet nousevat paitsi yhteiskunnan muu
toksista, myös sisäisestä tarpeesta. Uudenlaiset toimin
tatavat auttavat klubeja menestymään niin palvelutoi

minnassaan kuin jäsenkehityksessäänkin. Hyvin toi
mivassa klubissa jäsenet kokevat toiminnan palkitse
vana ja haluavat olla siinä mukana. Iloinen yhdessäolo 
ja yhteisöllisyys ovat palvelutoiminnan ohella lionstoi- 
minnassa kiinni pitäviä voimia.

Palvelulla hyvinvointia - tätä toteuttaa myös LC 
Virrat/Tarjanne. Yhteistyössä Virtain Seuran kanssa 
toteutetun Virtain Joulun tuotolla voimme olla muka
na monessa paikallisessa hankkeessa lasten, nuorten ja 
vanhusten hyväksi.

Helena Vuorenmaa 
LC Virrat/Tarjanne

Muutosvalmentaja/Lions E-piiri

LC Virrat/Tarjanteen 15-vuotisjuhlakokous pidettiin 
16. helmikuuta 2012 Marttisessa. Kuvan omistaa Riitta 
Makkonen.

Virtain Seuran kuulumisia

Perinnettä noudattaen laskivat 8.7. Virtain Seuran pu
heenjohtaja Martti Mäntynen ja johtokunnan jäsen Riit
ta Kammonen Virtain päivänä 8.7. kukat Martti Kitu
sen hautamuistomerkille ja Armid Sandbergin haudalle. 
Kuva Erkki Pajumäki.

52

irtain Seura jatkaa samoilla perinteillä kuin 
edellisinä vuosina. Toinen vuosi puheenjohta
jana on jatkunut samaan tapaan.

Virtain Seura on hakenut Ely-keskukselta lupaa 
pystyttää 1. K. Inhan muistomerkki Torisevan leväh
dysalueelle. Lupa saatiin. Muistomerkkitoimikunta 
päättää, minkälainen merkistä tulee ja milloin se pys
tytetään. Virtain Seura haki myös lupaa laittaa lisä- 
opasteet asevelihengen muistomerkille Ohtolaan. Lu
pa on nyt saatu, ja lisäopasteiden pystytys pyritään 
suorittamaan tämän vuoden aikana.

Muita tapahtumia oli perinteinen Kitusen muisto
merkin ja Sandbergin haudan kukitus. Tämän vuo
den kotiseuturetkenä järjestetty Toisveden risteily 
osoittautui suosituksi, laiva oli täynnä ja ilma aurin
koinen. Käytiin Liedenpohjassa ja Ohtolassa.

Masiinapäivää vietettiin Perinnekylässä, ja se on
nistui hyvin. Elokuussa käytiin onnittelemassa entisen 
emäpitäjän Ruoveden kotiseutumuseota 80 vuodesta.

Martti Mäntynen
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Virtain Urheilijat ry
KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA 

KULUNEESTA VUODESTA JA 
$ TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA!

Musiikista oppimisen iloa 
jo 40 vuotta

www.merikanto-opisto.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

lUitdäT. IMutte*
puh. (03) 475 5949

VIRTAIN KUKKA JA 
HAUTAUSTOIMISTO

memorlaI Puh- (°3>475 3570 ®
SUOMEN HAUTAUSTOIMISTOJEN LIITTO RY:N JÄSENLIIKE 

Keskustie 8 - 34800 VIRRAT 
www. virtainhautaustoimisto. fi

Hyvää Joulua!

METSÄTYÖ HAVANKA OY
METSÄKONEURAKOINTI 

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

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

Kiittäen menneestä vuodesta toivotamme 
joulun iloa ja onnekasta vuotta 2013!

TAUNO MÄKINEN (J) 0400-336984 KOTALA, VIRRAT

www.hallakangas.fi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!_______

* Hyvää Joulua!
Järvi-Suomen Laaturakentajat Oy
UV\/Ä TAI n Virtaintie 37, 34800 VIRRAT
OIVA» IMLU Puh. 03-475 9229. fax 03-475 9219

Gsm 0400 338 405

dlyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta'.

