


J --------“X

Sisällysluettelo
Lämmintä mieltä, Jaana Kallio..........................................................................................1
Pirkanmaalaisina tulevaisuuteen, Kristiina Mäkelä.....................................................2
Uhrautuva rakkaus, Jukka Taskinen................................................................................3
Virtain kirjasto 90 vuotta, Tapani Heinonen.............................................................. 4
Kirjaston merkkipaaluja ja paalunvälejä, Aila Sipilä...................................................6
Muistoja lapsuudesta, Tarmo Yli-Rajala.........................................................................7
Sirpa Mettäsen muistoksi, Vuokko Isaksson................................................................10
Seppämestari Paavo Mäntynen on poissa, Jussi V. Niemi.......................................12
Juhani Reinikan muistolle, Martti Mäntynen...........................................................12
Virtain rantain ystävälaulu, Maija Myllykangas.........................................................13
Virtain Pelimannit juhlisti 40-vuotistaivaltaan, Erkki Pajumäki..........................14
Tarinaa Martti Kitusesta, Jussi Korhonen................................................................... 16
Ysiluokkalaisena, Riikka Waris...................................................................................... 18
Ystävyyttä yli rautaesiripun, Arja Saarinen.................................................................20
Kun Tarjanteen ja Pohjolan Kotalaan piti höyrytä, Heikki Kellomäki..................22
Kiinalle seitsemän kesää Virtain järvillä, Marja Kujala.............................................24
Luonto ja ympäristö inspiroivat
taiteilija Kaarina Kellomäkeä, Mirja Yli-Vakkuri...................................................... 26
Joulupähkinä purtavaksi.............................................................................................. 27
Kotalan tervatehdas, Tapio Mäkinen........................................................................... 28
Joululaulu, Esko Heikkilä............................................................................................... 29
Merikanto-opiston 40-juhlavuosi................................................................................ 30
Vuoden varrelta.........................................................................................................32-34
Kotiseuturetki kolmeen kylään, Olli Koro ja Aila Sipilä......................................... 35
Kuusniemen nuottakunta, Aila Sipilä.......................................................................... 36
Kalliojärven kansakoulu, Jussi V. Niemi..................................................................... 38
Mäntys-Jussi - rakentaja ja viljelijä, Jussi V. Niemi...................................................39
Lehdon talon vaiheita, Martti Ahonen.........................................................................40
MestariampujaTerho Mäntynen, Jussi V. Niemi.........................................................41
Yhtä ja toista on mieleen tullu, Eino Aho...................................................................42
Kintaat ja lapaset, Esko Heikkilä.................................................................................. 43
Vuoden varrelta.........................................................................................................44-45
Kaksi kaverusta, Aarne Helenius................................................................................... 46
4H-yhdistyksen värikäs juhlavuosi, Elisa Kellomäki................................................ 47
Kurjenkyläläiset kesäretkellä, Kirsi-Marja Larjo-Väärälä.......................................... 48
Mansikanmakuinen Suvisoitto, Kirsi-Marja Larjo-Väärälä....................................... 48
Kyläkoulu toiminut Kurjenkylässä 120 vuotta, Tuija Veija.....................................49
Kansallispukuja tuulettamassa, Jaana Kallio.............................................................. 50
Virtain Seuran kuulumisia, Martti Mäntynen............................................................ 51
Martti Mäntynen - Virtain karhu 2013, Jussi V. Niemi......................................... 51
Uskalla unelmoida ja tehdä unelmistasi totta, Heli Palva-aho................................52
Joulupähkinä purtavaksi -vastauskuponki............................................................... 63 e



Lämmintä mieltä
PIDÄN JOULUSTA. Saatan jo kesällä tehdä ensim
mäiset joululahjaostokset, ja iloitsen joulukatalogeis- 
ta, jotka ilmestyvät postilaatikkoon syksyn hämäril
lä kauan ennen marraskuuta. Vaihdan jouluverhot ja 
ripottelen ympäri taloa jouluisia koristeita, valoja ja 
kynttilöitä ajatuksella, että näitä ei koskaan voi olla 
liikaa. Suunnittelen ja ideoin, toteutan vanhoja perin
teitä ja kokeilen uusia.

Varhaisin joulumuistoni on ehkä kolme tai neljä
vuotiaana, kun pääsin äidin kanssa joulukirkkoon. 
Tämä tapahtui siihen aikaan onnikalla, josta meina- 
simme myöhästyä, koska minun oli palattava peitte- 
lemään joulupukilta edellisenä iltana saamani nuk
ke. Lunta satoi suurina hiutaleina, kun kävimme velje
ni haudalla. Kirkon eteisessä ryhdyin riisumaan pääl
lysvaatteita, mikä nauratti muuta kirkkoväkeä. Urku
jen sointi ja jouluvirren kaiku jäivät mieleen taivaana 
maan päällä.

Toinen vahva joulumuisto liittyy lehdestä löytyvän 
kertomuksen tavoin joululauluihin. Kun omat lapseni 
olivat pieniä, ajelimme tavan mukaan aatonaaton ilta
na Ruovedellä. Pimeässä autossa lapset keksivät laulaa 
joululauluja, joita he osasivat siinä vaiheessa jo melkoi
sen määrän. Äitinikin muistelee vielä tuota matkaa, 
jolloin kaksi kirkasta lapsiääntä lauloi mennen tullen 
täydellä antaumuksella tiernapoikia, Petteri Punakuo
noa ja muita lauluja.

Jo muutaman vuoden ajan jouluuni on liittynyt 
myös Virtain Joulun tekeminen, vaikka tämä vuo
den pimeimmän ajan suuri juhla ei ensimmäisenä tu-

Kuva Juha Kallio.

lekaan mieleen silloin, kun lehteä aletaan tehdä tou
kokuun valoisina iltoina. Lehti kantaa joulun nimeä, 
mutta käytännössä Virtain Joulu on ennen kaikkea 
kotiseutulehti. Pyrimme kuitenkin saamaan aina jo
tain jouluistakin lehden sivuille.

Virtain Joulu on vuosikymmenien kuluessa lunas
tanut paikkansa Virtain historian ja kulttuuriperin
nön taltioijana. Lehteä luetaan Virroilla, ja sitä lähete
tään ympäri Suomen niin lahjaksi kuin tilauksesta.

Tarjolla on jälleen tuhti lukupaketti historiaa, 
muistelmia, tunnelmia, kuulumisia ja ajankohtaisia 
aiheita. Mukana on myös paljon kuvia erilaisista ta
pahtumista vuoden varrelta. Erityisen iloinen olen sii
tä, että mukaan on saatu montakin nuorta kirjoittajaa 
ja kuvaajaa.

Virtain Joulun 2013 toimituskunnan puolesta kii
tän kaikkia lehden avustajia ja ilmoittajia ja toivotan 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta sekä antoisia 
lukuhetkiä lehden parissa! Jaana Kallio

päätoimittaja

Virtain Joulun 2012 joulupähkinän voittaja arvottiin 
tammikuussa. Arpojina Arja Saarinen (vas.), Aila Sipilä 
ja Olli Koro. Kuva Jaana Kallio.
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Pirkanmaalaisina tulevä,isuuteen
KULUNUT SYKSY on ollut vilkas ja työntäyteinen. 
Näköalapaikkani Virtain kaupungin toimintaan on 
vaihtunut kirjastosta kaupungintalolle. Olen hoitanut 
hallintojohtajan viransijaisuutta kesäkuusta alkaen.

Syksyyn on mahtunut paljon kokouksia ja palave
reja. Syksy on seuraavan vuoden talousarvion kiivain
ta suunnitteluaikaa. Haasteita asettaa se, että menot 
ovat suuremmat kuin tulot. Toiminnan sopeuttami
nen käytettävissä oleviin resursseihin nähden tuo vää
jäämättä muutoksia palvelurakenteeseen. Toimintojen 
supistaminen ja niiden kohdentaminen tasapuolises
ti on viranhaltijoiden ja päättäjien yhteinen voiman
ponnistus.

Kuntarakennelaki astui voimaan heinäkuun alus
sa. Se toi mukanaan kuntien selvitysvelvollisuuden sii
tä, minkä kunnan tai kuntien kanssa aiotaan selvittää 
kuntien yhdistymistä. Lakiin sisältyy myös mahdolli
suus poikkeamisen hakemisesta selvitysalueelle. Kes
kusteluja naapurikuntien kanssa on käyty ja selkeitä 
yhteistyötarpeita on noussut esille. Kaupungin strategi
assa linjattiin kuitenkin niin, että Virrat halutaan näh
dä tulevaisuudessakin pirkanmaalaisena kaupunkina.

Virtain kaunis ja monipuolinen luonto antaa mah
dollisuuksia kehittää ja asuttaa kaupunkia monella 
eri taholla. Runsaat vesistöt ovat huikaiseva mahdol
lisuus, jota ei aina huomata. Rantarakentamiselle tu
lee luoda edellytyksiä. Kesäasukkaat ovatkin erityisen 
tärkeitä kaupungille, jos heistä vaikka jossain vaihees
sa tulisi myös pysyviä asukkaita.

Elinkeinojen ja työpaikkojen turvaaminen on yk
si keskeinen tavoite, jotta voimme säilyttää edes osan 
nykyisestä palvelujärjestelmästämme. Valtion taholta 
ei tunnu apua olevan tulossa. Edessäpäin häämöttää 
myös valtionosuusuudistus vuonna 2015.

Synkeähköistä talouteen liittyvistä seikoista huo
limatta hyviä ja positiivisia asioita on ympärillämme 
paljon. Uuden päiväkodin rakentamispäätös ja muut 
pienemmät hankkeet parantavat palvelutarjontaam
me. Kulttuurin osalta pyöreitä vuosia tänä vuonna 
ovat juhlineet Merikanto-opisto 40-vuotisen ja kau
punginkirjasto 90-vuotisen toimintansa merkeissä.

JOULU ON rauhoittumisen aikaa. Haluan jakaa Ei
no Wilhelmsin kertomuksen maailman kauneimman 
joululaulun synnystä siivittämään ajatukset joulun 
viettoon.

Jouluyö, juhlayö päättynyt kaikk' on työ
Kaks' vain valveill' on puolisoa, lapsen 
herttaisen nukkuessa seimikätkyessään.
Näin lauloi itävaltalaisen Oberndorfin seurakun

nan kuoro jouluaattona vuonna 1818 Pyhän Nikola
uksen kirkossa.

Kuva Kuvaamo Into.

Kirkon urut olivat epäkunnossa, eikä niitä ehdit
täisi saada kuntoon ennen jouluaaton messua, joten 
messu jouduttaisiin toimittamaan ilman musiikkia. 
Tarinan mukaan tämä seikka harmitti kovin seura
kunnan nuorta pappia Josef Mohria ja hänen urku- 
riystäväänsä Franz Gruberia.

He olivat jo aikaisemmin keskustelleet uuden jou
lulaulun tekemisestä - aiheena jouluyön tapahtumat 
Betlehemissä. Lopullisen sysäyksen laulun synnylle 
antoi pastorin vierailu aattoiltana ylhäällä vuorenrin
teessä köyhän miilunpolttajan mökissä, jonne hänet 
oli kutsuttu siunaamaan samana päivänä syntynyttä 
poikalasta ja hänen väsynyttä äitiään.

Ränsistyneessä majassa pastoria kohtasi liikuttava 
näky. Nuori äiti lepäsi vuoteella raukeana mutta on
nellisena hymyillen vierellään nukkuva lapsi. Isä, kar- 
keapartainen metsätyömies, oli hellästi kumartuneena 
heidän ylitseen.

Tämä näky kirkasti pastorille jouluyön tapahtumi
en tunnelman kauan sitten Betlehemin tallissa, ja sa
nat saivat muotonsa pastorin palattua pappilaan.

Ilta oli jo pitkällä ja laulusta puuttui vielä sävel. 
Pastori Mohr riensi ystävänsä Gruberin luo, joka ilah
tui joulurunon sanoista ja istuutui klaveerinsa ääreen. 
Täysin taivaallisen musiikin lumoissa hän loi sävel
lyksen, jonka siivittämänä Josef Mohrin joululaulu on 
valloittanut lukemattomien ihmisten sydämet ympä
ri maailmaa.
(Lähde: Wilhelms, Eino: Jouluyö, juhlayö: kuvitettu ker
tomus maailman tunnetuimman joidulaulun synnystä.)

Omasta ja Virtain kaupungin puolesta toivotan 
Rauhallista Joulunaikaaja Onnea Vuodelle 2014!Kristiina Mäkelä
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Uhrautuva rakkaus
MINULLA ON kopio Joulupukki-lehden lahjaliit- 
teestä vuodelta 1910. Se on alun perin ollut Kansan- 
opettajain osakeyhtiö Valistuksen kustantama ja pai
nettu Raittiuskansan kirjapainossa. Hinta oli sata 
vuotta sitten 50 penniä. Nykyisin sen löytää kuka ta
hansa digitoituna netistä. Hyvä esimerkki siitä, kuin
ka maailma on muuttunut muutamassa sukupolvessa.

Mitä kyseinen liite sisältää? Sakari Topeliuksen sa
noittaman ja Oskar Merikannon säveltämän laulun 
Joulukuusi, joka ensisilmäyksellä on yksi unohdettu 
sävellys monien muiden joukossa. Pari ihmistä olen 
tavannut, joille se on ollut tuttu vuosien takaa.

Vaikka olen monta kertaa ollut joulukuusta met
sästä hakemassa, en ole tullut ajatelleeksi Topeliuksen 
tapaan, kuinka karu ja uhrautuva tarina siihen ver
tauskuvallisesti liittyy. Kun kävelen kuusikossa, koen 
sen hyvin turvallisena ja rauhoittavana. Jotain sadun
omaista siihen liittyy. Sibeliuksen pianosävellys Kuu
si, haikean kaunis valssi h-mollissa, soi usein mielen
maisemassani.

Laulu Joulukuusesta kertoo vahvasti topeliaani
sesta maailmankuvasta, joka oli tuttua pitkään jokai
selle kansakoululaiselle. Nykyisin kulttuuri on niin 
sirpaloitunut, ettei mitään vastaavaa enää ole olemas
sa. "Joulukuusen viesti” hukkuu globaalin maailman 
informaatiovirtaan, vaikka se netistä helposti löytyy
kin.

Kristillisen uskon kannalta laulun sanoma on uh
rautuva rakkaus. Joulukuusen viesti on Topeliuksen

Kuva Kuvaamo Into.

sanoin: "Lapsikullat riemuitkaa, sain hengen teille an
taa. En saanut suurta kunniaa, en valtikkata kantaa. 
En saanut kasvaa pilvihin, vaan sainhan kaikki mä 
teille uhriksi antaa.”

En osaa selittää uhrautuvaa rakkautta. En löydä 
siihen sanoja. En halua vesittää asiaa, vaan hiljentyä 
sen äärellä. Tahdon kiinnittää toivoni rakkaan joulu
laulun, Heinillä härkien kaukalon, sanoihin: "Ristillä 
rinnalla ryövärin, nukkuu uhri puhtahin”. Kristus itse 
luopui taivaan kunniasta, syntyi keskellemme Neitsyt 
Mariasta, jakoi köyhien osan ja kuoli Golgatan ristillä 
meidän syntiemme tähden.

Jumala on jotain muuta kuin ihmismieli kykenee 
kuvittelemaan. Jumala ei ole toiveidemme heijastuma. 
Jumala on aina enemmän kuin kuvittelemme. Samal
la kun hiljennymme seimen äärelle ihmettelemme, et
tä Jumala on läsnä pienessä lapsessa. Jumala on läs
nä myös syvimmässä kärsimyksessä Golgatan ristillä. 
Jeesus eli ulkonaisesti köyhän ja lyhyen elämän. Siinä 
Jumala ilmoittaa itsensä hyvin karulla ja vaatimatto
malla tavalla. Ihminen etsii Jumalaa ylhäältä korke
uksista, vaikka katse tulisi suunnata alas seimen to
dellisuuteen.

Viitisenkymmentä joulua eläneenä haluan kuul
la vain tutun ja yksinkertaisen ydinsanoman: "Tä
nään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapah
taja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: 
te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” 
Tätä ihmettä meitä kutsutaan kuulemaan kotikirk
koomme myös tänä jouluna.

Rakkaat virtolaiset, siunattua
Vapahtajamme syntymäjuhlaa! Jukka Taskinen
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KIRJASTO
90 VUOTTA

KUNNALLISEN KIRJASTON viettäessä 90-vuo- 
tisjuhlaansa saan kunnian lausua tervehdyssanat. Yllä
tyksekseni huomasin, että olen elänyt niin kauan, että 
joitakin muistikuvia kaikista kirjaston tiloista ja johta
jista on jäänyt mieleen ja verkkokalvolle.

Kirjastotoiminnan juuret Virroilla ulottuvat 150 
vuotta taaksepäin, jolloin aluksi toimi pitäjänkirjasto 
ja myöhemmin kylillä nuoriso- ja raittiusseurojen se
kä työväenyhdistysten pitämiä kirjastoja ja 1908-1921 
lasten lainakirjasto. Käydessäni Kiiskin Eiran ala
koulua (1—2. luokat) ensimmäisenä kirjastonhoitaja
na (1923-54) toimi viimeisiä vuosiaan johtajaopettaja 
Jalmari Pakkala — ankara, mutta mittavan sivistystyön 
Virroilla tehnyt opettaja. Kirjasto toimi ensimmäiset 
vuosikymmenet kansakoulun eteisessä.

Pakkalan jälkeen toisena kirjastonhoitajana jatkoi 
Arvo Palanne lähes kaksikymmentä vuotta (1954— 
1972). Seuraava kirjaston tila oli Hamaran alakoulul
la, vanhassa postitalossa (Postila) vuosina 1959-1975.

Kauppalantalon tilojen vapautuessa uuden viras
totalon valmistuessa kirjastolla oli edessään muutto. 
Sokkeloisissa Toivolan tiloissa se toimi aina nykyisen 
kirjastotalon valmistumiseen saakka eli vuoteen 1999. 
Kirjastonhoitajan virka vakinaistettiin vasta 1970-lu- 
vulla, jolloin myös lakkautettiin piirikirjastoja ja pe
rustettiin uusia virkoja. Kirjastoauto aloitti toiminnan 
vuoden 1974 alusta.

Kahden lyhytaikaisemman kirjastonhoitajan (Ola
vi Toivonen ja Leena Ruokoranta) jälkeen remmiin 
astui Tarmo Yli-Rajala vuonna 1977. Hän oli ensim
mäinen kirjastonjohtaja ja toimi aina lokakuun 2000 
loppuun saakka saattaen päätökseen myös Helmisim- 
pukka-kirjastomme rakennustyöt. Nykyisestä kirjas
tosta saamme kiittää myös uutta kirjastotilaa ansiok
kaasti valmistellutta kirjastotoimikuntaa, arkkitehti
kilpailun arvostelutoimikuntaa ja rakennustoimikun
taa. Suunnittelukilpailun voitti virtolainen suunnitte- 
lutalo S. Anttila Oy arkkitehtinä Esko Räntilä.

2000-luvulla toimi lyhyitä aikoja useita kirjaston
johtajia ja viransijaisia. Vuoden 2011 lopulla virkaan 
astui nykyinen kirjastonjohtaja Kristiina Mäkelä, jo
ka nyt hoitaa vuoden hallintojohtajan viransijaisuut
ta. Kristiinan viransijaisena puolestaan toimii Anne- 
Mari Kytölä.

Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Tapani Heinonen. 
Kuva Johanna Lampila.

Tänä päivänä saamme nauttia nykyaikaisista, mo
nipuolisista kirjastopalveluista viihtyisissä tiloissa. PI- 
Kl-kirjastomme tarjoaa kaupunkilaisille tasa-arvoi- 
sen mahdollisuuden itsensä sivistämiseen, ammatilli
seen opiskeluun sekä viihteen ja virkistyksen hankki
miseen. Kirjasto, sen lehtilukusali ja kirjastoauto ovat 
kuin kaupunkilaisten ylimääräinen yhteinen olohuo
ne, jota kaikki ikäluokat voivat käyttää. Palvelualtis 
henkilökunta tarjoaa monipuolisia, nykyaikaisia kir
jastopalveluja hyvin edullisesti noin 50 eurolla asukas
ta kohti vuodessa. Kirjaston kulut kaupungin budje
tista ovat alle yhden prosentin.

Onnittelen omasta ja sivistyslautakunnan puoles
ta 90-vuotiasta kaupunginkirjastoamme ja toivon sille 
entistäkin vilkkaampaa käyttöä sekä menestyksellistä 
tulevaisuutta pätevän ja motivoituneen henkilökun
nan avulla. Päättäjillä on suuri vastuu kirjaston toi
mintaedellytysten säilymisestä. Tapani Heinonen

kulttuurilautakunnan puheenjohtaja 

Puhe kirjaston 90-vuotisjuhlassa 23.9.2013.
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Postilan kiinteistö oli alun perin 
Marttisen virkatalo, jonka seurakunta 
luovutti postin käyttöön 1880-lu- 
vulla. Posti toimi tiloissa vuoteen 
1941, minkä jälkeen rakennuksessa 
toimi ensin kansanhuolto ja sitten 
kansakoulun alaluokka. Vuosina 
1959—1975 rakennus oli kirjastona. 
Kirjaston muutettua Toivolaan Postila 
purettiin. Kuva Virtain kotiseutuar- 
kisto = Vka.

1 ■« r ■ ■
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Asiointia kirjastossa 1973. Kirjakortistoa selailee kirjas
toapulainen Anna-Maija Palanne. Hänen takanaan on 
silloinen kirjastonhoitaja Olavi Toivonen. Kuva Vka.

Virtain kirjasto vuonna 1993. Nykyisin tässä Toivolan 
kiinteistössä toimii Merikanto-opisto. Kuva Vka.

Virtain ensimmäinen kirjastoauto otettiin käyttöön 
vuonna 1975 korvaamaan lakkautettujen sivukirjasto
jen toimintaa. Kuva Vka.

Kirjaston juhlavuoden tunnuksesta järjestettiin 
kilpailu. Otsikkona oleva voittajalogo on Aku 
Tuovisen suunnittelema.

Kirjastotoimenjohtaja Tarmo Yli-Rajala ja Killinkosken 
sivukirjaston pitkäaikainen hoitaja, pitäjänneuvos Jenny 
Kivelä vaihtavat kuulumisia. Kuva 1980-luvulta Vka.

Kuvatekstit Aila Sipilä.
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Kirjaston merkkipaaluja ja paalunvälejä
• Pitäjän kirjasto perustettiin 1861.
• Raparunni Oy:n perustama Lasten lainakirjasto toi
mi 1908-1921.
• Kunnallisen kirjaston avajaiset olivat 16.9.1923 kan
sakoulun tiloissa. Ensimmäinen kuntakirjaston hoita
ja oli opettaja Jalmari Pakkala. Vuonna 1929 kirjoja 
oli 1222, lainaajia 182 ja lainoja 2608 kappaletta.
• Kylien sivukirjastoja alettiin perustaa 1927.
• Killinkosken sivukirjaston pitkäaikainen hoitaja oli 
Jenny Kivelä, myöh. pitäjänneuvos.
• Pääkirjaston hoitajana 1954-1972 toimi Arvo Palan
ne.
• Kirjasto palveli Postilan kiinteistössä 1959—1975.
• Olavi Toivonen oli kirjastonhoitajana vuosina 1972- 
1974, Leena Ruokoranta 1974—1977.
• Kirjastoauto aloitti liikennöinnin 1974.
• Entisessä kunnantalossa, Toivolassa, kirjasto toimi 
1975-2000
• Kirjastotoimen johtajana vaikutti Tarmo Yli-Raja- 
la 1977-2000
• Kirjakortisto siirtyi mikrofilmeille 1980.
• Automaattiseen tietojenkäsittelyyn siirryttiin vai
heittain 1989-1994.
• Uusi kirjastotalo Elelmisimpukka vihittiin käyttöön 
10.1.2000.

• Vuonna 2012 pääkirjastossa ja kirjastoautossa oli yh
teensä 80 860 asiakaskäyntiä, minkä lisäksi verkko- 
käyntejä oli noin 26 000. Lainaajia oli 3029 ja lainoja 
yhteensä noin 116 500 kappaletta. Aila Sipilä

Virtain kirjastotoimen historiaa esittelevä näyttely on 
ollut syksyn ajan esillä kirjastossa. Kuva Aila Sipilä.

Virtain kirjaston 90-vuotisjuhlaa vietettiin 23. syyskuuta. Juhlatunnelmissa entinen kirjastonhoitaja Olavi 
Toivonen (vas.), nykyinen kirjastotoimenjohtaja, vs. hallintojohtaja Kristiina Mäkelä, uutisankkuri Keijo Lep
pänen ja entinen kirjastotoimenjohtaja Tarmo Yli-Rajala. Kuva Aila Sipilä. Virtainjoulu 2013



Muistoja lapsuudesta
_ fl inä olen jo vanha. On katkeraa ajatella kaikkia hukkaan heitettyjä tilaisuuksia, vääriä valin- 

' /f toja taa oikeita. Lukeminen kirveltää silmiä, muisteleminen vaivaa mieltä. Otsaluun al-
rt la häivähtää kaipaus menetettyyn, vuosien takaiseen lapsuuteen ja nuoruuteen. Niihin voi 

muistoissa uppoutua huomaamatta, kuulla äkkiä Umberto Marcaton hunajaisen äänen. Tai ilmatorjuntatyk
kien kumun, kun ne piiskaavat tulisilla juovilla pahaenteistä yötaivasta. Vasemman käden sormella sivelen hi
taasti ohimoita ja ohenevaa tukkaa. Muistuu mieleen, kuinka istuin joskus lapsena ikkunan ääressä piirtele- 
mässä Saastamoisen kaupasta saamalleni paperin palalle. Silloinkin kierittelin hiuskiehkuraa sormella ja näin 
soratiellä juoksevan yksinäisen koiran. Oli syyskuun alku. Pihalla, liiterin edessä vanha mies sai valmiiksi ky- 
häämänsä puisen laatikon, jonka kylkeen hän kirjoitti minun sukunimeni. Äiti oli vienyt uuden kahvikalus- 
tonsa vintille ja peitellyt sen papereihin kiedottuna savupiipun juurella olevaan hietakasaan. Minun uusi kuor
ma-autoni, joka oli ostettu saksalaiselta saadulla rahalla, oli pantu piiloon hetekan alle.

Koti oli Rovaniemellä, Ounasvaaran rinteellä. Paikkaa sanottiin Kiirunaksi, koska sinne rakennetut talot oli
vat ruotsalaisia lahjataloja. Meidän talomme oli ensimmäisen rivin kolmas, ainoa joka jäi palamatta. Se oli os
tettu omaksi välirauhan aikana, kun isä oli saanut komennuksen Perä-Pohjolan sotilasläänin lääkintä-ohjaa- 
jaksi. Tämä siksi, että hän oli Talvisodassa haavoittunut kranaatin sirpaleista kasvoihin, vasempaan käteen, 
olkapäähän ja reiteen Suomussalmella joulukuussa 1939. Koko muu joukkue oli kaatunut. Kranaatin sirpalei
ta hänestä kaivettiin vielä 1963 Oulussa.

Talvisotaan isä oli lähtenyt vääpelinä Käkisalmesta. Silloisen kodin tavaroita äiti sai pakata kiireessä pariin 
matkalaukkuun. Seinälle jäi roikkumaan sedältä peritty viulu. Ompelukone ja valtaosa huonekaluista jäi maa
han tunkeutujille, jotka ylpeinä tutkivat uutta neuvosto-omaisuutta. Lähtöterveiset saatiin vielä Elisenvaaran 
pommituksessa, jossa veli kertoi retuuttaneensa minua sylissä jonnekin turvaan äidin laahatessa painavia mat
kalaukkuja.

Pakomatka vei ensin Jalasjärvelle, isän kotitaloon ja sitten Rovaniemelle. Ensimmäinen muistikuva sieltä on 
talvinen maalaistalon piha, jolla lentää lekutteli kesy harakka. Oli maaliskuu 1941 ja oma koti oli valmistu
massa. Sinne muutettiin kesäkuun alussa ja samalla alettiin tutustua saksalaisiin, joita tuntui pyörivän kaik
kialla. Katseltiin alppijääkäreitä, jotka marssivat talon ohi kohti rinteelle kyhättyä ampumarataa ja kuultiin 
ensi kertaa Erika aitona. (”Kankahalla kasvaa kaunis kukkanen, nimeltään Kaarina...”) Vesijohtoja ei vielä 
noihin aikoihin ollut, vaan vedet haettiin kaivolta. Äiti vieroksui ja pelkäsi Sakuja, mutta pakko oli kaivolle 
mennä. Nuoria ja iloisia poikiahan ne olivatkin, ojentelivat lapsille suklaalevyjä. Äiti suhtautui ensin epäluu
loisesti, mutta aikaa myöten oli totuttava. Lapsen mielessä minä ihmettelin, miksi harvat suomalaiset miehet 
olivat kaikki vanhoja tai invalideja. Isää oli ikävä, mutta häntä näki vain harvoin eikä juhannuksen jälkeen 
enää ollenkaan. Edellisen sodan haavat olivat välirauhan aikana parantuneet niin, että kutsu kävi taas koh
ti itää. Sinnehän ne suomalaiset painalsivat perimään kalavelkoja nyt, kun luotettiin Stalinin entiseen liitto
laiseen Saksaan. Sehän oli lyhyessä ajassa vallannut Ranskan ja levittäytynyt Atlantin rannoille, Tanskaan ja 
Norjaan. Ruotsikin oli juhlissa mukana, kun antoi saksalaisille vapaan kulkureitin pohjoiseen. Oli syntynyt tur
vallisuuden harha ja kuviteltiin, että aikanaan rauhanneuvotteluissa meilläkin on kortit lyötävissä pöytään.Virtain Joulu 2013 7



Kortti kyllä oli, mutta se oli jokeri. Sota pitkittyi ja alkoi tuntua arkiselta. Sakut marssivat kodin ohi päivit
täin kohti rinteelle kyhättyä ampumarataa ja lauloivat "Hai dii hai duu hai daa”. Siltä se ainakin lapsen kor
viin kuulosti. Nyt aikuisena, kun katselen amerikkalaisia sotafilmejä, ihmettelen marssilaulujen raakaa uhoa. 
Lapsena en saksalaisten marssien sanoja ymmärtänyt, mutta jälkeenpäin olen huomannut, että niissä laulet
tiin usein koti-ikävästä ja rakastetuista. Heidän kasarminsa oli Kiirunan lähimetsässä, ja iltalomalaiset kävi
vät kurkkimassa talojen ikkunoiden takana. Se oli kiusallista, mutta huvittavaakin. Ruudun takana näkyi iloi
sia nuorten poikien naamoja. Ikkunoiden edessä oli syyspimeistä lähtien puiset luukut, etteivät valot kajastai
si taivaalle. Minä istuin keittiön pöydän ääressä ja piirtelin lentokoneita. Äiti torui epäluuloisena, sillä hänen 
mielestään aina kun niitä piirtelin, tuli yöllä pommitus. Kun sireeni soi, mentiin piiloon palomuurin kupee
seen ja värjöteltiin siellä ohimerkkiin asti. Kesäisin juostiin mäntymetsään ja selällään maaten katseltiin tai
vaalla jyristäviä petolintuja.

Minä sain rokotuksen ruotsalaisessa ambulanssissa ja si
tä seurasi pitkä kituminen. Pistoskohta tulehtui ja mätä- 
paise turposi ja laajeni. Näin oli käynyt monelle muul
lekin. Paikalla on vieläkin kolmen sentin levyinen arpi.
Saksalainen aliupseeri kävi meidän vuokralaistamme 
tapailemassa, pilkkoi puita ja toi kasarmilta tullessaan 
lääkkeitäkin. Niillä hän hoiti märkivää haavaa ja sai 
sen lopulta paranemaan. Häneltä ne autorahatkin oli
vat lähtöisin. Mies muisteli vetistellen omaa perhettään 
Saksassa ja näytteli meille valokuvia kodistaan Nurn- 
bergissä. Kerran eksyin isojen poikien matkasta omille 
teilleni. Minua paljon vanhempi veljeni pyöri luultavas
ti juuri siinä poikaporukassa, josta kirjailija Ruonakan- 
gas on kirjoittanut romaaninsa. (Muistaakseni "Kesään
on vielä kokonainen talvi”). Joku sakemanni tuli apuun ja vei minut kasarmille suureen parakkiin, jossa kaike
ti oli jonkinlainen oleskelutila tai ruokala. Ympärille ilmestyi heti nauravia, iloisia sotilaita jotka pitivät vuoron 
perään minua sylissään ja tarjoilivat suklaata. Kotona etsittiin ja ihmeteltiin, kunnes joku isännistäni vei minut 
tielle, josta osasin takaisin tuttuun kotitaloon. Monet varhaisista muistikuvista ja kokemuksista eivät sovi sota- 
filmeistä tuttuun käsitykseen natsisioista.

Tultiin sodan vaiheeseen, jolloin pommitukset tihenivät. Lähimaastossa piilotellut raskas ilmatorjunta jytis- 
teli niin, että ikkunat helisivät ja kattolamput kiikkuivat. Ounasjoen rannassa käytiin kesälämpimillä uimas
sa. Muistan kuinka kesken iloisen polskimisen alkoivat sireenit ulvoa ja taivaalle ilmaantui tummia varjoja. 
Sakujen hävittäjät kävivät niiden kimppuun ja meille riitti näytöstä katseltavaksi ihan livenä. Kauppalasta ko
hoili mustia savupatsaita ja tulipalot loimottivat. Maattiin männikössä ja pelättiin sirpaleita, mutta pahin pai
najainen oli joen toisella puolella.

Kesällä 1944 pommitukset olivat niin rajuja, että oli pakko lähteä turvaan. Käveltiin kohti Tuhnajaa, kun
nes ruotsia puhuva mies otti meidät kuorma-autonsa kyytiin. Jotenkin solkaten saatiin selville, että suunta oli 
sama molemmilla. Tämä taitaa olla elämässä ainoa tilanne, jossa pakkoruotsista on ollut hyötyä. Tuhnajassa 
eleltiin sitten viikko tai kaksi ja isäkin pääsi käymään pikavisiitillä. Hän oli tuohon aikaan vänrikki, saanut 
tähtensä 1943. Sen jälkeen hänen divisioonansa sai siirron Kannakselle, lähelle äidin kotimaisemia Talin ja 
Ihantalan taisteluihin. Siellä lävisti luoti olkapään ja matka päättyi jälleen sairaalaan. Enää ei sitten ollutkaan 
jäljellä kuin Lapin sota syksyllä 1944. Myöhemmin aikuisena olen epäillyt, että hän oli yksi pieni ratas myös 
Stella Polariksessa, koska oli yhteyksissä Ruotsiin.

Tunnelma 1944 syyskesällä oli painostava. Sen vaistosi lapsikin. Korviin kantautui kuiskeita. Mitähän ne nyt 
tekevät meille, kun niitä aletaan ajamaan Suomesta pois? Tutut alppijääkärit olivat kadonneet, meidänkin 
halkoja hakkaillut mies muiden mukana. Lähtiessään hän arvaili joutuvansa ehkä Italiaan. Tilalle tuli tiu
kemman näköistä, vieraalta näyttävää porukkaa. Tunnelma kiristyi ja ihmiset alkoivat lähteä kodeistaan ku
ka minnekin. Äiti joutui taas yksin pakkaamaan ja päättämään mitä on pakko jättää. Paljon ei mukaan saa
tu. Se vanhan miehen kyhäämä pakkilaatikko ja vanerilaukku. Huonekalut, koko muu omaisuus jäi taas au
tioon kotiin.8 Virtainjoulu 2013



Käkisalmelle jääneen ompelukoneen tilalle hankittu uusi kone jäi muiden huonekalujen joukkoon. Kun isä 
joskus sodan päätyttyä kävi katsomassa vanhaa kotia, hän löysi talon joka oli ainoana jäänyt palamatta ja jos
ta koko omaisuus oli varastettu. Saksalaiset eivät niitä pakomatkalleen olleet ottaneet, sen sijaan he olivat laa
hanneet keskelle lattiaa kirjastonsa jonka oli määrä palaa talon mukana. Palattuaan isä toi mukanaan kymme
nittäin saksankielisiä kirjoja, joiden lehdille oli raapusteltu omistuskirjoituksia, toivotuksia ja painettu Wehr- 
machtin leimoja. Hän ei ymmärtänyt, että joukossa oli myös propagandaa. Jos joku olisi ne sodan jälkeen 
äkännyt meidän kirjahyllystämme, olisi se tiennyt kuulusteluja Valpon kynsissä.

Matka pakoon alkoi Rovaniemen asemalta, jossa muutaman päivän jälkeen räjähti ammusjuna. Junan vauh
ti oli sellaista, että vanhempi veljeni kertoi aikuisena jälkeenpäin, että hän saattoi välillä virkistää puutuneita 
jäseniään kävelemällä junan rinnalla. Ensimmäinen kohde meillä oli äidin sisaren koti Oulussa, jossa aloitin 
kuusivuotiaana nousujohteisen tiedemiesurani Tuiran kansakoulussa. Sitä kesti muutaman viikon, sitten jat
kettiin Jalasjärvelle isän vanhaan kotiin. Koulua kävin taas jonkin viikon ja sitten lähdettiin etsimään asuntoa 
Kokkolan suunnasta. Isä oli saanut siirron asevarikko 8:n yhteydessä toimineeseen lääkintäosastoon, joka 1949 
muutti Ilmajoelle ja jonka ensimmäiseksi päälliköksi hänet nimitettiin.