LVI-PALVELU 
TMI. L. HÄRKÖNEN

puh. 050 598 2559

VELI RANTANEN KY
Uuden rakentaminen, remontit, laatoitukset 

ja rakennuspellitykset 
VIRRAT - KURJEN KYLÄ
Puh. 0500 - 627 767

tidevaLLe vuodeLLei
Iflll

virtain Kytt&v Kehtttänustjhdtstys ny

HörRöseiv kyläyhdistys ry
ry

tellllkvkösken kyläyhdistys ry 
.JäcÄB.teytgyhJfetyÄ
Kotalan kyläyhdistys ry

Liuiawbjll»- teyLSyhdistys ry 
o«tolst4£yfe>Ärew.yUy~ytottstys ry

K vaskiveden. kyläyhdistys ry 
vasteuuK kyläseura ry

kyläyhdistys ry
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SS9n«HIBHi
‘Uniikitjoululahjat meiltä

Kuvaamo

Q-Cyvää Joutua'. 
t/Katjaja Jori

Virtaintie 32 
puh.03-4755106

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
Laiva-Nuuttila Oy 
M/S RIMALLE

www.laivanuuttila.net puh. 044-345 0406 
posti@laivanuuttila.net

• Valomainokset: F"
led-, neon- ja loiste- 4
putkimainosten valmistus, L 
asennus ja huolto

• Opasteet:
suuret tienvarsimainokset, 
liikepaikkamerkit

Auto- ja ikkunateippaukset

Henkilönostinten ja alumiinitelineiden 
vuokraus -----\

/Tutustuthan y
• Henkilönostinten katsastus l uudistuneisiin 

....... . ~ k sivuihimme! /
virtain

I valomainos oy
-varmista yrityksesi valoisa tulevaisuus- 
virrat p. 03-475 5699 www.virtainvalomainos.fi

cjiyvää Joulua ja Gnnslliita Jlutta U/uotta!

V IRTAIN
AUTOKORJAAMO

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

JOULURAUHAA 
JA

ONNEA VUODELLE 2013

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

Luontaishoitola VALONSILTA
koulutettu hieroja KAIJA SUNDBERG 

Puutteentie 15 B 13

p. 040 5021 502
auhattii-ta joulua ■

LaI I. \ .»
Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165°

www.virratkirja@phpoint.fi

Yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

MALLATIN RATSUTILA
Siekkiniementie 25, puh. 044-086 9758

KAUNEUSHOITOLA LIISA
Pihlajajärventie 77, puh. 050-593 8627

Jlyvää Joulua ja Onnellista 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
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• Näöntarkastukset
•45 v. ajoko rttinäön- 

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

VIRTAIN APTEEKKI 
Virtaintie 30, p. 03-474 0180 

avoinna arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

pJ/k/h ra a/aa/

Toivottavat apteekkari ja henkilökunta

f/cl asrcGc/caf/Zcmmc 
/cu/uneedta cuoc/csta 

li-n.ca- vuode/G 20/3/

NAK ^VIRRAT
LOLASIT

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

VIRRAT

puh. 03 4752900 fax 03 4752930

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta

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

La 8 -18

HERMORATAHIERONTA 
S. JYSKE

Jfiiiiää a&iakkaiiaan kuluneena vuode&la 
fa ioivoiiaa kaikille 
fäauhalli&la Qoalua
-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

SUUNN1TTFLUT4LO
S. Anttila Oy Virtaintie 17, PL 36, 34801 VIRRAT 

Puh. (03) 475 2800 Fax (03) 475 2850 
etunimi.sukunimi®suunnittelutalosanttila.fi
www.suunnitteiutatosanttila.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 
Tilitoimistopalvelut
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^Marjaana
Keskustie 6 • 34800 Virrat 

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

Hyvää Joulua 
toivottaa

Fax 03-475 3373

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA 
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KONTTORITYÖPALVELU
Pasi Nieminen

VIRRAT, puh. 040 586 2686

■ ‘Jtifeääf« ()n J/ttf/rt 'tuetta

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

Matkailumaatila Lomajärvinen

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

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KAUPUNGINKIRJASTO

AITO VIRTOLAINEN KIINTEISTÖNHUOLTOYHTIÖ 

LAATU RATKAISEE
KIINTEISTÖHUOLTO

ERKKI OKSANEN 
0440 630 299 

Päivystys: 0500 630 299

TALONMIESPALVELUT
• ympärivuorokautinen
• päivystys
• korjaukset
• siivoukset
• vuosilomatuuraukset