Kokkolassa oli kova asuntopula ja niinpä uutta kotia piti etsiä ratavarren kylistä. Väki niissä oli usein ruotsin
kielistä ja sellainen isäntäperhe sitten lopulta löytyikin Jepualta. Omaisuus liikkui tuohon aikaan vanerilau- 
kussa ja parissa nyytissä, mutta lopulta saatiin myös muutama Rovaniemeltä mutkien kautta ilmaantunut huo
nekalukin. Vuokraisäntä oli sotainvalidi ja ensi kosketus sikäläiseen huumoriin saatiin, kun utelias äiti kyseli, 
mihin tarkoitukseen mies vuoli puupalikkaa talonsa pihalla. ”Kysyvääsen puohon tappia”, oli vastaus ja silmäs
sä pilkahti pohjalainen virne, vaikka suomenkieli olikin vähän hakusessa.

Ensimmäinen oikea asunto valmistui Kokkolan ja Ykspihlajan väliin jääneen varikkoalueen kylkeen. Met
sään rakennettiin parakkeja, jotka asuntona saisivat nykypäivän rakentajan ja kodin sisustajat kauhistumaan. 
Elintasoon kuuluivat ulkohuussit ja hevosrattailla kaivosta kyyditty vesi, jota varten oli jokaisella perheellä iso 
tonkka ulko-oven pielessä. Lämpöä estettiin karkaamasta kivijalkojen väliin kyhätyillä turvepehkuilla.

Väliaikaisuuden tunne ja jatkuva ahdistus muutoksista seurasivat pitkälle murrosikään asti. Matka Laatokan 
rannalta pohjoiseen ja sieltä vähitellen alemmas merkitsi samalla kielikylpyä. Viipurin karjala, äidinkieli sai 
matkan varrelta lisiä peräpohjalaisesta, pohjois- ja keskipohjalaisesta ja lopulta eteläpohjalaisesta puheen par
resta. Ennakkoluuloihin ja tietämättömyyteenkin piti silloin tällöin törmätä. Hyvä ystäväni ja koulukaverini 
arvosteli karjalaisia. Köyhiä piruparkoja ne olivat, ei niillä ollut maata eikä omaisuutta ja tänne vaan piti än
getä. Opettajiltakin lipsahteli joskus ennakkoluuloja tai harkitsemattomia huomautuksia. ”Te karjalaiset ette 
käytä aspiraatiota”, totesi suomen opettaja, aivan hyväntahtoisesti tosin. Jälkeenpäin aikuisena olen pohtinut, 
miksi hän ei osannut sukunimen perusteella päätellä juuriani. Nehän ovat vahvasti myös Ilmajoella, lähes vii
sisataa vuotta. Pienet yksityiskohdat, muistot katoavat vuosien myötä elämän tuuliin. Joskus muistelen saksa
laista, joka paransi mätivän ja tulehtuneen haavani. Mihin hänen tiensä johti? Mies joka hyräili, pilkkoi puita 
ja esitteli valokuvia perheestään. Joka meni hämilleen ja vaivautuneeksi, jos häneltä joku kysyi ivallisesti Hitle- 
ristä. Hän vaihtoi heti puheenaihetta.

Minä selvisin kaikkine traumoineni, hänestä 
en tiedä. Moni muu on kadonnut unohduk
siin ikuisesti. Meihin kaikkiin sopii ehkä ru
noilijan alakuloinen elämänviisaus:

Es ist ein Schnee gefallen 
und es ist doch nicht Zeit 
Man wirft mich mit den Balien,
Der Weg ist mir vershneit. Tarmo Yli-Rajala

evakko
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Vuokko Isaksson
Sirpa mettäsen muistoksi
On heinäkuu vuonna 1996 ja ensimmäinen Virtain 
kansalaisopiston Luovan tilkkuilun kurssi on lopuil
laan. Paikallinen lehti kävi tekemässä jutun kertoen, 
että perjantaina voi tulla katsomaan kurssilaisten ai
kaansaannoksia. Heti aamulla paikalle ilmestyikin 
ensimmäinen kävijä, jolle jouduimme sanomaan, ettei 
vielä ole valmista. Pyysin häntä tulemaan puolen päi
vän jälkeen. Hän tuli, mutta työt oli jo pakattu kotiin
lähtöä varten. Kasseista sitten kaivoimme esille muu
tamia töitä, ja kävijä oli oikeutetusti hieman ärtynyt. 
Nolotti.

Kävijä, kesävirtolainen, Helsingissä asuva matematii
kan lehtori Sirpa Mettänen ilmoittautui saman tien 
seuraavan kesän kurssille, ja siitä alkoi tilkkuilevan 
Sirpan uusi elämä. Seuraavien kesien itsestään selvä 
ohjelma oli osallistuminen Virtain tilkkuilun kurssil
le. Hän löysi myös Helsingin työväenopiston tilkku- 
kurssit ja suoritti käsityötaiteen perusopinnot.

Vuonna 2002 käynnistyi TilkkuVirrat-festivaali, jon
ka puheenjohtajaksi Sirpa valittiin, ja jota tehtävää hän 
hoiti kuolemaansa asti. Hänestä tuli myös hyvä ystä
väni. Sirpa hoiti kaiken sen näkymättömän työn, jota 
ilman ei olisi ollut näkyvää festivaalia. Rakensimme 
näyttelyt yhdessä mukana olevien taiteilijoiden kans
sa, mutta matematiikan lehtorin pedanttisuudella hän 
kirjoitti teosten nimilaput ja sahasi oikean mittaiset ri
mat teoksia varten.

Kesä kesän jälkeen istahdimme ensin Viljamakasii
nin portaille ja kävimme läpi molempien kuulumiset, 
iloiset ja surulliset. Sitten ryhdyimme ripustustyöhön, 
kunhan Sirpa ensin sai lakaistua näyttelytilan lattiat. 
Avajaisissa tarjottiin Sirpan valmistamaa mehua. Sir
pa toivotti avajaisvieraat tervetulleiksi. Sirpa kestitsi 
ja huolsi taiteilijavieraat: Uiva Ugerup Ruotsista, Ene 
Pars Eestistä ja viime kesänä unkarilaiset vieraat sai
vat nauttia Sirpan ja miehensä Osmon kesäpaikan vie
raanvaraisuudesta.

Kurssilla Sirpalla oli oma nimikkopaikkansa Ranta
tien koulun ruokasalin perällä ikkunan vieressä. Nyt 
on pöytä tyhjä.

Sirpa oli ilmaisullisesti lahjakas, mikä näkyi jo hänen 
ensimmäisestä työstään Ruskolilja. Vähitellen huo-

Sirpa Virtain kurssilla heinäkuussa 1997 ompelemas
saan pellavaisessa tilkkuliivissä.

nekalu- ja villakankaista tuli hänen materiaalinsa, ja 
Sirpa löysi itsensä näköisen ilmaisutavan. Hän kertoi 
(Finn Quilt 1/2012) työskentelystään: "Otan esiin pu- 
huttelevia ja toisiinsa sopivia paloja ja panen ne yh
teen pussiin. Otan välillä pussin esille ja katson, olisi
ko idea valmis. Joskus pussit unohtuvat.”

Olimme lähdössä Unkariin edustamaan Pisto-ryh
mää ja pystyttämään ryhmän näyttelyä Unkarin tilk- 
kuyhdistyksen vuositapahtumaan. Hetkeä ennen läh
töä Sirpa ehti avata postin ja siellä oli ilmoitus siitä, et
tä hänen teoksensa Rakkaus ruostui on voittanut kol
mannen palkinnon Finn Quiltin kilpailussa. Viimei
sin voitto tuli Tanskassa 2012 Pohjoismaisilla Tilkku-
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treffeillä. Isänsä vanhoista villasukista tehty Isän mat
ka 1920—2011 -teos voitti perinteisten töiden ensim
mäisen palkinnon. Sirpa ennakoi osallistumistaan ky
seiseen kilpailuun toteamalla, että teos joko diskataan 
tai se voittaa. Ei diskattu. Ensimmäinen voitto tuli 
jo vuonna 2006 Suomessa järjestetyn Pohjoismaisten 
Tilkkutreffien perinteisten sarjassa teoksella Lauantai- 
illan huumaa.

Vuoden 2008 alusta Sirpa hyväksyttiin Pisto-ryhmän 
jäseneksi, ja hän oli kaikin tavoin aktiivinen ryhmän 
jäsen. Omien näyttelyiden pitäjänä Sirpa oli rohkea ja 
aikaansaava. Viimeisin oma näyttely Villan lämpö, sa
metin pehmeys oli esillä tämän vuoden alussa Kuh
moisten kirjastossa. Tällöin Sirpa oli jo niin huonos
sa kunnossa, ettei päässyt itse rakentamaan näyttelyä, 
mutta kävi purkamassa sen yhdessä miehensä kanssa 
ja onnistui siten myös näkemään näyttelykokonaisuu
den.

Hän tiesi jo, että viimeinen näyttely tulisi olemaan 
hänen hautajaistensa muistotilaisuudessa. Hautajaiset 
hän suunnitteli itse: valitsi paikan Sipoossa, suunnit-

teli muistotilaisuuden näyttelyä myöten, kertoi toivo
muksestaan mahdollisimman monen tilkkuilijan läs
näolosta hautajaisissa ja huolehti, että hänen kaksi te
ostaan toimitettaisiin Etelä-Afrikkaan Pohjoismaiseen 
tilkkutaidenäyttelyyn.

Olin ollut yhteydessä Sirpaan kuolemaa edeltäväl
lä viikolla. Puhelusta tuli pitkä Sirpan puhuessa elä
mästä, kuolemasta, perheestä, lapsista, lastenlapsis- 
ta, TilkkuVirroista ja hautajaisista. Kysyin, miten hän 
jaksaa suunnitella omia hautajaisiaan. Hän vastasi sen 
olevan aika terapeuttista. Jos elinpäiviä suodaan, on
pahan suunnitelmat valmiina. Lupasin soittaa seu- 
raavalla viikolla ja soitinkin lauantaina 6.4. klo 15.30. 
Osmo vastasi ja kertoi, ettei ollut saanut koko päivä
nä yhteyttä Sirpaan, ja tämä siirrettäisiin Herttonie
men sairaalaan. Sirpan matka rajan taakse oli alka
nut. Sunnuntaiaamuna Osmo soittikin, että Sirpa on 
nukkunut pois edellisenä yönä pojan pitäessä äitiään 
kädestä. Vaikka olin varautunut Sirpan mahdolliseen 
poismenoon, kuoleman pikaisuus pysähdytti ja suru 
sekä ikävä täyttivät mielen.

Puhe muistotilaisuudessa 20.4.2013

Sirpan ensimmäinen työ Virtain kurssilla 1997 oli applikaa
tio Ruskolilja. Kuvat Vuokko Isaksson.
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Jussi V. Niemi
Seppämestari Paavo mäntynen on poissa
Seppämestari Paavo Aulis Mäntynen menehtyi työnsä 
ääreen 24.2.2013. Hän oli syntynyt 16.6.1948 Virroil
la eläen lähes koko elämänsä Ohtolankylässä. Lapsuu
denkoti Mäntynen ja aikuisiän koti Kalliojärvi ovat 
kivenheiton päässä toisistaan.

Paavo Mäntynen oli seppä kolmannessa polvessa. Iso
isä Juho Mäntynen oli muun ohella myös kyläseppä 
samoin kuin isä Paavo Mäntynen. Poika Paavo oli isä- 
Paavon pajassa jo pikkupoikana apuna ja opissa. Siitä 
syttyi takomiseen elinikäinen kipinä. Nuoruusvuosi
naan hän työskenteli Mikko Haapsalon pajassa saaden 
sieltä lisäoppia ja taiteellista paloa taontaan.

Paavo teki päätyönsä kirjapainoissa offset-painajana 
ensin Virroilla ja sittemmin pitkään Ähtärissä. Sepän- 
työt jatkuivat kuitenkin vapaa-ajalla ja eläkepäivinä 
taas päätoimisesti.

Paavo piti kiinni perinteisistä työmenetelmistä, mitä 
oman yrityksen nimi Wanharautakin viestitti. Suun
tautuminen taidetakojaksi tuotti tyylikkäitä taide-, 
lahja- ja käyttöesineitä. Hän asettui auliisti myös ky
läsepän rooliin silloin, kun kyläläiset apua tarvitsivat. 
Hän osallistui kädentaitotapahtumiin, kilpailuihin ja 
näyttelyihin. Arvostetuin huomionosoitus oli valtion 
taideteollisuusapuraha vuonna 1995.

Paavo koulutti itseään, mutta ennen pitkää hän oli it
se kouluttaja monilla kursseilla ja opinahjoissa. Myös 
oma kouluttautuminen jatkui. Opiskeltuaan Karjaalla 
seppämestariksi hän suoritti 25.10.2011 seppämesta- 
rin erikoisammattitutkinnon. Osoituksena tästä Mes- 
tarikiltaneuvosto ry myönsi hänelle 3.11.2011 mesta- 
rinkirjan.

Luonto kuului läheisesti Kyproksella 1970-luvun al
kupuolella rauhanturvaajana palvelleen Paavo Mänty
sen elämään. Hän liikkui paljon luonnossa ja yleensä 
pystykorva seuranaan. Hän metsästi ja koulutti suo- 
menpystykorviaan. Hän pätevöityi linnunhaukkuko- 
keiden palkintotuomariksi ja ylituomariksi. Hän oli 
vuosikausia Toisveden metsästysseuran puheenjohtaja. 
Hän oli myös perustamassa Ohtolankylän Päremylly- 
yhdistystä ja oli sen ensimmäinen puheenjohtaja.

Martti Mäntynen
Juhani Keinikan muistolle
Juhani Reinikka syntyi Virroilla vuonna 1931. Hän 
vietti lapsuutensa Kalliojärven kylässä Rinteen talossa 
Santeri Rinteen ja hänen vaimonsa hoidossa.

Elämä oli Juhanin lapsuudessa ainaista puutetta. 
Muistan, kun Juhani kertoi, ettei ollut kenkiä kesällä 
vaan kuljettiin paljain jaloin. Kerran taas vähän isom
pana poikana oli ystävänsä Heikin kanssa tullut puhe 
vappumarssille menosta. No, kun niitä kenkiä ei ollut, 
niin mitäpä siinä, käveltiin kymmenen kilometriä pal
jain jaloin kirkonkylään ja vieläpä marssittiin kulku
eessa. Sorsan Kalevi kyllä katsoi vähän kieroon.

Nuorukaisena Juhani muutti Tampereelle kirjapai
noon töihin. Myöhemmin hänestä tuli nuohoojames

tari Nokialle ja Vammalaan. Juhani oli kaupunginval
tuustossa seitsemän vuotta.

Juhani oli innokas näyttelijä. Hän esiintyi Vammalan 
teatterissa ja oli mukana useissa televisionäytelmissä- 
kin Reinikaista myöten. Juhani myös kirjoitti mielel
lään, ja esimerkiksi Virtain Joulussa ja Ruoveden Jou
lussa oli hänen kirjoituksiaan. Juhani otti kantaa asi
oihin, ja hänen äänensä kuului muun muassa Tampe
reen radiossa.

Syntymäpaikka Virroilla oli Juhanille rakas, ja sitä hän 
muisteli usein. Hänen mietelauseensa oli "Eletään elä
mää iloisella mielellä”. Juhani poistui keskuudestam
me 3. huhtikuuta 2013.12 Virtain Joulu 2013



Maija Myllykangas
Virtain rantain ystävälaulu
Niin tummuivat taas Virtain veet 
ja valkeat laivat ne läksi, 
on rannan kalliot viilenneet 
ja päivä käy hämäräksi...

Ja kurjet korkeilla siveltimillään 
piirsivät lähtölaulun, 
eikä uskoa voi ihminen millään, 
että ruskan räiskyvän taulun 
aivan äkkiä, yksi kaksi, 
syksy pelkisti grafiikaksi.

Ja yö on musta kuin torvisieni 
ja raskain saappain käy tuulet.
Mitä silloin teet, sinä kulkija pieni? 
Kai ystävän äänen jo kuulet?

Sillä vaikka ne muut meni etelään, 
niin jäi toki tänne meitä, 
jotka istuvat hämärähyssyään 
eivätkä tikahdu ikävään - 
vain pikkuisen kyyneleitä 
voi haikeudesta vuodattaa, 
mutta päällimmäiseksi suodattaa 
kiitoksen kesästä, sadosta.
Ei puhetta perikadosta!

Kun näille rannoille saapuu syys, 
niin silloin punnitaan ystävyys 
ja silloin on parempi Virtain lasten 
pysyä tiiviisti toisiaan vasten.
Kas, joitakin suruja lokakuussa 
on helpompi sanoiksi pukea 
ja ystävän sielua lukea 
kuin tuuli lehtiä pihlajapuussa.

Ja kun keskellä synkintä syksyä 
kotikirkon ikkunat kauniina loistaa, 
ja laulut, virret ne armoa toistaa, 
ei silloin kukaan voi eksyä.

Runo kantaesitettiin Virtain Nais
kuoron syyskonsertissa nimeltä Lau
luja Sinulle, ystäväni. Virtain seura
kunnan konserttisarjaan kuuluneessa 
tapahtumassa 21.10.2012 kuoronjoh
tajana toimi Marina Kämärä, ja ru
non lausui Maija Riikonen. Kuva Juha Kallio.Virtain Joulu 2013 13



Virtain Pelimannit 
juhlisti 40-vuotistaivaltaan
VIRTAIN KULTTUURIELÄMÄN yksi keskeisim
piä vaikuttamis- ja ilmenemismuotoja liittyy vahvas
ti musiikkiin. Virtain eri kylillä innostus musisoin
tiin kasvoi selvästi kansalaisopiston pelimannipiireis- 
sä syksyllä 1972. Vetäjävastuun ottanut Yrjö Raja sai 
ryhmiinsä pikkuhiljaa sen verran yhteissoiton alkei
ta, että uskallettiin lähteä jopa esiintymään - ainakin 
oman kylän tapahtumiin. Virtain Pelimannit -nimeä 
käytettiin, kun lähdettiin Virtain keskustassa toimi
van piirin matkassa julkisiin esiintymisiin.

Tästä ajankohdasta katsotaan Virtain Pelimanni
en toiminnan käynnistyneen. Yhdistysrekisteriin kir
jauduttiin vasta vuonna 1981 nimellä Virtain Peliman
niyhdistys ry, mikä mahdollisti jäsenyyden Suomen 
Kansanmusiikkiliitossa ja kunnallisten ynnä muiden 
toiminta-avustusten hakemisen.

Vuoden 2011 aikana heräsi Virtain Pelimannien 
keskuudessa ajatus — kun virtaa tuntui vielä hieman 
riittävän — juhlistaa menneitä vuosikymmeniä. Ensin 
otettiin tavoitteeksi oman konsertin järjestäminen ja 
aihepiiriksi sovittiin sota-ajan musiikki. Sen toivottiin 
tavoittavan vielä mahdollisen kuulijakunnan, ja näin 
saataisiin kaksi kärpästä yhdellä iskulla: tyytyväinen 
yleisö ja pieni pesämuna mahdollisen 40-vuotisjuh- 
lan pitämiseen. Konsertti pidettiin Rantatien koululla 
13.3.2011. Siitä tuli yleisömenetys, jonka suosio yllät
ti järjestäjät täysin. Vuosikymmenien toiminta ei ollut 
ihan täysin imenytkään voimia loppuun.

Juhlavuosi 2012
Vuotta 2012 suunniteltaessa syntyi useita ideoita, joita 
alettiin toteuttaa pikkuhiljaa. Sota-ajan sävelten pariin

palattiin 11.3. Virtain Reserviupseerikerhon 60-vuo- 
tisjuhlassa. Kuten edellisenkin Sota-ajan säveliä -kon
sertin onnistumiseen, toivat melkoisen lisäarvon peli
mannien 2-rivisen mestarit Airi Hautamäki ja Aino- 
Hilda Kankaanranta. Juhlassa pelimannien musiikki 
sai jälleen kiitosta sekä järjestäjiltä että yleisöltä.

Niinpä olikin jälleen palava into käydä Pelimanni- 
talkoiden kappaleiden pariin. Vuotuinen Keurusseu- 
dun ja Pohjois-Pirkanmaan pelimanniryhmien yhteis
soitto soitettiin Keuruun varuskunnan Viikinhovissa. 
Virtain Pelimannit vietti seitsemän muun pelimanni- 
ryhmän joukossa rattoisan illan. Kaksikko Hautamä
ki—Kankaanranta nousi jälleen yleisön suosikiksi. Vir- 
tolaiset pelimannitkin saivat omalla soitto-osuudel
laan tanssikansan lähtemään lattialle. Hyvä kappale- 
valinta ja -rytmi lienevät siihen takeina. Vaikka ke
vään pelimannipiiri päättyi huhtikuun alussa, päätet
tiin kutsua entiset ja nykyiset pelimannit vielä 29.4. 
Virtain Hoviin, missä muisteltaisiin menneitä, nau
tittaisiin Mattilan Jaanan esille loihtimasta tarjoilusta 
ja tietenkin soiteltaisiin vuosikymmenien varrella tu
tuksi tulleita säveliä. Kutsu oli kuultu, ja tilaisuudesta 
muodostui lämminhenkinen. Mukana oli useita muu
alle muuttaneita entisiä Virtain pelimannien joukossa 
soittaneita, joka oli hienoa todeta.

Virtain Pelimannit on usein vieraillut myös Sata- 
Häme soi -festivaaleilla Ikaalisissa. Päiväksi valittiin 
4. heinäkuuta, jolloin päästiin esiintymään Puistosoi- 
tossa. Kansa saatiin liikkeelle ja näyttämään taitojaan 
läheiselle tanssilavalle. Muiden joukossa humppasivat 
innolla mainion tanssitaidon omaavat saksalaisnuoret. 
Aino-Hilda Kankaanranta kävi soittamassa neljännen14 Virtain Joulu 2013



pelimannimestaruutensa, joten päivä oli täydellinen. 
Koska kesällä ei enää tarvittu pelimanneja soittele
maan Virtain juhannusta alkavaksi, oli koko kesäkau
si aikaa kerätä voimia syksyä ja 40-vuotisjuhlia varten. 
Näiden ajankohdaksi oli sovittu 2. joulukuuta 2012 ja 
paikaksi Rantatien koulu. Ennen sitä avustettiin kui
tenkin Veikko Ahvenaista hänen Rantatien koululla 
22.10. pitämässään konsertissa.

Mieliinpainuva 40-vuotisjuhla
Juhlan konserttiosuus oli muodostettu vuosikymmeni
en aikana eniten soitetuista tai muuten ryhmälle tär
keiksi muodostuneista sävellyksistä. Jo tervehdyssanois
saan Erkki Pajumäki toi esille kuluneiden vuosien mer
kittävimpiä asioita. Paljon oli ehtinyt tapahtua ja mo
nessa oli oltu mukana. Esiintymisiä on ollut kylätalo
jen näyttämöiltä aina Finlandiatalon estradille. Väliin 
mahtui niin Kaustisen kansanmusiikkijuhlia, Hämeen 
Kevätsoittoa, Ruissalon kylpylä-soitto, Sata-Häme Soi 
-festivaalia, kaikki 19 soitettua Pelimannitalkootapah- 
tumaa, yksi Rantajumalanpalvelus ja paljon muuta.

Hämeen Kansanmusiikkiyhdistyksen puheenjoh
taja Marja-Leena Alanen ja sihteeri Petri Jokinen toi
vat yhdistyksensä ja Kansanmusiikkiliiton tervehdyk
set ja jakoivat Kansanmusiikkiliiton huomionosoituk
set. Virtain kaupungin kulttuuritoimen tervehdyksen 
juhlaan toi sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pentti 
Vaara. Lisäksi juhlivaa pelimanniyhdistystä onnitteli- 
vat useat lähialueen pelimanniyhdistykset. RasinTu- 
van henkilökunta kahvitti juhlayleisön, ja Antti Kuu- 
rila tallensi tapahtuman videolle ja cd-levylle. 

Juhlahumu jatkui
Kun kerran oli vauhtiin päästy ja virtaa tuntui vielä
kin riittävän, jatkettiin juhlimista kevään opistojak- 
solla 2013. Virtain Pelimannien riveissä on ollut usei
ta varsin tuotteliaita säveltäjiä. Sävellyksiä on jäänyt 
kaappien ja komeroiden kätköihin, vaikka paljon on 
tullut esillekin. Niistä valikoitiin parin tunnin ohjel

miston eväät ja päätettiin esittää ne ennen kesää. En
sin oli kuitenkin ovella toinen juhlatilaisuus. 20. Pe- 
limannitalkoot käytiin soittamassa 13.4. Mäntässä. 
Virtolaisten ohjelmassa oli jo muutamia tulevan kon
serttinsa sävellyksiä.

Omien sävellysten esittämiseksi järjestetyn konser
tin nimeksi oli valittu Pelimannin penkiltä. Se pidet
tiin Virtain Pirtin tunnelmaa huokuvassa tilassa heti 
Mäntän talkoita seuraava iltana 14. huhtikuuta. Esi
tettäviä sävellyksiä oli yhteensä 16. Ne olivat Erkki 
Alanteen Toivon marssi ja Pajuspolkka, Timo Vierun 
humppa Kesän maku, Erkki Mäkelän Mäkelän Erkin 
sottiisi, Erkki Mannerin valssi Jäämeren Tähti, Mark
ku Kulmalan tango Kun hellyys katoaa ja foxi Ujo 
poika, Matti Tulijoen valssi Laineilla ja jenkka Tuli- 
kukka, Yrjö Rajan valssi Mietteitä ja Yrjön masurkka, 
Pertti Ylä-Tulijoen valssi Peijaishaaveita ja jenkka Tu
likukka, Airi Hautamäen valssi Kaukomaille ja Räätä
lin jenkka, sekä Väinö Pohjasmäen Pelimannijenkka. 
Pelimannien kotoiset tukijoukot kahvittivat yleisön, 
jota oli paikalla varsin kohtuullinen määrä.

Näin juhlavuosi oli saatu jopa pitkän kaavan mu
kaan onnistuneesti paketoitua, ja jäätiin odottamaan 
alkavaa kesää ja mietiskelemään toiminnan jatkomah
dollisuutta. Puheenjohtaja Erkki Pajumäen lisäksi Vir
tain Pelimanniyhdistyksen johtokunnan ovat muo
dostaneet kahden viimeisen vuoden ajan Vilho Var- 
tiamäki sihteeri/rahastonhoitajana, Juha Manner va
rapuheenjohtajana, Antti Sytelä soitonjohtajana sekä 
muina jäseninä Erkit Alanne ja Manner, Airi Hauta
mäki, Markku Kulmala ja Rainer Niemi. Harjoituk
set tapahtuvat Virtain kansalaisopiston pelimannipii- 
rin puitteissa, jonka vetäjänä toimii Antti Sytelä.Erkki Pajumäki
Erkki Pajumäki on ainoa Virtain pelimanneista, joka on 
ollut mukana koko 40-vuotisen toiminnan ajan. Lisäksi 
Pajumäki on toiminut Virtain Pelimannit ry:n puheen
johtajana yhdistyksen perustamisesta lähtien v. 1981.

40-vuotisjuhlassa palkittiin ansioituneita pelimanneja. Suomen Kan
sanmusiikkiliiton kultaisen ansiomerkin saivat Erkki Alanne ja Timo 
Vieru. Hopeisen ansiomerkin saivat Markku Kulmala, Erkki Manner, 

Juha Manner, Rainer Niemi, Antti Sytelä ja Vilho Vartiamäki.
2-rivisten mestarit Aino-Hilda Kankaan- 
rantaja Airi Hautamäki.Virtain Jouiu 2013 15



Tarinaa Martti Kitusesta
KARHUNKAATAJA MARTTI KITUSEN kuo
lemasta on tänä vuonna kulunut 180 vuotta. Hän 
eli koko elämänsä Kitusen talossa Virtain Kotalassa 
Mantilon-Taipaleen kylässä. Virrat kuului Ruoveden 
seurakuntaan.

Kirkkoherra Isaak Immanuel Perden kirjoitti hänestä 
elämäkertakirjoituksen Björnjägaren Martti Kitunen 
vuonna 1834 Helsingfors Morgonblad -nimisessä avii
sissa ruotsiksi. Oulun WiikkoSanomat puolestaan jul
kaisi kirkkoherra Perdenin kertomukset vuonna 1836 
suomennettuna, tosin vahvasti Oulun murteeseen vi
vahtavalla suomen kielellä.

Isaak Perden tunsi Martti Kitusen henkilökohtaisesti, 
ja kirjoitus pohjautuu omakohtaisiin keskusteluihin, 
kuten kertomuksesta ilmenee. Kirjoituksen julkaise
misen aikaan oli kulunut vasta vuosi karhunkaatajan 
kuolemasta.

Seuraava katkelma on lyhennetty noin kymmenen
teen osaan alkuperäisestä elämäkertakirjoituksesta. 
Kertomuksesta puuttuu monta olennaista tapahtumaa 
kuten Martti Kitusen haavoittumiset karhunmetsäs
tyksessä ja maininnat uskollisimmista metsästystove- 
reista. Alkuperäinen teksti on saatu Pihlajavedellä asu
valta Lassi Lapilta. Jussi Korhonen

Ixartjun-atnpuja jtlartti hitunen
Edellä nimitetty, säädysään arwon 
ansannut ja elatuskeinosaan mai
nio mies oli syntynyt 1. päiwänä 
marraskuuta tvuonna 1747 Kitusen 
maalla. Hänen ^vanhempansa oli- 
wat Heikki Mortunpoika ja Maria 
Erkintytär, joitten kuoltua hän tu
li isännäksi. Mainittu maa on wielä 
tänäki päivänä synkäsä sytvänmaa- 
sa Wirdoisten kappelisa, Ruoweden 
pitäjäsä, Mandin-taipaleen kyläsä.

Kiwuloisuudensa tähen lapsuu- 
densa ijäsä jäi hän pienikastvusek- 
si ja oli yhä pieni ja kuiwakarwa- 
nen, mutta lewiä hartioiltaan ja 
jäntewä eli kunnokas. Näöltänsä 
oli hän siis pienimpiä miehiä, mut
ta sen wähäsen kuoren alla eli erno- 
masesti yrittäwäinen ja wäsymätön 
sielu. Mainitun wähäsen tvartalon- 
sa tähen oli hän nuoruudensa ijässä 
sopimatoin raskaaseen työhön; sitä 
wastoin oliwat hänen nuoremmat 
wiisi weljestä pitkät ja wahwat mie
het. Erämaasansa turmelematoin- 
na maailmalta ja sen ^viettelyksiltä, 
ja tvanhimmalta weljeltänsä ohjat

tuina, tekivvät he, miesten tarvoin, 
työtä menestynyttä maatansa pa
rantaakseen; ja wanhin weli joka ei 
niin uutterasti woinut heijän kan
sansa tehdä raskasta peltotyötä, ku- 
leskeli tvälimiten joutilassa pyssy 
olalla ympäri laajoja mettiä ja pala
si illoilla useimmin wahwalla met- 
täriista-riipillä kotia, suureksi ilok
si kaikelle kotitväelle, sillä myös ta
lonpojat pitiwät siihen aikaan täälä 
sytvänmaasa mettästä tulleen tuo
reen lihakeiton suuresa arwosa.

Oikia juttu hänen mettärei- 
suistaan ja ^vaaroistaan olisi ko
tvin pitkä atviisiin panna, kuiten- 
ki ansaitsetvat muutamat tarinat 
hänestä, jotka nyt muistuvvat kir
joittajan mieleen, tulla tähän pan
nuiksi. Kirjoittaja on sekä kuullut 
tvainajan ittensä monta kertaa jut- 
televvan niitä että myös jälestäpäin 
kysellyt niitä muilta ja saattaa siis 
taata, että ne ovat toet.

Kuin Kitunen kuuentoista tvan- 
hana muutamana syksypäitvänä oli 
lintuja ampumasa puoli peninkul

maa kotoansa tuli wastaan Kontio 
mettäpolulla. Se oli luultawasti jo 
unelias ja ikävvöi päästä talwi le- 
tvollensa, eikä tahtonut siis millään 
kurilla peräytyä nuoren pyssymie- 
hen eesä, jolla oli raskas lintu-riip- 
pi seljäsä. Pystöön katvahettuansa 
puisteli hän urhoollisesti ja kiljuin 
kämmenenänsä juuri kuin sanook- 
sensa pojalle: ”Alä tule tänne.” Se 
elätväluontonen poika artveli kyl
lä tvähän aikaa, mutta rohkaisee 
tviimein mielensä ja ampuu tarkal
la käellä kontiota keskelle syäntä, 
niin että se hypättyänsä tvähintään 
kolme kyynärää maasta kauhiasti 
karjuin putosi kuohuna takasi po
lulle. Hämmästynynnä teostan
sa ja pelkäin kontion ajatvan häntä 
perästä, oli poika kuin noijan nuo
li juossut pakoon ja kiitvennyt kor- 
kiaan puuhun, mutta tviimen kuin 
torakumppania ei kuulunutkaan, 
päätti hän sen herjenneen hengit
tämästä, laskeusi siis alas puusta, 
juoksi kotiinsa ja jutteli koko seik- 
kansa.
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Martti Heikinpoika Kitunen
s. 1747, k. 1833
puoliso v:sta 1768 Margareta Antintytär 
Braski (Reetta Raski)

Isaak Immanuel Perden
s. 1787 Ikaalisissa, k. 1844 Akaassa 
Kuortaneen kirkkoherranapulainen 1813-17 
Keuruun pitäjänapulainen 1817-24 
Virtain kappalainen 1824-34
Akaan kirkkoherra 1835-44

S-_________ _____ r

Kuvassa on Martti Kitusen aikanaan omistama 
kullattu taskukello. Se on palautunut maailmalta 
Kitusen kotimaisemiin kirjoittajan omaisuudeksi. 
Kuva Jussi Korhonen.

Kuin Kitunen miehullisten töit
tensä kautta jo oli tullut mainiok
si ympäri koko maakunnan, kirjoit
ti seurakunnan Länghjelm-nimi- 
nen kappalaisvainaja vuonna 1799 
hänestä kiitoskirjan Keisarilliselle 
Suomen Huoneen-hallitus Seuralle, 
joka wuonna jälkeen lahjoitti hä
nelle kunniamerkiksi ja kehoituk
seksi rinnasa kannettavaan hopiara- 
han. Siihen saakka oli hän ampu
nut 103 isoa karhua. Mainittu kun
nianosoitus näytti erinomaisesti 
waikuttaneen hänen päällensä, sillä 
21 wuoen sisällä sen jälkeen, ampui 
hän wielä juuri täyteen 90 otusta. 
Koko kontioin summa, jotka hän 
oli tappanut, nousee siis 193, pait- 
ti karhunpoikia, joita hän oli lopet
tanut niin suuren määrän, ettei hän 
niitten lukua muistanutkaan.

Kahenkymmenen wanhana nai 
hän Antti Braski nimisen talon
pojan tyttären, joka oli Margareta 
nimeltä ja sen kansa eli hän awio- 
liitosa muutamia päiwiä waille 60 
ajastaikaa. Pahoitettawasti ei ol
lut tienolla siihen aikaan, joka olisi 
neuwonut häntä pitämään ittelleen

kultahäitä. Kymmenen lasta siu- 
nasi hänelle Jumala, mutta niistä 
oliwat usiammat kuolleet, warem- 
min taikka myöhemmin, niin et
tä hän kuollesansa ei jättänyt usi- 
arnpata jälkeensä kuin usein mai
nitun Antti-nimisen pojan, kaksi 
tytärtä ja koko joukon lasten lap
sia ja lastenlasten lapsia. Wuonna 
1771 oli hän ^vastaanottanut isän
nyyden isänsä maalla ja hoitanut si
tä 35 vuotta, taikka vuoteen 1806 
saakka, jona hän heitti isännän wi- 
ran ainoalle pojallensa.

Sen jälkeen käwi Kitunen wielä 
usiammasti kuin ennen karhuna- 
josa ja 74 wuojen wanhana ampui 
hän vviimeisen karhunsa Laukkas 
(Laukaa) nimisesä pitäjäsä ollesansa 
Larich nimisen Fältdirektörin ''Veh
niä kuttutusa herrankartanosa.

Ei hänen nähty koskaan ryyp
päävään enemmin kuin kolmannen 
osan ryyppyä, mutta todia saatti 
hän juoda lasin, waan ei enempä- 
tä. Hän rakasti parempain ihmis
ten seuruuta ja haki sitä kuin tila 
oli ja käytti ittensä semmoisisa seu- 
roisa siwiällä iloisuudella. Warsin

mielellään oleskeli hän loppupuo
lella elämäänsä rouwawäen seuroi- 
sa, joita hän huvvitteli leikillisillä 
jutuillaan ampumareisuistaan.

Hänen kansakäymisensä her- 
raswäen seuroisa oli luultavvasti 
■^vaikuttanut sen, että hän hywästyi 
rouwawäen siistiin ja sivviään elä
mään heidän kansakäymisesänsä.