Hyvää Joulua ja Kiitokset 
asiakkaille kuluneesta vuodesta!

cAbon jogurtti
Jaana Nihti ja Esa Sara-aho 

Puh. (03) 475 6051

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

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

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

VIRTAIN KIINrtlSJÖPALVELU OY

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Hyvää Joulua ja 
menestystä uudelle vuodelle

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]
Kiinteistötoimisto lkv

As u ntovi r ratov
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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Parturi-Kampaamo
Rauhallista joulua toivottaa

VP Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet

/Aari ja /Aarja
p. (03) 4755114 
Vir+airvtie 35/ Virrat

wa-pe 9-17/ 
la 9-13

Lekatie 4 
34800 Virrat

Puh. (03) 475 5488

■Jäifriti CJ{amJiaanw

Riitta & Roosa
puh. 03-475 3095 
34800 VIRRAT

Hyvää Joutua!

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

Kiertotie 8, VIRRAT,puh. (03) 4752400*

<© (03) 475 3476 Virtaintie 25
Avoinna: 
10.30 - 22.00 
11.00 - 22.00 
12.00 - 22.00

PARTURI-KAMPAAMO

eleettä fa ^elc
Lmua & fJetb tou/ottat/ät RauJalltiJa Joulua

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

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

Toivotamme
Hvjuäd Joni

asiakkaillemme 
ä Joulua!

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

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

HyOää Joutua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

MIRÖIMflLO KESKELLÄ LOMASUOMEA 

. VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA 

PUHELIN (03) 475 6560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

Rauhaisaa Joulua
toivottaa

Digi-TV HUOLTIMO

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

RAUTIA
RAUTIA K-MAATALOUS VIRRAT

Virtain
Sähkötyö Oy
toivottaa

Hyvää Joulua ia 
Onnellista Uutta Vuotta

Munaa aatoksista».

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

°(5 LtTo-itv J awEti- 2012 57

mailto:virtain.sahkotyo%40phpoint.fi


* GRILLI 66 ’
toivottaa asiakkailleen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Yleislääkäri

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
EDULLISET LAATUVARAOSAT

= Virtain“ VARAOSA®
Linjatie 2, 34800 Virrat

Puh. 03 475 5264, Fax 03 475 5255

LUOTETTAVAA SIIVOUSPALVELUA 
YRITYKSILLE JA YKSITYISILLE

VIRTAIN SIIVOUSPALVELU
34800 Virrat puh. 0500-468 266

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

©Husqvarna
Povver Partner

Jlanilaisaa JonCna 
ia

Toitneeiasta tnCevaa vnotta
WWW.VIRHYDRO.FI

VIRTAIN
URHEILUTARVIKE

VlRHYDROOY
Pirkantie 22 Virrat, p. 010 2711200

(Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta'.

CITIUS ALTIUS FORTIUS BE1I E X T R A »
Virtaintie 36, 34800 Virrat, puh. 045 806 3900

34930 Liedenpohja, puh. (03) 475 8115

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

r-- \ 1 KOLARIKORJAAMO
JA AUTOMAALAAMO/I Iivonen Oy

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

Muodikasta Joulua 
yli 60 vuotta

Tamminiemi
Hyvää Joulua toivottaen

puh. 020 1616 295 "

UUffA i» J
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 HYVÄÄ JOULUA

Pääskyntie 11 as. 6, 34 800 VIRRAT 
puh. (03) 475 5093, 040-586 4863

ASartinkarhu
Virrat Puhelin (03) 475 5129

FOTO-MITTA KATTOTYÖ MATTI NURMI

Tuuralantie 38, 42870 KOTALA
Virtaintie 35»Virrat«puh. 475 4249

www.fotoriitta.fi

Puh. 0500-660 979, 475 8697 O
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Virtain Joulun toimituskunta kiittää 
yhteistyökumppaneitaan ja toivottaa 
lehden lukijoille

Hyvää Joulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle 2013!

!L r-w
TH

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Virrat
Virtaintie 33, puh. 0200 3000 Nordea^

AUTOKORJAAMO
HARRI AITTASALO

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

Virtaintie 32, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 475 3775, fax (03) 475 3310 
s-posti: rauta-ekos@phpoint. fi

HYVÄÄ
JOULUA!