Tultuani tähän seurakuntaan 
käwi hän joka kesä minua tervveyt- 
tämäsä ja wiipyi tavvallisesti ty
könäni kaksi ja kolmekki wuoro- 
kautta. Kuin minulla aina toimi- 
tusteni tähen ei ollut aikaa olla hä
nen seurasansa, olivvat lapseni hä
nen tavvalliset leikkikumppaninsa, 
joille hän puheli monta karhunajon 
ja linnunampumaseikkaa. Asiois
takin, jotka eiwät kuuluneet hänen 
säätyynsä, tuumaili hän tarkalla 
nerolla. Hänellä oli walaistu mieli 
ja syämmellinen Jumalan pelko.
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Itsenäisyysjuhlan ohjelma esitettiin myös Ainalassa. Kuva Jyrki Aho.

Ysiluokkalaisena
KOULUVUODEN ALUSSA elo- ja syyskuussa 2012 
oli lähinnä pieniä tapahtumia kuten liikenneturvalli- 
suusviikko ja nälkäpäiväkeräys, joka kokosi vapaaeh
toiset yhteen auttamaan. Mukana oli yläkoulun op
pilaita eri luokilta. Opetusministeri Jukka Gustafs
son vieraili Virroilla 24.9. tutustumassa Virtain kou
lutukseen. Syyskuun lopussa kaikki halukkaat yhdek
säsluokkalaiset pääsivät tutustumaan Ähtärin ja Tuo- 
marniemen toisen asteen linjoihin. Koulun järjestä
mät retket eri opiskelupisteisiin antoivat mahdollisuu
den kerätä tietoja kevään yhteishakua varten.

Lokakuun alussa järjestettiin rimanylitysjuhla, jo
ka yläkoulussa tunnetaan paremmin mopojuhlana. 
Kyseessä on jokavuotinen tapahtuma, jossa uudet seis
kaluokkalaiset toivotetaan tervetulleiksi Virtain ylä
kouluun. Juhlaa odotetaankin 7. luokalla jännityksel
lä. Koulun nuorimmat selviytyivät päivästä kunnial
la.

— Hauskin päivä koko yläkoulussa abipäivän jäl
keen. Yläkoulussa on muutenkin kivaa, paljon haus
kempaa kuin alakoulussa. Olen saanut uusia kaverei
ta ja ysitkin ovat rentoja, kommentoi 7.-luokkalainen 
Leevi Merenrinne.

Viikot 43 ja 44 sujuivat ysiluokkalaisilta työhar
joittelussa. TET eli työelämään tutustuminen on mo
nille ensimmäinen askel työelämään. Siinä oppii mo
nia taitoja, joista on hyötyä jatkossakin. Virtain ylä
koulussa työelämään tutustumisia on sekä 8. että 9. 
luokilla, ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös 7. 
luokilla vaikkakin vain päivän mittaisina.

Marraskuussa osa ysiluokkalaisista kilpaili Taitaja- 
kisassa Ähtärissä. Virtain yläkoulun joukkueet harjoit- 
telivat taitoja jo ennen kisaa. Marraskuun lopussa jär
jestettiin messuvanhempainilta yseille ja heidän van
hemmilleen. Mukana olivat Ikaalisten käsi- ja taidete
ollisuusoppilaitos, Jyväskylän ammattiopisto, Jämsän 
ammattiopisto, Mäntän seudun koulutuskeskus, Pir
kanmaan ammattiopisto, Koulutuskeskus Sedu, Tam
pereen ammattiopisto ja Virtain lukio. Ilta oli avarta
va. Sopivasti seuraavana päivänä ysiluokkalaisilla oli 
mahdollisuus tutustua Seduun Seinäjoella, kun taas 
joulukuussa vuorossa olivat Virtain omat toisen asteen 
koulutuspaikat Pirko ja lukio.

Joulukuun alussa yläkoulussa järjestettiin juhla 
Suomen itsenäisyyden kunniaksi. Ohjelmassa oli pal
jon lauluosuuksia, jotka olivat perinteistä suomalaista 
musiikkia. Juhla oli hieno ja hyvin suunniteltu, ja se 
esitettiin myös Ainalassa.

- Esiintyminen oli jännittävää, mutta tykkäsin 
laulamisesta, kertoi itsenäisyysjuhlassa esiintynyt An
ton Padatsu.

Ennen joululomaa koulussa esitettiin joulumusi- 
kaali Joulu jää sydämeen. Esitys toi esille kiirettä jou
lun alla, ja kuinka meidän pitäisi pitää huolta toisis
tamme myös pyhinä. Musikaali osoitti, että Virtain 
yläkoulusta ja lukiosta löytyy lahjakkuutta ja mikä 
tärkeintä, intoa esiintymiseen. Juhla oli hieno ja kerä
si suuren suosion. Seuraavana päivänä 22. joulukuuta 
pidetty perinteinen joulujuhla saattoi oppilaat rauhal
liseen joulunviettoon.18 Virtain Joulu 2013



Jättiäisiä vietettiin toukokuun lopulla. 
Kuvat Eerika Hörkkö.

Musikaali Joulu jää sydämeen tehtiin yläkoulun, lukion ja Merikanto- 
opiston voimin. Kuva Jyrki Aho.

Vuosi 2013
Tammikuussa koulussa järjestettiin Eurooppa-päivä. 
Eri luokilta kootut ryhmät tekivät eri Euroopan mais
ta esittelyjä. Tietoja saattoi lukea käytävillä olevilta 
kartongeilta, mutta myös kuulla Eurooppa-aiheisissa 
aamunavauksissa. Päivä oli esimakua saksalaisen kou
lun vierailusta Virroilla 22.—31.1. Vastavuoroisesti 8d- 
luokka vieraili syksyllä 2013 Saksassa.

— Oli mukavaa ja kivaa, kun näki oman kirjekave
rinsa, vaikka tilanne olikin jännittävä. Aluksi kieli oli 
vähän hakusessa, mutta loppua kohden englanti para
ni huomattavasti. Odotan vastavierailua innolla, ker
toi 8.-luokkalainen Eerika Hörkkö.

21.2. oli aika liikkua vuosittaisen talviliikuntapäi- 
vän merkeissä. Virkistävään päivään kuului oman va
linnan mukaan esimerkiksi laskettelua, jääkiekkoa, 
hiihtoa tai kävelyä.

Maaliskuussa yläkoulun draamakurssi esitti Mo- 
mo-nimisen näytelmän koko koululle. Illalla oli lu
vassa esitys yleisölle, ja näytelmä olikin menestys. Ylä
koulussa ja lukiossa on mahdollisuus päästä toteutta
maan itseään muun muassa näytelmien kautta, mikä 
on tietenkin hienoa. Harjoitellessa oppii tärkeitä vuo
rovaikutustaitoja ja löytää itsestään uusia puolia.

Maaliskuussa Virtain Lions -klubit veivät nuoret 
jääkiekko-otteluun Tampereelle. Retki sai yläkoulun 
oppilailta positiivista palautetta ja tunnelma oli loista
va. Tällaisia retkiä nuoriso kaipaa.

Kevään loppurutistus
Toukokuu on ysiluokkalaisille tärkeää ja kiireistä ai
kaa. Lähes jokaiselle viikolle mahtuu valtakunnallisia 
kokeita tai muita testejä, joihin valmistautumiseenkin

pitäisi löytää aikaa. Viimeisissä viikoissa on kuiten
kin paljon hyvää. Luokkaretki ja jättiäiset ovat tärkei
tä vaiheita viimeistä peruskouluvuottaan käyville. Sa
maan kuukauteen sisältyy myös kuudesluokkalaisten 
eli seuraavien seiskojen tutustuminen yläkouluun.

— Lukuvuosi on ollut vaihteleva ja tapahtumari
kas. Varsinkin joulumusikaali ja Momo ovat jääneet 
mieleen, kertoi lukion ja yläkoulun rehtori Pirjo-Lii- 
sa Rouniola.

Rouniolalla oli sanottavaa myös yhdeksäsluokka
laisista:

— Joka vuosi yhdeksäsluokkalaiset kasvavat aikui
suuteen, jolloin heille voisi antaa haastavampiakin teh
täviä, mutta juuri silloin he lähtevät. Yhdeksäsluok
kalaiset on oppinut tuntemaan, ja lapsenomaisuudesta 
on kasvettu ulos, joten onhan se haikeaa.

Ysiluokat lähtivät Vuokattiin 20.—24.5. Aktiviteet
tien varjolla luokkalaiset tulevat yhä tutummiksi ja 
yhteishenki vain paranee. Retken jälkeen vuorossa oli
vat jättiäiset eli 9-juhla, jonka teema oli tänä vuonna 
James Bond. Jättiäiset on vuosittainen juhla, jossa ysi- 
luokkalaiset muistavat toisiaan.

Päättäjäiset 1.6. oli uuden alku ysiluokkalaisten 
elämässä. Kesäkuussa julkaistujen yhteishaun tulos
ten myötä avautui uusia ovia lähtee nuori sitten luki
oon, ammattikouluun, -startille tai minne ikinä elämä 
viekin. Vaikka useimpien tiet nyt eroavatkin, perus
koulua ja sen mukana tuomia ystäviä ja kokemuksia 
ei unohda. Haikeus hiipii vähitellen mieliin. On aika 
siirtyä askel kohti väistämätöntä. Tästä se lähtee: mat
ka kohti aikuisuutta. Riikka WarisVirtain Joulu 2013 19



Ystävyyttä 
yli rautaesiripun
SEURATESSAMME TÄNÄ päivänä Euroopan ta
loudellista ahdinkoa kerron lyhyesti eräästä toisesta 
Euroopan myllerryksestä, jota itselläni on ollut mah
dollisuus seurata hyvin läheltä melkein sen alusta aina 
loppuun saakka.

Oli kevät vuonna 1962 ja olin tuolloin 16-vuotias 
koululainen. Olin ystävystynyt itäsaksalaisen koulu
tytön Beaten kanssa. Tuolloin nuorilla oli paljon kir- 
jeenvaihtotovereita, minullakin taisi olla parikym
mentä. Joidenkin kanssa kirjoiteltiin muutama kirje, 
joidenkin kanssa ehkä vuosi tai pari. Kirjeenvaihtoto- 
veruudestani Beaten kanssa muodostui vuosikymme
niä kestävä ystävyys.

Minulle, keskenkasvuiselle koulutytölle ei paljoa 
sanonut Länsi-Saksa tai Itä-Saksa. Nyt jälkeenpäin 
huomaan, kuinka mielenkiintoisen näköalan kuiten
kin sain tämän ystävyyden myötä tuohon Eurooppaa 
pitkään hiertäneeseen kipeään Saksan kysymykseen ja 
valtioon nimeltä DDR.

Kirjoittelimme toisillemme kouluasioista, harras
tuksistamme, juhlapäivien vietosta, maidemme histo
riasta, maantiedosta, nähtävyyksistä, jne. Lähettelim- 
me valokuvia, postikortteja ja pieniä paketteja. Olen 
säilyttänyt kaikki kymmenet Beatelta saamani kirjeet, 
kuin myös Beate minun kirjeeni. Jos kirje oli vähän
kin paksumpi, aina se oli avattu matkalla, samoin jo
kainen paketti.

Meille ei millään poliittisilla kysymyksillä ollut 
merkitystä. Me olimme kaksi koulutyttöä, jotka kum
pikin elimme omassa maailmassamme, mutta joiden 
välillä vallitsi alusta alkaen ihmeellinen ystävyyden 
tunne.

Näin jälkeenpäin tulee mieleen, että varmasti mei
dänkin kirjeenvaihtomme on kirjattuna Stasin arkis
toissa. Berliinin muurin murtuessa ja Saksojen yhdis
tyessä Stasin arkistoja hävitettiin niin paljon kuin eh
dittiin, mutta silti jäljelle jäi 180 hyllykilometriä ar
kistoja, joista nyt saksalaiset voivat tutkia, mitä tietoja 
heistä on arkistoitu.

Jälleennäkemisen riemua Berliinissä: Arja, Beate ja Mereta. 
Kuvan omistaa Arja Saarinen.

20 Virtain Joulu 2013



Samoihin aikoihin lähdimme opiskelemaan. Bea- 
te valmistui kemian insinööriksi. Työuransa hän teki 
erään suuren kemian tehtaan laboratoriossa kotikau
pungissaan Karl-Marx-Stadtissa.

Vuodet kuluivat ja perustimme kumpikin oman per
heen, ja tyttäremmekin syntyivät lähes samoihin ai
koihin. Kirjeet kulkivat, milloin tiheämmin, milloin 
harvemmin. Kirjeiden myötä minulle karttui suuri 
kokoelma upeita DDR:n postimerkkejä. Syntymäpäi
vä- ja joululahjat vaihtuivat lahjoiksi tyttärille. Lähet- 
telimme toisillemme valokuvia lapsistamme ja omat 
kuulumisemme olivat vaihtuneet kertomuksiin lasten 
kasvamisesta ja perhe-elämästä.

Keväällä 1989 päätimme puolisoni Sepon kans
sa lähteä käymään Beaten perheen luona Karl-Marx- 
Stadtissa. Beate perheineen oli innoissaan, kun ker
roimme suunnitelmastamme. Niinpä pakkasimme 
automme tuliaisineen Finnjet-laivaan ja merimatkan 
jälkeen ajelimme Travemiindestä rajan yli Itä-Saksan 
puolelle ja sitten Trabanttien seassa koko Itä-Saksan 
halki Ertzgebirgen vuoriston tuntumaan. Jännitys ta
paamisesta oli molemminpuolinen. Olimme olleet 
Beaten kanssa silloin kirjeenvaihdossa 28 vuotta ja nyt 
tapasimme toisemme ensimmäisen kerran. Matkasta 
muodostui ikimuistoinen. Nuo muutamat päivät hei
dän kotonaan, tutustuminen heidän kotikaupunkiin
sa sekä matka loistavaa historiaa täynnä olevaan Dres- 
deniin jäivät unohtumattomasti kummankin mieleen. 
Frauenkirche Dresdenissä oli silloin vielä raunioina, 
mutta nyt sekin on rakennettu uudelleen.

Emme silloin kesällä kumpikaan aavistaneet, että 
Berliinin muuri murtuisi muutaman kuukauden ku
luttua. Koska Beaten kotimaa oli tullut meille hyvin 
läheiseksi, marraskuun 9. päivän tapahtumat 1989 
kiinnostivat tietenkin meitä aivan erityisesti. Emme 
yhtään ihmetelleet, että tapahtui se mitä tapahtui. 
Niin erikoinen oli tuon maan yhteiskunnallinen ja ta
loudellinen tilanne ollut jo kesällä siellä ollessamme. 
Beatelta tuli riemullinen kirje, että nyt he ovat käyneet 
Länsi-Saksassa. Samalla hän kertoi, että he eivät aio 
silti muuttaa sinne. Eivätkä muuttaneet. Monet hei
dän tuttavaperheistään muuttivat.

Usein Beate kirjeissään oli ollut pahoillaan, et
tä he eivät päässeet matkustamaan vapaasti. Tämän 
hän koki henkisesti raskaana asiana. Joskus minunkin 
oli vaikea kertoa hänelle omista matkoistamme. Kui
tenkin Beate halusi, että kerron, ja toivoi minun lä
hettelevän hänelle kortteja matkoilta. Tuli tunne, et
tä me olimme heidän perheelleen eräänlainen henki
reikä länteen.

Kun sitten Saksat olivat yhdistyneet, Beaten perhe 
todella nautti matkustamisesta. Beate sanoi, että hän

haluaa matkustaa mahdollisimman paljon, koska ei 
tiedä, jos tämä mahdollisuus taas loppuu. He kiersivät 
Eurooppaa moneen kertaan, kävivät Kanarialla, Ete- 
lä-Afrikassa ja Kanadassa. Aina tuli riemullisia posti
kortteja noilta matkoilta. Yritin vakuuttaa hänelle, et
tä matkustusmahdollisuudet eivät enää lopu ja että pa
luuta menneeseen ei ole, mutta pelko oli niin syvällä.

Kesällä 1990 Beaten Helke-tytär tuli viettämään 
kesälomaa luoksemme. Sitten kesällä 1993 Beate puo
lisonsa Peterin ja nuoremman tyttärensä Katrinin 
kanssa tuli automatkalle Suomeen, Norjaan ja Ruot
siin. Matkan ensimmäinen kohde oli Virrat. Jälleen
näkemisen riemu oli sanoin kuvaamaton. Vietimme 
muutaman päivän veneillen järvellä, tutustuen Pe- 
rinnekylään, patikoiden Seitsemisen kansallispuistos
sa ja ennen kaikkea nauttien yhdessäolosta. Puhuim
me, puhuimme ja taas puhuimme. Ja sitten he jatkoi
vat matkaansa pohjoiseen.

Ja jälleen vuodet kuluivat. Saksojen yhdistymisen 
ongelmat koskettivat kipeästi etenkin Itä-Saksan suu
ria teollisuuskaupunkeja ja Beatekin kertoi avoimesti 
heidän tehtaansa ympäristöongelmista ja Peter-puoli- 
son työttömäksi joutumisesta. Elämä ei ollut helppoa, 
mutta silti he olivat tyytyväisiä siihen, mitä oli tapah
tunut. Nyt Beate ensimmäistä kertaa uskalsi avoimesti 
puhua heidän yhteiskunnallisista ongelmistaan. Koe
tin valaa Beateen uskoa siihen, että kyllä asiat järjesty
vät, mutta että se vie aikansa.

Kesällä 2001 olimme Mereta-tyttäreni kanssa Ber
liinissä ja Beate puolisonsa kanssa tuli sinne meitä ta
paamaan. Vietimme yhden illan jutellen ja vaihtaen 
kuulumisia. Tyttäremme olivat avioituneet ja nyt kuu
lumisten vaihtoon kuuluivat myös tyttärien perheet.

Ja taas kirjeet ja kortit kulkivat, Beaten perhe mat
kusteli ja tuntui, että heidän elämänsä muutenkin al
koi olla taas järjestyksessä. He rakensivat itselleen ja 
tyttärelleen uudet talot ja elämä hymyili. Beaten työ
paikallakin asiat oli saatu jonkinlaiseen järjestykseen, 
ja Peter-puoliso oli löytänyt työtä atk-alalta itsenäise
nä yrittäjänä.

Tiesimme, että keväällä 2012 tulee kuluneeksi 50 
vuotta ensimmäisten kirjeiden kirjoittamisesta ja ystä
vyytemme alkamisesta. Päätimme tavata tuon merk
kivuoden kunniaksi ja sovimme, että matkustamme 
Chemnitziin heidän luokseen. Karl-Marx-Stadtin ni
mi oli vaihdettu kaupungin entiseksi nimeksi Chem- 
nitz.