MAANRAKENNUS LAHDENPERÄ OY
34800 Virrat 

Puh. 0400 635 432

Kirstin Galleria
Avoinna talviaikana 

sopimuksen mukaan. Tervetuloa!
Jos omistat Galleriasta hankitun taulun, ot
taisin siitä mielelläni valokuvan ja numeron. 
Kiitokset avusta ja oikein hyvää Jouluaikaa 

ja tulevaa vuotta!
rat puh. 03-475 6508, 050 327 3 845 

www.kotipoint.fi/kirstingalleria

[fÄHKÖMAKKONEN KY j

'Zfyvää joulua 
ja önaMitta 
Uutta 'Vaotta 
toiaoo

Kontiontie 8, 34800 Virrat 
puh. 0400-635 722

Zija ja Vja&Jc. 'jjjtta, Petti

<~SAL0NKIS
jiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLi

© 478 4859

•ARTURi-KAMPAAMO

Seija Koskinen 040 741 3374 
Seija Maskonen 040 766 8888

B]B|E]B]E]
Virtaintie 33 
®475 4959

VIRTAIN KAUPUNKI 
KARHUN ASKEL

TEKSTIILIOSASTO, Ah,
Työnsuunnittelija Riitta Perämäki 
- tekstiili- ja vaatetusteollisuudet.

K 485 1 
intetyöt

PUU- JA MUOVIOSASTO, Kiertotie
Työnsuunnittelija Samuli Savolainen 044 71
- puualan tuotesuunnittelu .
- puualan tilaustyöt yrityksille, yhteisöille j.a yksi
- muovialan kokoonpano ja i"* "' '
sekä pakkaustyöt yrityksille

HYVÄÄ JOULUA*
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http://www.kotipoint.fi/kirstingalleria


a rin dftendä toivottaa 

, ponina ia

(Onnel/idta ty/fitta ty/notta 

puh. (03) 475 3755

Iloista joulua ja riemukasta vuotta 2013!
_ _ Hius- jo kauneushuone

T/gtti&KOmia
------www.nattiiakomia.fi puh. 03-4755885

^Marjatila kuunsilta
* kokous-Zjuhlatilat ryhmille (myös tarjoiluineen)
* aittamajoitusta * holvisavusauna
* juhla-astiavuokraus * mustaherukoita/-mehua 
Vuorenmaa Anja, Niemikyläntie 261, 42870 Kotala

Puh. 040 5677 621, (03) 4756 327 
marjakahvila.kuunsilta@mbnet.fi

KfiKS-TILIT Oy
Toivottaa

tKyvää Joulua ja 
Menestystä Uudelle Vuodelle

SYMPPIS
VIRTAIN KÄSITYÖKESKUS
Mäkitie 24

► ► ► 34800 VIRRAT
► ► puh. (03)475 5817, 050 5273 120 
h. a> p. kesäaikana
►► ► KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS

MYYMÄLÄ VIRTAIN PERINNEKYLÄ 
puh. 050 5273 120

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

$j£ AUTOSÄHKÖKORJAAMO

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

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme

IRauhattuta joulanaikaa ja 
hyvää uutta vuotta

Virtain taksiautoilijat

Hyvää Joulua ia 
Onnellista Uutta Vuotta

^Kiitämme asiakkaitamme 
luutuneesta vuodesta, ja 

toivotamme hyvää joutua
i/titäVL
PUTKITYÖ OY

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

Q^on/cut
kiittää asiakkaitaan 

kuluneesta vuodesta ja toivotttaa
Tunnelmallista Joulua!

Cl inafft
Asunto- ja palvelukeskus 

Ainala ry

Virtain Seuran historiikki
PERINTÖNÄ SUKUPOLVIEN VIRRAT 
4» Virtain Seura ry 60 vuotta 1950-2010 
Saatavana Galleria Virinästä ja suoraan 
Virtain Seuralta. Hinta 20,00 €

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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http://www.nattiiakomia.fi
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Hyvää joulua!