Syyskuussa 2011 Beaten puolisolta Peteriltä tuli kir
je, että Beate on kuollut. Äkillinen sydänkohtaus oli 
vienyt puolison, äidin, mummin ja hyvän ystävän. Jäl
jelle jäi suuri ikävä. Arja Saarinen
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Kun Tarjanteen ja Pohjolan 
Kotalaan piti höyrytä
UURASJÄRVEN LAALUKANSELKÄ jatkuu ete
lään pitkänä vähitellen kapenevana Takalahtena. Se 
työntyy jylhän Takavuoren sivuitse lähelle Tarjanteen 
Monoslahtea. Alle 700 metrin levyinen Takataipaleen 
kannas erottaa ne toisistaan. Uurasjärven luontainen 
laskuväylä Hauhuun kautta Tarjanteeseen on noin 9 
km pitkä. Vesillä kulkijat pohtivat varmaan jo vuosisa
toja sitten mahdollisuuksia avata kannaksen läpi kai
vanto oikotieksi järvien välille. Viimeistään 1870-lu- 
vun tukinuittajat tutkivat tätä tosissaan, mutta kan
naksen korkea kalliokynnys näyttäytyi kustannuksil
taan ylipääsemättömänä esteenä.

Kanavien rakentamistekniikka ja räjähdysaineet 
kehittyivät, ja ajatus oli alkanut jossain vaiheessa itää 
uuraiskyläläisten mielessä. Haaviston isäntä Johannes 
(Johan) Mäkinen teki kyläkokouksen valtuuttamana 
valtioneuvostolle 22.12.1923 anomuksen kanavan kai
vamiseksi. Mäkinen oli itse varmaan hankkeen innok
kaimpia puuhamiehiä. Yleensäkin tuntuu olleen in-
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Takataipaleen kanavasuunnitelman kansilehti Kansal
lisarkistossa. Kuva Heikki Kellomäki.

nostusta ja yksimielisyyttä järven ympärillä. Kyläläi
set teettivät kustannuksellaan keväällä 1923 maasto
ja maaperätutkimukset ja niihin perustuneen kana
vasuunnitelman. Sen tekijä vanhempi insinööri J. K. 
Koskinen toteaa 2.7.1923 päivätyn suunnitelmalau- 
suntonsa lopussa: "Innostus kanavaan tuntui olevankin 
suuri paikkakunnalla, jota todistaa sekin, että ovat it
se kustantaneet tutkimuksen ja ovat mieskohtaisesti ol
leet mukana tutkimustöissä ilman mitään rahallista kor
vausta. ”

Anomuksen jätti valtioneuvostoon professori Väi
nö Voionmaa, jonka Mäkinen oli valtuuttanut tehtä
vään Helsingissä allekirjoitetulla valtakirjalla. Voion
maa oli Kauppakorkeakoulun talousmaantieteen pro
fessori, entinen senaattori ja toimi myöhemmin minis
terinä. Hänellä oli poliittista arvovaltaa ja erikoisalan
sa vuoksi asiantuntemusta tällaisen hankkeen hyödyl
lisistä vaikutuksista. Ei ole tietoa, missä määrin hän 
oli lupautunut hankkeen puolesta puhumaan ja miten 
Mäkinen loi yhteyden häneen.

Suunnitelman mukaan kanava olisi tullut tehtä
väksi avokanavana ilman sulkua. Se olisi pudottanut 
Uurasjärven vedenkorkeutta noin 60 cm pitäen sen 
käytännössä Tarjanteen tasossa. Matalan veden aika
na luonnonuoman vesiyhteys Hauhuun kautta olisi 
katkennut. Anomukseen oli liitetty 53 maanomistajan 
suostumus järven pinnan laskuun. Nimiluettelo näyt
tää kattaneen rannanomistajat varsin täydellisesti, eh
kä jopa täysin. Suurelta osin kallioon louhittavan ka
navan pohjan leveys (8 m) ja pohjan korkeus meren
pinnasta oli suunniteltu samoiksi kuin Visuveden Kai- 
voskannan kanavassa. Tarjanne- ja Pohjola-laivat olisi
vat voineet höyrytä Kotalaan saakka!

Irtaimia maalajeja olisi pitänyt kaivaa 36 000 m3 
ja kalliota louhia 33 000 m3 . Lukuihin sisältyy Mo- 
noslahden matalan perän ruoppaus. Rakentamiskus
tannukset olisivat olleet 5 350 000 markkaa.

Kanava-alueen alkuperäispiirustus pituusleikkauk- 
sineen on Kansallisarkistossa. Uurasjärvi on syvä ja 
väylä Takalahdesta Kotalaan olisi voitu viitoittaa il
man ruoppauksia. Luultavasti höyrylaivoille olisi ra
kennettu pysähtymislaitureita myös ainakin Simosky- 
lään ja Haaviston rantaan.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö pyysi 
anomuksesta lausunnon Tie- ja vesirakennusten yli
hallitukselta ja se puolestaan Länsi-Hämeen piirin pii
ri-insinööriltä. Hänen mielestään kallioon louhittavat
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Laivamatkaajalle olisivat auenneet kuin Runoilijantien maisemat Uurasjärven Laalukanselällä. 
Kuva Kaarina Kellomäki.

osuudet olisi varustettava johdepuilla estämään lai
vojen raapiutuminen karkeisiin kallioseiniin. Tämän 
vuoksi kallioon louhittava osuus pitäisi tehdä hieman 
leveämmäksi, jotta tavoiteltu 8 metriä saavutettaisiin 
johdepuiden välissä. Lisäksi irtomaahan HdypÄvien 
osuuksien kiveyksiä olisi parannettava. Kustannukset 
nousisivat ja 18.11.1924 päivätyssä lausunnossaan pii
ri-insinööri A. Tuominen päätyi 6 700 000 mk:n arvi
oon. Lopuksi hän katsoi, ettei kanavan tuottama hyöty 
ja merkitys tulisi vastaamaan sen rakennuskustannuk
sia. Lausunnon perusteella Tie- ja vesirakennusten yli
hallitus antoi vain kolme päivää myöhemmin minis
teriölle oman kielteisen lausuntonsa lisäten, ettei han
ke kuulunut kulkulaitoskomitean kanavanrakennus- 
ohjelmaan. Tähän päättyy aineisto lähteenä käytetys
sä Kansallisarkiston arkistoyksikössä. Varmaan valtio
neuvosto teki vielä muodollisen hylkäävän päätöksen.

Takataipaleen kanavahanke oli nuoruudessani vie
lä vanhemman väen muistissa ja puheina kuultuna tie
dossani ilman tarkempia yksityiskohtia. Haastattele
mani monoskyläläisen Urpo Lahti-Monosen tietojen 
mukaan hanketta käsitellyt kyläkokous olisi pidet
ty Kotalan työväentalossa ja tutkimuksen ja suunni
telman rahoittamiseksi kylällä olisi järjestetty keräys. 
Kalervo Kangasaholla puolestaan oli tieto, että hanke

kaatui siihen, ettei rautatieasiaa ajanut valtuuston pu
heenjohtaja, kansanedustaja Edvard Setälä siihen in
nostunut. Rautatie ja kanava tuskin olisivat sulkeneet 
toisiaan pois, vaikka Setälä ilmeisesti halusi keskittyä 
koko Virtain kuntaa hyödyttävään ja 1930-luvulla to
teutuneeseen rautatiehen. Kangasahon mukaan Kota
lan satamaa ajateltiin Maatianlahden suulle sittemmin 
rakennetun rautatieaseman lounaispuolelle. Siellähän 
ranta on syvempi kuin nykyisen venesataman luona.

Lähde: Kansallisarkisto: Valtioneuvosto, ad 5254/830 
1923 1-2. Kanavasuunnitelma Tarjätineveden Mo- 
noslahden ja Uurasjärven, Takdlähden välillä 'Ruoveden 
pitäjässä. Heikki Kellomäki

Hex/ y
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Kimalle Herraskosken kanavassa heinäkuussa 2011, mukana muun muassa Tanhulystin väkeä. 
Kuvan omistaa Tuomo Jartti.

JCimallt'
seitsemän kesää

VAIKKA LAIVA ei ole valtamerihöyry, niin sen läh
dössä ja saapumisessa on aina jotakin taianomaista. 
Tämän sai kokea m/s Kimalteen miehistö monet ker
rat kesien 2006—2012 aikana. Ja "vain vana jäis kun 
laivamme lähti” näiltä kotivesiltään viimeiselle mat
kalleen 13.5.2013. Matkalla oli mukana risteilyillä ja 
kunnostuksessa puuhannutta ydintalkooporukkaa.

Nuuttilankylässä ajatus laivan hankkimisesta syn
tyi sen jälkeen, kun viehättävä Wirtai-laiva lähti pois. 
Näin tapahtui, kun Wirtain omistaja ja kapteeni Esko 
Saarinen menehtyi liikenneonnettomuudessa. Nuut
tilankylässä perustettiin laivaosakeyhtiö, jossa oli 12 
henkilöjäsentä.

Kimalle sai kotilaiturin Nuuttilanlahden Jarttien 
rannasta. Tuomo ja Tuula Jartti olivat koko ajan kan
tavia voimia laivatyössä. Tuomon lisäksi Merenkulku-

Virtain järvillä
laitoksen laivankuljettajakirjan suoritti myös samoilta 
rannoilta kotoisin oleva Olavi Martansaari. Yhteensä 
satoja talkootunteja tekivät kansimiehinä Kaarlo Kai- 
pio ja Kauno Kujala. Talkootyöhön risteilyillä ja lai
van kunnostuksessa osallistuivat muutkin osakkaat 
mahdollisuuksiensa mukaan. Osakkaina edellä mai
nittujen talkoolaisten lisäksi olivat Leena ja Olli Räty, 
Antti Lahti-Nuuttila, Hanna Haukkala, Marja Kuja
la, Pauli Somero ja Markku Vihanta Virroilta ja Mik
ko Aaltonen Vantaalta. Laivayhtiö on olemassa vielä
kin, vaikka uutta laivaa ei ole tarkoitus hankkia.

Risteilyjä ja 
linjaliikennettä
Tilausristeilyjä tehtiin keskimäärin lähes 30 kesässä. 
Niille osallistui vuosittain 1000—2000 henkilöä lap-
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sista eläkeläisiin, yritysten ja yhteisöjen ja eri järjestö
jen väkeä. Ryhmiä oli luonnollisesti eniten Virroilta ja 
lähipaikkakunnilta, mutta myös eri puolilta Suomea. 
Erittäin suosittuja olivat vuonna 2007 aloitetut juhan- 
nusristeilyt, joiden kustannuksiin osallistuivat Virtain 
kaupunki ja Virtain seurakunta. Viime keväänä kau
punki päätti, ettei se enää osallistu, mutta eipä ollut 
enää laivaakaan.

Keskikesällä järjestettiin linjaliikennettä kerran 
viikossa 6—7 viikolla. Reitti alkoi Nuuttilasta ja tarvit
taessa käytiin Matkailutila Haapamäen laiturissa, jos
ta jatkettiin Virroille. Laivarannasta tehtiin parin tun
nin risteily Toisvedelle. Koko päivän risteilijät palasi
vat vielä laivarannasta Nuuttilanlahdelle. Näille ris
teilyille osallistui yhteensä noin 8500 henkilöä. Suosi
tuin oli linjan osa laivarannasta Toisvedelle. Matkus
tajat kokivat kulun Herrasen kanavasta mielenkiintoi
sena.

Rimalle oli monien perhejuhlien pitopaikka. Laiva 
kuljetti niin hääväkeä, syntymäpäivien viettäjiä kuin 
sukujuhlien pitäjiäkin. Mukana oli myös ystäväporu- 
koita ja karaokenlaulajia. Kahtena viimeisenä kesänä 
elokuussa toteutettiin suositut juusto-viini -illat.

Laivassa oli kaikilla risteilyillä toiminnassa ravin
tola, ja tilauksesta tarjottiin myös ruokaa. Toimintaa 
hoiti kaikkina kesinä Tuula Jartti.

Taideretkiä
ja musiikkia
Taide-Nuuttilalla lähellä laivan kotilaituria oli oma 
laituri. Vuosittain oli myös taideristeilyjä. Maija Myl
lykangas lausui runojaan laivan kannella. Reittiris- 
teilyillä oli musiikkia. Useimmiten soittivat virtolai- 
set hanuristit, muun muassa Markku Kulmala ja Arto 
Viren. Kellomäen tyttöjen yhtye Helke ilahdutti mat
kustajia kahtena viimeisenä kesänä.

Markku Kulmala teki myös laivalle oman laulun 
Muistoja Kimalteelta:

Kauneimmat saaret ja lahdekkeet, 
ne laivasta nähdä nyt voi.
Kuutamoillat ja tyynet veet, 
ei häivy ne mielestä pois.

Rimalle ajoi myös Ruovedelle ja Visuvedellä käy
tiin usein. Syrjänniemellä oman nimikkorantansa 
kohdalla laiva tervehti huudollaan Kimalteen rannan 
kesäemäntää Aino Syrjää. Toisvedellä suuren järven 
historiasta ja mielenkiintoisista paikoista kertoili mo
nilla risteilyillä Eero Niittylä.

Laiva-Nuuttila
myi Kimalteen
Tuomo Jartti sanoo yhdeksi syyksi laivan myyntiin 
sisävesilaivojen turvallisuusvaatimusten huomatta
van kiristymisen tulevina vuosina. Määräysten to-

J k
Rimalle rakennettiin vuonolaivaksi
Norjan Fredrikstadissa vuonna 1946.

Paino 42 tonnia, pituus 24 metriä ja leveys 4,4 
metriä. Matkustajien määrä miehistöineen 72.

Virroille laivan osti Lahdesta 
vuonna 2006 Laiva-Nuuttila Oy.

Rimalle myytiin keväällä 2013 tamperelaisille 
yrittäjille, jolloin siitä remontoitiin ravintolalai
va Ratinan suvantoon.

Laivan nimi juontuu I. K. Inhan (1865—1930)
Kimalle-huvilasta, jonka hän rakensi ehkä vuo
sina 1916—17 Syrjänniemen rantaan.

r

teuttaminen olisi tullut maksamaan laivayhtiölle 
kymmeniä tuhansia euroja, joten ostaja löytyi sopi
vaan aikaan. On luonnollista sekin, että talkootyön- 
tekijät väsyivät, sillä laivatyö rytmitti kaiken muun 
kesäohjelman.

Laivasta huolehdittiin hyvin ilman tuleviakin vaa
timuksia. Joka toinen vuosi se vietiin telakalle tarkis
tettavaksi, eikä se ollut halpaa touhua. Joskus koettiin, 
että julkinen sektori olisi voinut hiukan enemmän tun
tea mielenkiintoa pienen laivayhtiön toimintaa koh
taan. Runoilijantien pohjoisosassa pitäisi olla myös toi
miva ja käyttöhinnaltaan kohtuullinen telakka.

Hyvät hetket
palkitsivat
Laivayhtiön osakkaat eivät alkuunkaan kuvitelleet Ki- 
malletta miksikään rahasammoksi. Talkootyön ansi
osta yhtiö pysyi taloudellisesti "kuivilla” niin vesilii
kennettä kuin harjoitettiinkin. Voitoksi lasketaan hie
not kokemukset ja risteilyille osallistuneiden hyvät ja 
kiitolliset palautteet. Monet virtolaisetkin risteilivät 
Kimalteeella useana kesänä. Toisille se jäi vain suun
nitelmaksi. Toivoimme, että joku paikkakuntalainen 
olisi innostunut jatkamaan Kimalteen liikennettä. 
Kysyntää olisi ollut jo kuluneen kesän risteilyille.

Rimalle on nyt Ratinan rannassa ravintolana ja ni
mi on Playersboat. Ostajat tosin lupasivat säilyttää lai
van nimen Kimalteena. Useana kesänä risteilyistä naut
tinut tamperelainen toimittaja Seppo Kangasniemi kir
joitti: ”Olen surrut Kimalteen oloa Ratinassa.”Marja Kujala
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Pärekatto - eikun matto. Taide Nuuttila 2007, materiaalina Ohtolan päreet.

Luonto ja ympäristö
inspiroivat taiteilija Kaarina Kellomäkeä
VIRTAIN MAISEMAT ovat vuosikymmeniä olleet 
tärkeänä taustana ja taiteellisen työn lähteinä Kaari
na Kellomäelle. Hänen työnsä ovat tuttuja Virroil
la muun muassa monista Taide-Nuuttilan kesänäyt- 
telyistä. Ympäristötaideteoksissaan hän käyttää paljon 
luonnonmateriaaleja kuten risuja, heiniä, olkia ja Oh
tolan päremyllyn päreitä. Myös kierrätys ja löytöta- 
varat antavat sysäyksen tekemiselle. Teokset ovat var
sin maanläheisiä ja konkreettisia, mutta niillä on aina 
oma filosofinen taustansa. Ideana on, että teokset ei
vät rasita luontoa vaan häviävät tai ovat helposti hävi
tettävissä. Ekologisuus ja poikkitaiteellisuus ovat aina 
olleet oleellinen osa Kaarinan työskentelyä.

Itse sain tutustua Virtain lumoon viime kesän tai- 
deleirillä. Kaarina Kellomäki on serkkuni ja tunnen 
hänet vieraanvaraisena, sydämellisenä ja ystävällise
nä kutsujen emäntänä. Hän on todellinen taiteen mo
niottelija, rohkea, energinen ja ennakkoluuloton. Ja 
myönteisenä ihmisenä erittäin kannustava. Ajatuksia 
herättävien ympäristöteostensa ohella hänen uusissa 
maalauksissaan on koskettavaa luonnon mystiikkaa, 
ja ne kestävät monta katsomiskertaa.

Kaarina valmistui 22-vuotiaana tekstiilitaiteilijak
si Taideteollisesta oppilaitoksesta ja myöhemmin tai

teen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta. Hän 
on pitkän uransa aikana ehtinyt olla monessa muka
na. Hänelle on leipätyönsä ohella aina ollut tärkeää 
oma taiteellinen toiminta, siinä kehittyminen ja uu
siin kokeileviin projekteihin heittäytyminen. Kaarina 
on tekstiilitaiteilijana suunnitellut yli tuhat painokan- 
gasmallia suomalaisille ja ulkomaisille firmoille.

Hän toimi 1970-luvulta lähtien opettajana Tai
deteollisessa korkeakoulussa mukaan luettuna jakso 
tekstiili- ja muotiosaston johtajana, ja jäi sieltä eläk
keelle lehtorin virasta vuonna 2005. Kun Taideteol
lisen korkeakoulun ylioppilaskunta aikoinaan valitsi 
hänet vuoden opettajaksi, ei mainesanoja puuttunut. 
Kaarina koettiin innostavana persoonallisuutena, jol
la on intuitiivinen kyky jalostaa opiskelijoidensa läh
tökohdat kultajyviksi vaativan ihanana tajunnan laa
jentajana.