Vironkoskentie 72,42870 Kotala 
p. (03) 475 9510

‘Jlyvää Joulua ja 
„ Onnellista Uutta ‘Vu---------..---------- .... TYu/Dt

*** Naisten asujen erikoisliike

$

WANHA TEHDAS
Killinkoski

TEHDASMYYMÄLÄSTÄ
Maan laajin nauha-ja 
nauhatuotevalikoima

RUNSAASTI POISTOERTÄ

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

fftfviA JoaU toiMtto&ft

VIRTAIN RAITARAINÖ
PIRKANTIE 20, 34800 VIRRAT

fif TW“

öj il il' . 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 ia 10 -15, 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!

I »m .Kitusen.levari
Sampoiantie 7, 34800 VIRRAT 

p. 03 475 2000 www.kitusenkievari.fi

visiLÄMPO O
Y

VUODESTA 1985

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

Hyvää Joulua!
Oriveden Sammutinhuolto 

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
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Valoisaa ja lämmintä Joulua!

KOILL1S-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY

Huonekalut edullisesti

Kaluste-Katja
Keskustie 2, 34800 VIRRAT 

Puh. 050 514 0166

Arkipäivän henkireikä

Kyselyt ja toiveet puh. 4851 264

HINAUKSET
MAALAUKSET
TUULILASIT

Saarimäen_______
KOLARIKORJAAMO
Kiertotie 5, 34800 VIRRAT 
8 03-475 4898, 0500 362 298

Peltomäen
RAKENNUS OY

KOTALAN KATTOPELTI ja 
KANGASAHON RAUTAKAUPPA

TOIVOTTAVAT

(Rauhaisaa

Jouhin Ihoa!
C VIRTAIN FYSIOTERAPIA")

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

JSOKT-ri JA-
RGHBanD O
- niveltuet
- anatomiset niskatyynyt
- Salli-satulatuoiit

joulua/!

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

Puh. (03) 475 5522

• pienet remontit
• lomien tuuraukset

Avant-pienkuormain 
teemme myös kevät- 
ja syysulkosiivouksia 
palveluita myös mökkiläisille 
Teemme ABLOY-CLASSIC 
ja URA-AVAIMIA 

.kiinteistohuoltopekkanen.fiwww
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Hyvää Joulua toivottaen
HAMMASLÄÄKÄRI
TUIJA KÄHKÖNEN

SUUHYGIENISTI
ARI DAHLBERG

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

(5 bttaitv $ QvJht 2012

mailto:ss.sanomat%40phpoint.fi
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Joulurauhaa ja 
menestystä uudelle 

vuodelle 2013!

Virtain Yrittäjät ry J
Mannisen matkassa!!

HIIHTOMATKAT 2013
24.2. -1.3.Levi alk. 295 €
16.-23.3.Saariselkä 479 €
30.3. -6.4.Tievatupa alk. 439 €
6. -13.4.yiläs alk. 387 €
7. -13.4.Saariselkä 349 € R*’

Hinnat/hlö
Katso lisää mukavia matkoja 
www.busmanni.fi
Bussi-Manninen
Ruovesi puh. 03 486 4700

EUROOOPPAAN 2013
20. -29.4. Bryssei-Pariisi
14. -24.5. ja 4.-14.6. 
Kuninkaallinen 
Etelä-Englanti 
17.-27.8. Alppimatka
21. -28.9.
Viinimatka Saksaan
15. -18.4.2013 Pietari

^Toivotamme ali availlemme

Bussi-Manninen Oy 
kiittää' matkustavia asiakkaitaan 
kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa hyvää uutta vuotta! Pimeiden iltojen 

.V pelastus, 
www.phpoy.fi

POHJOIS-HAMEEN PUHELIN OY
Mänttä: Virkamiehenkatu 3 
Ruovesi: Honkalantie 1 Ol—I
Virrat: Keskustie 7 ■ I I
avoinna: ma-pe klo 9-17
asiakaspalvelut 486 4300, www.phpoy.fi

Kirjanpito - Verotus -Taloushallinto

KIVIMÄ Jlaun«n5L«tpä
Pullapolku 1,34870 VISUVESI 
Puhelin: (03) 472 5300

O3 475 5978 | www.paulikivimakioy.fi

TOHISEVAN 
KA H VI MAJA
PANNUKAHVIA JA KOTILEIVONNAISIA 
VUODESTA 1936
Torisevajärvientie 493, Virrat 
puh. 050 531 8125 
www.kahvimaja.net

; | joulupähkinä purtavaksi 
IX - Mi tä tar koi ttaa?