Kansainvälisen läpimurtonsa taiteilijana Kaarina 
Kellomäki on saavuttanut ulkotöillään. Oman toi
mintansa kannalta merkittävinä projekteina Kaarina 
mainitsee muun muassa Northern Fibre kutsunäytte
lyt 1990- ja 2000-luvuilla. Kymmenissä on luettava 
kansainväliset näyttelyt, joihin Kaarina on osallistu
nut juryn valitsemana tai kutsuttuna jo viidellä vuosi-26 Virtain Joulu 2013



6-kuusikompassi, Taide 
Nuuttila 2013- 80 kuusen- 
tainta kasvaa ilmansuun
tien mukaan.
Kuvat Mirja Yli-Vakkuri.

kymmenellä. Tämän hän on kokenut raikkaana mah
dollisuutena. Kansainvälisiä näyttelyitä ja taiteilijoi
ta hän on tuonut myös Virroille ja kiittää kaupunkia 
erittäin myönteisestä suhtautumisesta kontakteihinsa 
ja näyttelytoimintaan. Muun muassa Leipä-projektin 
näyttely vuonna 2006 sai osakseen paljon positiivis
ta huomiota.

Kaarina Kellomäelle on taiteilijana toimiminen 
tullut vuosien mittaan entistäkin tärkeämmäksi. Tai
teen ja nimenomaan käsillä tekemisen kautta oppii

aina uutta. Työ rupeaa kertomaan, mitä pitää tehdä. 
Ja sitten vain antaa sen kaiken tapahtua. Idea tuottaa 
prosessin kautta taiteellisen kannanoton. Muusana ja 
kannustajana Kaarinalla on nuoruudesta lähtien ollut 
rinnallaan aviomies Heikki, joka on Virroilta kotoi
sin. Kuinkas muuten! Ja koko perhe tietysti on monis
sa projekteissa mukana. Mirja Yli-Vakkuri

KM, kuvataiteilija

Joulupähkinä purtavaksi
VIRTAIN SEURA ry muisti 90-vuotiasta kunnallis
ta kirjastoamme seppämestari Paavo Mäntysen tako
malla pienoisveistoksella Ajattelija. Teos on nähtävil
lä kirjastossa, mutta oheinen hahmo seikkailee myös 
tämän lehden sivuilla.

Joulupähkinässämme arvuutellaankin nyt, missä 
Ajattelija luuraa. Kuinka monta Ajattelija-hahmoa 
on eksynyt lehden sivuille, ja mitkä nämä sivut ovat? 
Tämän sivun kuvaa ei oteta lukuun.

Kirjoita vastaukset sivulta 63 löytyvälle kupongille 
ja palauta se Virtain kirjastoon tai kupongista löyty
vään osoitteeseen. Kilpailuaikaa on 7.1.2014 saakka. 
Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan 50 
euron arvoinen lahjakortti Virtain Kipa-kirjakaup- 
paan. Oikeat vastaukset ja kilpailun voittaja julkais
taan tammikuussa Suomenselän Sanomissa.
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Kotalan tervatehdas

”Kaikki mitä teet, 
tee tervan kans.”

KOTALAN TEHTAAN juuret olivat Pihlajavedellä, 
jossa toimi aikoinaan kolmekin tervatehdasta. Tampe
relaiset kenkätehtailijat Arvo ja Väinö Hyppönen pe
rustivat vuonna 1916 Puutislaamo Oy:n Salmenky
lään Pihlaisselän rannalle. Kolme vuotta myöhemmin 
yhtiöstä tuli Keski-Suomen Terva Oy.

Tervatehtailla oli ongelmia jo ennen sotia. Kannot 
olivat lähes loppuneet lähimetsistä, ja Neuvostoliitos
ta tuotu terva oli suomalaista vähän halvempaa. Tuon
ti loppui itärajan takaa vuonna 1938, mutta talvisota 
vaikeutti myös tervatehtaiden toimintaa, kun parhaas
sa iässä olevat miehet olivat "siellä jossakin”.

Keväällä 1940 syttyneessä tulipalossa ja sitä seu
ranneissa räjähdyksissä Hyppösten tehdas koki täystu
hon. Koulumatkalla ollut Anja Tuominen (Peltokan
gas) kertoi, että räjähdyksiä oli useita ja liekit näkyivät 
kauas. Palossa säästyivät tehtaan päärakennus eli py
tinki, aitta ja rantasauna.

Tervatehtaan siirtämisestä ja raken
tamisesta Kotalaan ei löytynyt mer
kintöjä arkistoista, mutta tietoa olikin 
ihan lähellä, kun hyvä tuuri kävi. "Ar
kistonsa” avasivat Jaakko Koskinen ja Kalervo Kan
gasaho.

Jaakon isä Jalo Koskinen kuuli Hyppösen tehtaan 
tuhosta Pihlajavedellä ja päätti toimia. Hän otti yh
teyttä Hyppöseen Tampereelle ja esitti tehtaalle Kota- 
lasta uutta paikkaa, joka todettiinkin vesistön ja rau
tatien varrella sopivaksi. Rakentaminen alkoi jo kesäl
lä 1940.

Toinen Pihlajavedellä toiminut, Paavo Kuosma
sen johtama ja aseman kylällä sijainnut tervatehdas oli 
ajautunut konkurssiin vuonna 1937. Hyppöset ostivat 
konkurssipesältä tehtaan kaluston ja toivat sen Kota
laan.

Tehtaaseen tuli kolme paria kiskoilla liikkuvia 
pannuja. Lämmitys tapahtui sisätiloissa, purku ja las
taus ulkona. Työjärjestyksen mukaan yhtä paria läm
mitettiin, yhtä purettiin ja yhtä täytettiin. Jatkuvasti 
oli yksi pari kuumana. Tervasten lisäksi tarvittiin pal
jon halkoja pannujen lämmitykseen. Näiden hankinta 
työllisti miehiä, hevosia ja kuorma-autoja.

Tervan ja hiilen lisäksi syntyi tärpättiä ja pieni mää
rä "bensoolia”, jolla korvattiin pula-aikana luvanvarai- 
sesti ostettavaa bensiiniä. Tuntematta tarkemmin lai
toksen tekniikkaa siellä oli ainakin höyrykattila, ge
neraattori sähköä tuottamaan ja kuulapäämoottori eli 
"porilainen”.

Nikolai Koivisto työssään: painevesi saatiin ensi kertaa 
Kankaan navettaan, paikalla myös kirjoittaja sekä van
hemmat Hilja ja Kalle Mäkinen. Kuvan omistaa Tapio 
Mäkinen.

Höyryn voimalla tervan laatua parannet
tiin tislaamisen jälkeen. Lämmityksen loput
tua höyryä laskettiin myös hehkuviin hiiliin, 
joka sitkistyivät ja kestivät paremmin käsit
telyä. Hiilten purku pannuista oli tehtaan li

kaisin työvaihe. Tuurin päätyttyä kotiin lähdettiin aina 
höyrysaunan kautta.

Kuosmasen tervatehtaalta aikaisemmin vapautu
neet Mäkiahon veljekset Arvo ja Viljo kutsuttiin ra
kentamaan ja vetämään Kotalan tervatehdasta. "Masi- 
nistina” ja seppänä toimi Nikolai Koivisto; Koivistosta 
olivat myös veljekset Jaakko ja Paavo. Lisäksi tehtaalla 
työskentelivät Uolevi Vuolteenniemi, Fiilus Virtanen 
ja Jussi Immonen, joka valmisti muun muassa viiden 
litran kanistereita, joihin tärpätti pakattiin.

Hiilet ajettiin hevosilla radanvarteen. Tätä ajoa 
suorittivat ainakin Onni Taipale ja kirjoittajan isä 
Kalle Mäkinen. Arvo Mäkiaho ja Kalervo Kangasaho 
suorittivat varsinaisen lastauksen.

Välirauhan aikana työpalvelukseen kutsuttuja mie
hiä käytettiin tervasten ja halkojen ajossa tehtaalle. 
Parhaillaan savotassa saattoi olla parikin kuorma-au
toa. Näissä ajoissa olivat Jaakko Koskisen lisäksi muun 
muassa Pentti Mäki ja Pentti Maijala. Tehtaan toimin
nan päättymisen uskotaan ajoittuneen vuoteen 1947.Tapio Mäkinen
Tietolähteet: Matti Kanerva ja Veikko Peltokangas, Pihlajavesi; Jaak
ko Koskinen, Kalervo Kangasaho ja Pentti Ala-Hallinen, Virrat; Anja 
Tuominen, Suinula; Aino Karjan muistiinpanot, Aisapuu 1994; Ju
hani Valanto, Aisapuu 2003.
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Joululaulu
apahtui niinä päivinä, että oli lähdettä
vä joulukirkkoon. Varsinainen joulupäi
vän palvelus tuntui inhimillisesti katsoen 

liian aikaiselta, joten valinta päätyi jouluaaton iltapal- 
velukseen. Matkaan lähtivät isäni, tyttöystäväni, sisa- 
rentyttäreni ja minä.

Taivalsimme läpi tuulen ja tuiskun bussipysäkil
le, jolla puolisen tuntia vietettyämme arvelimme, et
tä eipä kulje Alhonen-Lastunen Tampereelta Virroille. 
Niinpä päätimme kävellä. Matkaa ei enää ollut jäljellä 
kuin runsaat kuusi kilometriä.

Kävelimme tien vasenta reunaa kohti kirkonkylän 
metsän yli kuumottavia valoja. Joskus tuli auto, joskus 
ei, ja sisarentytär lauloi koko matkan joululauluja. Kä
velyvauhti määräytyi tietysti sisarentyttären mukaan, 
joka oli tuolloin iältään neljä tai viisi vuotta tai jotakin 
siltä väliltä. Vaellus kesti runsaan tunnin, oli pikku 
pakkanen, luntakin oli valaisemassa pimeähköä iltaa. 
Ja sisarentytär lauloi. Repertuaarin tultua käydyksi lä
pi hän alkoi alusta, niin että jotkut laulut tulivat laule
tuiksi montakin kertaa.

Tulimme kirkolle ja osallistuimme hartaina jou
luaaton jumalanpalvelukseen. Siellä laulettiin, ja olen

jokseenkin varma, että pappi puhui seimen lapsesta ja 
mirhamista ja kullasta ja mikä se yksi oli.

Tilaisuuden päätyttyä kävimme äidin haudalla. 
Hän oli kuollut keväällä, ja aioimme sytyttää kynt
tilän, mutta tulitikkuja ei ollut. Äijä oli tupakkamies 
ja minäkin olin, mutta ilmeisesti kainoussyistä olim
me jättäneet tulivehkeet pois kirkkovarustuksestam- 
me. Siinä lähellä sytytteli muuan rouva omaa kyntti
läänsä, ja rohkenin pyytää tikkuja lainaksi ja sainkin. 
Näin siis onnistuneesti saimme kynttilän syttymään, 
ja sen pieni liekki yhtyi satojen muiden jouluyön kynt
tilöiden hehkuun.

Kotiin palasimme taksiautolla. Sisarentytär ei lau
lanut, hän nukkui.

Kotona huomasin, että lainaamani tikkuaski oli 
jäänyt taskuuni ja omatunto soimasi ankarasti. Het
ken kuluttua kuitenkin arvelin, että ehkä rouvalla oli 
kotonaan toinenkin aski, ja tämä rauhoitti tuntoni.

Nytkin vielä, vaikka olen jo ikäpuoli pakana, 
muistan pienen tytön kokoon nähden hyvinkin kuu
luvan äänen: "Kautta kuulaan vienon yön, alla kirk
kaan tähtivyön...” Esko Heikkilä

Piirros Pauli Kankainen.
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Merikanto-opiston 40-juhlavuosi

MERIKANTO-KONSERTTI ”Oi muistatko vielä sen virren” keräsi Virtain kirkon täyteen kuulijoita 27.1.2013. Esiin
tymässä olivat Virtain mies- ja naiskuorot, kirkkokuoro, Waskikööri, Merikanto-opiston orkesterit sekä opiston nykyisiä 
että entisiä oppilaita ja opettajia. Kuvat Ulla Leppänen.

MYÖS MERIKANTO-OPISTON muissa toimipisteissä Mänttä- 
Vilppulassa, Orivedellä, Ruovedellä ja Ähtärissä järjestettiin vuoden 
aikana juhlakonsertit. Ähtärin konsertissa 18. maaliskuuta balettiryh
mä esitti Oskar Merikannon Nuku nukkisein. Kuva Ulla Leppänen.

SÄVELLYS-JA improvisaatiotyöpa- 
joja toteutettiin Opetushallituksen 
tukemana. Kuvassa säveltäjä Sanna 
Ahvenjärvi ohjaa Laura Sorasahia. 
Kuva Kristiina Penttinen.30 Virtainjoulu 2013



ALUEORKESTERILEIRILLE OSALLISTUI 223 oppilasta. Juhlakonsertti järjestettiin Virtain liikuntahallilla 
9. helmikuuta. Kuvissa puhallinorkesterin saksofonistit (vas.) ja C-orkesteri. Kuvat Kristiina Penttinen.

MUSIIKKISATUA KULTAINEN avain esitettiin Merikanto-opiston op
pilaiden voimin Ruovedellä ja Mänttä-Vilppulassa tammikuussa. Esityksen 
oli säveltänyt Grimmin sadun pohjalta Lajos Papp ja ohjannut Zsuzsa Hor- 
vath. Kuva Anu Kuivasmäki.

TOIMISTOSIHTEERI Johanna Koivunen kokosi Virtain kirjastoon valokuvanäyttelyn opiston historiasta. Pääjuh
laa vietettiin Rantatien koululla 20. huhtikuuta. Tervetuliaspuheen piti opiston rehtori Ulla Leppänen. Juhlapuhuja, 
pastori ja muusikko Markus Asunta soitti irlantilaista poikkihuilua. Kuvat Ulla Leppänen ja Erja Niemelä.Virtain Joulu 2013 31



Vuoden varrelta
KANSALLISPUKUPIKNIK 
JÄRJESTETTIIN elokuun alus
sa. Kansallispukujen ”tuulettajat” 
kokoontuivat ryhmäkuvaan Raja
lahden tupaan. Kuva Juha Kallio.

VIRTAIN SEURA siirsi 
kaksi 1800-luvun lopun ait
taa Virtain käsityökeskuksen 
tontilta Perinnekylään. Aitat 
saivat talkoilla myös uudet 
katot. Kuvat Jaana Kallio.

PAJAN PIHAPIIRIIN saa
tiin Santra-possu. Virtain Seu
ran lahjoittaman moottorisa- 
haveistoksen on tehnyt Mikko 
Virkkula. Roskakorista löyde
tyt ja kunnostetut vanhat nu
ket lahjoitettiin Perinnekylään 
lasten iloksi. Kuvat Juha Kal
lio.

MASIINATORSTAIN VETONAULANA
oli vuonna 1913 valmistunut höyrykone, jo
ka pyöritti Ohtolankylän päremylly-yhdistyk- 
sen pärehöylää. Höyrykoneen mestarina toi
mi Heikki Kellomäki ja päreiden teosta vasta
si Seppo Kalliojärvi. Kuvat Juha Kallio.32 Virtain Joulu 2013



Vuoden varrelta
TUULIMYLLY SAI kesäkuun 
alussa uudet siivet ja pyrstön. 
Urakan talkoilivat Virtain kyli
en kehittämisyhdistyksen miehet 
Asko ja Tuomo Jartin johdolla. 
Kuvat Jaana Kallio.

JUHANNUSTAPAHTUMA KERÄSI
jälleen tuhatmäärin väkeä Perinnekylään. 
Pekka ja Pitkä hauskuuttivat yleisöä ohjel
manumerolla, jossa rytmikoneena toimi Ze- 
tor-traktori. Lapin teemalla vietetyissä juh
lissa nähtiin tietysti myös vieras Korvatun
turilta, haastattelijana Juhani Viita. Kuvat 
Henrik Dagnevall.

VIRTAIN SEURA, Perinnekylän 
museot ja Nuorisokeskus Mart
tinen järjestivät lokakuun alussa 
kansallisella Mennään museoon 
-viikolla Virtain koululaisille mah
dollisuuden tutustua Perinneky
lään. Kuvassa Kotalan koululaisia. 
Kuva Jaana Kallio. «g- , /! i . > •'
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Vuoden varrelta

VIRTAIN PÄIVÄN kotiseuturetki aloitettiin Martti 
Kitusen hautamuistomerkin kukituksella, jonka suo
rittivat Riitta Kammonen ja Martti Mäntynen. Retken 
osallistujat kokoontuivat ryhmäkuvaan Vaskuun kylä- 
talon portaille. Kuvat Olli Koro ja Aila Sipilä.

ÄrJt, -<■
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PIITLES HÄBENING veti kolmasti Kisapirtin eloku
vasalin ääriään myöten täyteen. Lavalla nähtiin muun 
muassa yhtyeet Helter Skelter ja The Rambling Five. 
Kuvat Jori Häll/Kuvaamo Into.

VIRTOLAISET KYLÄTOIMIJAT saivat 
vieraita Saksasta Rheinland-Phalzin osavalti
osta, kun paikallinen maaseudun toimintaryh
mä PoKo ry järjesti syyskuun alussa yhteistyö
mahdollisuuksia kartoittavan työpajan. Ohjel
maan kuului myös soutelua kirkkoveneellä ja 
patikointia Torisevalla. Kuvat Achim Kistner.34 Virtain Joulu 2013



Kotiseuturetki 
kolmeen kylään

VIRTAIN SEURAN vuosittainen pitkä perinne koti- 
seuturetken järjestämisestä jatkui sunnuntaina 7. hei
näkuuta. Tänä vuonna retkeiltiin Koron, Vaskuun ja 
Vaskiveden suunnalle. Retken aluksi Virtain Seuran 
edustajat puheenjohtaja Martti Mäntynen ja Riitta 
Kammonen laskivat retken perinteisiin kuuluvat kuk
kaset Martti Kitusen hautamuistomerkille sekä taitei
lija Armid Sandbergin haudalle.

Retkellä oli mukana täysi linja-autolasti kotiseu- 
tuasioista kiinnostuneita. Matkan aikana tutustuttiin 
paikallisten oppaiden Olli Koron ja Aila Sipilän opas
tuksella kylien historiaan ja nykypäivään.

Ensimmäinen pysähdys tehtiin Koronkylän vene
satamassa, jonka luonnonkauniissa ympäristössä ke- 
säsäässä hienoimmillaan perehdyttiin Koronkylään ja 
kuultiin muun muassa kuinka Koroon suunniteltiin 
vuonna 1859 Virtain kaupungin asemakaava.

Korosta matka jatkui Vaskuulle. Siellä tutustut
tiin hiljattain remontoituun Vaskuun kylätaloon, jo
ka on entinen pienviljelijäyhdistyksen talo. Matkalla 
kuultiin Vaskuun myllyn ja rautatien merkityksestä 
kylälle. Sieltä jatkettiin liipaten läheltä Kihniön rajaa 
Kantoperän ja Taivalperän kautta syvän erämaan rau
haan, seurakunnan Karttimajalle. Matkalla ohitettiin 
Karttilan talo, jonka pihamaalle Virtain reserviupsee
rit ovat pystyttäneet muistomerkin talon sodassa kaa
tuneiden neljän pojan kunniaksi.