Kirjoita sivulla 49 olevien sanojen merki- 
/yV- tykset numeroita vastaaville paikoille.

Palauta kuponki tai sen kopio 7.1.2013 men
nessä Virtain kirjastossa olevaan vastauslaatik- 
koon tai osoitteeseen Virtain Seura ry/Joulupäh- 
kinä, Torisevajärvientie 493, 34800 Virrat.

Vastaajan nimi puh.

Kauneus- ja jafäojenhoitota

'Kirsi iMufcamäfy
SKY-kosmetologi

‘Kffrpiniementie 3, ‘VasUjvesi 
Tuti, 044-5758388

1____________________________________________

2____________________________________________

3 ____________________________________________

4 ____________________________________________

5 ____________________________________________

6 ____________________________________________

7 ____________________________________________

8
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Joulunajan tapahtumia Virtain seurakunnassa 2012

Ma 24.12. JOULUAATTO
klo 15 Aattokirkko Virtain kirkossa
klo 15.30 Aattokirkko Killinkosken kirkossa
klo 17 Aattokirkko Liedenpohjan kirkossa
klo 17 Jouluhartaus uuden hautausmaan kappelissa

Ti 25.12. JOULUPÄIVÄ
klo 8 Joulukirkko Virtain kirkossa
klo 10 Joulukirkko Liedenpohjan kirkossa

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

Ma 31.12. UUDENVUODENAATTO
klo 23 aattohartaus Virtain kirkossa

Ti 1.1. klo 18 uudenvuodenpäivän iltakirkko Virtain kirkossa

MUSIIKKITILAISUUDET
Ma 10.12. klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
To 13.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Kotala-talolla
Pe 14.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Vaskiveden nuorisoseuralla
Su 16.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
Ma 17.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Äijännevan koululla
Ti 18.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Killinkosken ja Liedenpohjan kirkoissa
To 20.12. klo 19 kauneimmat joululaulut Kurjenkylän kylätalolla
Muut musiikkitilaisuudet ks. kotisivut www.virtainseurakunta.fi

RAUHALLISTA JOULUNAIKAA JA VARJELUSTA VUODELLE 2013 

VIRTAIN SEURAKUNTA

Virtain Joulu 2012 Päätoimittaja 
Jaana Kallio

Toimitussihteeri 
Aila Sipilä

Toimituskunnan sihteeri 
Katri Lavaste

Taloudenhoitaja 
Arja Saarinen

Toimituskunta 
Arja Järvensivu 
Liisa Knaapi 
Olli Koro
Kirsi-Marja Larjo-Väärälä 
Martti Mäntynen 
Eija Riitamäki 
Karoliina Syrjä

Taitto
Monitiimi

Kansikuva 
Kuvaamo Into/
Katja Urrila-Virtanen

Ilmoitusmyynti 
Jaana Hautakangas 
Eila Karhukorpi 
Liisa Knaapi 
Liisa Mallat

Julkaisijat 
LC Virrat/Tarjanne 
Virtain Seura ry

Painopaikka 
Keuruun Laatupaino 
KLP Oy, Keuruu

55. vuosikerta 
Painosmäärä 1800 kpl 
Hinta 7 €
ISSN 1237-0169
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http://www.virtainseurakunta.fi


LähiTapiola 
toivottaa 

asiakkailleen 
Hyvää Joulua!

LähiTapiola Virrat, Virtaintie 31 
puh. (03)3391 1210

LÄHITAPIOLA
VAKUUTUKSET» PANKKI • SIJOITUKSET

joulua ja
Onnellista Ollutta Ohuetta 20131

Marttinen
Herrasentie 16, Virrat, p. 03 485 1900 

info@marttinen.fi, facebook, www.marttinen.fi

Rauhaisaa Joutua 
ja J-tyvää 

Vutta ‘Vuotta
2013!

Dnhinl^ Virtain Osuuspankki
I OnjOla Pohjois-Hämeen OP-Kiinteistökeskus

mailto:info%40marttinen.fi
http://www.marttinen.fi


Rauhallista Joulua

ja

Onnellista Uutta Vuotta

Virtain kaupunki