Seuraava pysähdys oli Havangankylän entisellä 
koululla toimivalle RasinTuvalle, jossa syötiin maitta
va keittolounas. RasinTuvan emäntä Sari Eteläniemi 
esitteli yrityksen toimintaa, johon kuuluu mm. teema-

tapahtumat, pitopalvelu, kotileipomo sekä pizzapaja. 
RasinTuvan vieressä toimii myös latoteatteri, jonka tä
män kesän komediaa Pidä penkistä kiinni, kohta len
netään, oltiin saattamassa esitysvalmiiksi.

Lounaan jälkeen tehtiin vielä kiertoajelu Kosken
perän kautta läheltä Kurun, eli nykyistä Ylöjärven, ra
jaa Keihäälle ja Nojoskylän kautta takaisin Vaskive
den keskustaan. Pihtisalmentien ja Pirttimäentien ris
teyksen vaiheilla retkiväki sai ihmetellä, kun välillä ta
lot olivat Ruoveden tai Jäähdyskylän puolella, vaikka 
periaatteessa koko ajan oltiin Vaskivedellä.

Matkan varrella sivuttiin kaikkia neljää kansakou
lua (Havangan, Kosken, Keihään ja Vaskiveden), jot
ka Vaskivedellä ovat toimineet. Pienviljelijäyhdistyk
siä Vaskivedellä toimi kolme, lisäksi pienviljelijäliiton 
osastoja kaksi. Omat toimitalot olivat vain Havangan 
ja Keihään pienviljelijyhdistyksillä.

Vaskiveden keskustassa tutustuttiin muun muassa 
Vaskiveden 1918 taistelujen muistomerkkiin ja Vaski- 
veden kyläyhdistyksen Kesämakasiinin kahvila-myy
mälään sekä kuultiin tarinoita Vaskiveden useista yh
distyksistä sekä monista entisistä kirkkoveneistä, pel
lonraivauksen ihmeestä tammikuussa 1930 ja kivikau
tisen asuinpaikan löytymisestä Purrantien varrelta.

Retkellä todettiin taas kerran, että Virtain kylissä 
on paljon toimintaa ja niissä riittää katseltavaa ja ko
ettavaa, mikä oman paikkakunnan väeltä helposti jää 
huomaamatta pääteitä kiireellä ohi ajettaessa.

Kuva ja tekstiOlli Koroja Aila Sipilä

Sari Eteläniemi esittelee retke
läisille Rasin Tuvan toimintaa.

1il
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Kuusmemen miehiä nuotalla.
Kuvan omistaa Seija Jokela.

Kuusniemen nuottakunta
OHTOLAN KYLÄN Enonkosken suvanto on aina 
ollut alueen parhaita kala-apajapaikkoja. Jo pirkkalai
set eränkävijät löysivät paikan ja perustivat sinne erä- 
tilan. Tiettävästi Ohtolan varhaisimmat asukkaat tu
livat Kangasalan pitäjän Ohtolan kylästä. Heidän su
kunsa nimen mukaan myös Virtain Ohtolan kylä sai 
nimensä.

Kuusniemen nuottakunta kalasteli samoilla vesillä 
ainakin kolmen sukupolven ajan. Komea ison muik- 
kunuotan koppeli on vielä tänäkin päivänä alkuperäi
sellä paikallaan. Nuottakunnan tavallisimmat apajat 
olivat Routtukalliolla, Niittysaaressa ja Enonkosken 
niskalla.

Seija Jokela muistelee isoisänsä Kuusniemen Aapon 
(Abraham s. 1873) ja isänsä Hannun (s. 1901) nuotta- 
aikoja samalla kun kertaa omia muistojaan muikku- 
nuotalla käynneistä.

"Isä piti nuotan kunnossa, korjasi rikkoontuneet 
kohdat ja tarvittaessa laittoi kokonaan uuden hap- 
paan. Nuottaa ei itse kudottu, happaat ostettiin val
miina. Vain verkot ja rysät isä kutoi itse. Moision Ur
ho kävi yleensä katsomassa, koska muikku kutee ja sit
ten valmistauduttiin nuotalle. Muuta kalaa ei nuotal
la pyydystetty.

Kahdella veneellä apaja viritettiin. Molemmista ve
neistä heitettiin havasta järveen ja soutajat hätistivät 
airoilla ja meloilla saalista pyydykseen. Molempiin ve
neisiin tarvittiin kaksi miestä.”

Kuusniemen nuottakoppeli 1900-luvun puolivälissä. 
Kuva Virtain kotiseutuarkisto/Virtain Seura.

Lapsuutensa ajoilta Seija Jokela muistaa käskyt, 
kun heidät komennettiin vielä iltamyöhällä yötä vas
ten perkaamaan muikut. Myöhemmin hän oli it
se nuotanvedossa mukana aina 1960-luvun puolivä
liin saakka, kunnes nuotta jäi lopullisesti kuivumaan 
Kuusniemen nuottakoppeliin.36 Virtain Joulu 2013



Kuusniemen nuottakunnan Pekka Kuusniemi (vas.), Urho Moisio, Hannu 
Kuusniemi ja Vilho Uotila. Kuvan omistaa Seija Jokela.

Kaikkien aikojen parhaan saaliin muistelun koh
dalla Jokelan pariskunnalle on parhaiten mieleen jää
nyt sellainen kerta, kun aivan täynnä muikkuja ollut 
vene uitettiin Kuusniemen ojaa pitkin riihen taakse. 
Iltaan mennessä kuitenkin kaikki oli myyty, itselle ei 
jäänyt kuin vähän paistokaloja. "Kyllä ne saaliit aina 
oikein lomakkeella ilmoitettiin ja laillisesti myytiin”, 
Jokelat kertovat.

Väinö Jokela muisteli kuulleensa, kuinka karjalais
evakot sotien aikaan tänne tultuaan virittelivät nuot- 
tiaan vieraille vesille, panivat niitä jopa metsälammil- 
le ja vetivät pelkkää puuta ja muuta roskaa. Tietäähän 
sen, että nuotta siinä särkyi, joskus repesi jopa monel
le kappaleelle.

Suurin osa muikkusaaliista suolattiin, vain vähäi
nen määrä paistettiin tuoreena tai valmistettiin suu- 
tarinloheksi. Muikkua käytettiin laatikkoruokana si- 
lakkalaatikon tapaan tai isommalle väelle kalat pais
tettiin uunipellillä. Paistinpannulla muikkuja kypsen
nettiin pienessä vesitipassa ja siihen lisättiin voita ja si
pulia. Suolakalaa syötiin usein sellaisenaan perunan 
särpimenä.

Kuusniemen nuottakoppeli on aina pidetty hyväs
sä kunnossa. Alempia hirsikertoja on useaan kertaan 
tarvinnut uusia ja kattoa korjata. Vielä vuosituhannen 
vaihteessa uudistettiin pärekatto oman kylän ja päre- 
myllyn tuotoksilla. Päreet oli tehty jo vanhalla myllyl
lä, ei tällä nykyisellä.

Nuotanveto väheni Ohtolan kylässä 1960-luvulla, 
vain Metsolla ja Viitalassa oli myöhemmin pienempi 
nuotta käytössä. Verkkokalastus ja sitten myöhemmin 
paunetit syrjäyttivät vanhat menetelmät. Reino Lahti
sella oli tiettävästi ensimmäinen paunetti Toisvedellä.Aila Sipilä

Hannu Kuusniemi korjaa nuottaa. Kuvan omistaa Seija 
Jokela.Virtain Joulu 2013 37



Kalliojärven kansakoulu
KALLIOJÄRVEN KANSAKOULU oli toiminnas
sa vuodesta 1919 vuoteen 1967 yhteensä 48 vuotta. Se 
toimi Ohtolankylän sekä pääosan ajasta myös Ilomä- 
enkylän ja Murtolahden lasten opinahjona.

Omaa koulua Ohtolankylässä tavoiteltiin 1910-lu- 
vulla helpottamaan lasten koulunkäyntiä. Lähin kou
lu oli Toisveden koulu Soininkylässä, jonne kylän etäi- 
simmistä osista oli kohtuuttoman pitkä matka. Sama 
tilanne oli Ilomäessä ja Murtolahdessa suhteessa kir
konkylän kouluun. Ikkalan koulu oli perustettu kym
mentä vuotta aikaisemmin, mutta se sijaitsi vesis
tön takana. Kun kouluverkon tihentämiseen liittyviä 
hankkeita oli kunnan eri puolilla, niin kustannussyis
tä päätökset uusista kouluista olivat vaikeita.

Kouluhankkeet liikahtivat eteenpäin, kun valta
kunnallisesti otettiin kansansivistykseen ja koululai
tokseen liittyviä edistysaskeleita. Koulupiirijakoasetus 
vuodelta 1898 oli maamme ensimmäinen oppivelvol- 
lisuussäännös. Sen mukaan koulumatka ei olisi saanut 
ylittää viittä kilometriä.Koulun rakentamisvelvolli

suus tuli kunnalle kuitenkin vain, jos kouluun panta
vaksi ilmoitettiin 30 lasta. Jo tieto oppivelvollisuuslain 
valmistelusta vauhditti sekin kouluhankkeita. Vuonna 
1921 säädetty oppivelvollisuuslaki määräsi 7-13-vuo- 
tiaat lapset oppivelvollisiksi.

Ohtolankylän koulu päätettiin sijoittaa Kalliojär- 
velle, jotta etäisyys kouluun olisi joka kolkalta sopinut 
viiden kilometrin puitteisiin. Kunta osti Lehdon tilal
ta koulua varten maapalstan. Se sijaitsi kauniilla mä
ellä muutama sata metriä Virtain Ähtärin maantieltä 
Kuusijärven ja Savelan suuntaan. Koulun perustamis- 
ja rakentamispäätökset tehtiin vuonna 1917. Koulun 
nimeksi tuli Kalliojärven koulu.

Koulun perustamista ajettiin kyläläisten yhteisvoi
min. Keskeisenä henkilönä kouluhankkeessa oli torp
pari Juho Mäntynen. Hän oli kunnanvaltuuston jä
sen, veti kouluhanketta, oli rakennustoimikunnan jä
sen, urakoi koulun rakentamisen ja oli koulun ensim
mäinen johtokunnan esimies eli puheenjohtaja. Kou
lun ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat myös Evert
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Lehto, Aapo Kuusniemi, Nestori Ilomäki, Ada Ohto- 
la ja Taito Jartti.

Elokuussa 1919 vietettiin koulun avajaisia ja kou
lu aloitti toimintansa. Ensimmäinen opettaja oli Anna 
Salmio, joka pian avioitui Virtain kunnankirjurin Isak 
Teräksisen kanssa. Anna Salmio-Teräksinen oli pitkään 
ainoa opettaja, koska koulu toimi alkuajat supistettuna 
ja opetusta annettiin vuorolukuun perustuen.

Sotien jälkeen koulun oppilasmäärä kasvoi suuris
ta ikäluokista ja siirtolaisasutuksesta johtuen. Tästä 
syystä 1950-luvun puolivälistä lähtien Ilomäenkylästä

ja Murtolahdesta tulleet oppilaat kuljetettiin kunnan 
koulukyydillä Killinkoskelle.

Koulun vakinaisia johtajaopettajia olivat vuosina 
1919-46 toimineen Anna Salmio-Teräksisen lisäksi 
Sulo Tilus vuosina 1946-47, Pertti Tamminen vuosi
na 1947—61 ja Matti Liesinen vuosina 1961—67.

Kalliojärven koulun toiminta päättyi keväällä 1967. 
Koulupiiri jaettiin Killinkosken ja kirkonkylän koulu
piireihin. Kiinteistö myytiin yksityiselle. Koulun pää
rakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 1971.Jussi V. Niemi

------------------------------------------ ------------------------------------------- V

Mäntys-Jussi - rakentaja ja viljelijä
Kalliojärven koulun keskeinen puuhamies Juho 
Mäntynen eli Mäntys-Jussi, oli aikaansaava ja kä
sistään taitava mies. Hänen kättensä töitä näkyy 
edelleenkin Virroilla.

Vuosina 1872—1941 Virroilla elänyt Juho Män
tynen oli kotoisin Ala-Ilomäen Niemon torpasta. 
Hänen isänsä oli länkimestari Aleksi Niemo. Pysy
väksi asuinpaikaksi Mäntys-Jussille ja hänen puo
lisolleen Iidalle muodostui vuodesta 1909 Keski- 
Ikkalan Mäntysen torppa Ohtolankylässä. Tällöin 
myös sukunimi vakiintui Mäntyseksi.

Vuonna 1926 torppareista tuli tilallisia. Tuol
loin Juho ja Iida lunastivat Mäntysen itselleen. 
Mäntysille syntyi yksitoista lasta, joista aikui
sikään varttui yhdeksän: Niilo, Onni, Lyyti, Kalle, 
Viljo, Urho, Toivo, Paavo ja Väinö. Heistä seitse
män eli Virtain seudulla koko elämänsä ja kasvatti 
omat perheensä.

Sen ohella, että Mäntys-Jussi asui ja viljeli Män
tysen tilaa, hän oli monitaitoinen kirvesmies ja ky- 
läseppä. Hän oli rakentaja eli oman aikansa raken
nusurakoitsija, joka toteutti sekä julkisia että yksi
tyisiä rakennushankkeita. Näillä hankkeilla hän ei 
työllistänyt vain itseään vaan myös poikiaan, jotka 
kaikki olivat taitavia kirvesmiehiä.

Mäntys-Jussin tärkeimmät varmasti tiedossa 
olevat julkiset rakennuskohteet ovat Kalliojärven 
ja Keihään koulujen rakennukset sekä Vaskiveden 
Tyrkön alakoulurakennus; perimätiedon mukaan 
myös Mantilon koulun rakennukset.

Lahdenkylän työväentalon rakennustyössä hän 
oli vetäjänä. Työ tehtiin talkoilla. Hän urakoi tai 
oli keskeisesti mukana myös monissa yksityisissä 
rakennushankkeissa eri puolilla pitäjää.

Mäntys-Jussi oli myös taitava kivenhakkaa- 
ja. Hänestä kerrotaan tarinaa Herraskosken kana- 
vatyömaalta: Jussi oli katsellut kuinka kivimiehet 
olivat yrittäneet lohkoa reunakiviä onnistumatta. 
Tällöin hän oli tokaissut, ettei niitä noin ruuka- 
ta tehdä. Tästä mestari oli kimpaantunut ja sano
nut, että näytä kun tiedät. Hän näytti ja hyviä tu
li. Muiden muassa kaikki Herraskosken kanavan 
edelleenkin paikallaan olevat pyöreät kivitolpat 
ovat Mäntys-Jussin työn tulosta.Jussi V. Niemi
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Lehdon talon vaiheita
VARHAISIN TIETO Toisveden kylän Lehdosta löy
tyy Virtain rippikirjasta 1804-09. Siinä mainitaan 
Kuusijärven talon Lehdon torppa asukkainaan Ikkalas
sa vuonna 1765 syntynyt Jooseppi Joosepinpoika ja vai
monsa Liisa Heikintytär.

Lehdon uudistalo perustettiin isojaossa vuonna 
1811. Talon pinta-ala oli 658 hehtaaria ja talo sijaitsi pa
ri kilometriä Kal-
liojärven risteyk- »
sestä Saariskylän 
tien varressa. Leh
don alueella oli 
neljä pientä järveä,
Valkonen, Kallio- 
järvi, Reska ja osa 
Niemonjärveä. Ti
lan läpi kulki Vir
tain ja Killinkos- 
ken välinen maan
tie.

Jooseppi oli 
Lehdon isäntänä 
vuoteen 1837 saak
ka, minkä jälkeen taloa hallitsivat hänen vanhin poi
kansa Kaapo (1804-76) ja tämän puoliso Liisa Yrjön- 
tytär Viitala. Kaapo oli Lehdon isäntänä vuoteen 1852 
asti, jolloin hän luovutti paikkansa esikoispojalleen Sa
lomolle (1827-70). Salomon puoliso oli Heta Juhonty- 
tär Kankaanpää.

Salomo myi 1860-luvun alussa puolet talosta langol
leen Manu Juhonpoika Kankaanpäälle ja toisen puolen 
suutari Juho Heikinpoika Heleniukselle. Näin päättyi 
perustajasuvun isännyys Lehdossa.

Manu Juhonpoika Kankaanpää/Lehto ja puolison
sa Kaisa Heikintytär Heikkilä eivät ehtineet kauan 
isännöidä Lehtoa ennen kuin molemmat kuolivat va
jaan kuukauden sisällä ankaran nälkävuoden keväällä 
1868.

Talo myytiin vuonna 1870 huutokaupalla torppa
ri Emanuel (Manu) Kustaa Kaaponpoika Kopparille 
(1824—84). Manu oli syntynyt Ala-Ikkalan Mäenpään 
torpassa ja ollut renkinä Pitkäjärvessä, Ylä-Lahdessa ja 
Vehmaassa. Puolisona Manulla oli Liisa Juhontytär Yli- 
Havanka. Heillä oli Lehtoon muutettaessa kuusi lasta.

Manua seurasi isäntänä vanhin poika Kaapo 
(1849-1921) vuonna 1875 tehdyllä kauppakirjalla, jos
sa sovittiin rahallisesta korvauksesta ja vanhempien elä
ke-eduista. Lapsia Kaapolle ja hänen puolisolleen Hil- 
ta Heikintytär Hautalalle syntyi seitsemän, joista kak
si muutti Amerikkaan. Kaapo osti vuonna 1898 takai
sin toisen puolen jaetusta Lehdon talosta. Kaapon ai
kana päärakennuksena oli oheisen piirroksen kaltainen,

Piirros Pauli Kankainen.

kaksikerroksinen talo. Kun tulipalo tuhosi talon noin 
vuonna 1910, sai Kaapon poika Evert pelastetuksi vain 
äitinsä kirnun kanssa.

Kaapo viljeli sokerijuurikastakin, mikä oli seudulla 
melko harvinaista. Vuosina 1898—1907 talossa oli run
saasti väkeä, torpparit, itselliset, piiat ja rengit mukaan 
luettuina kaikkiaan 124 henkeä. Torppia oli 1900-lu- 

vun alussa kahdek
san.

Kaapo Leh
don toiseksi van
hin poika, iso
isäni Evert Lehto 
(1887-1945) osti 
talon vanhemmil
taan vuonna 1913. 
Evert oli avioitunut 
multialaisen Im
pi Maria Aaponty- 
tär Alanteen kans
sa, ja pariskunnalle 
syntyi yhteensä 13 
lasta.

Evert ja Impi myivät vuonna 1917 Virtain kunnal
le kaksi palstaa, toisen Kalliojärven kansakoulua varten 
ja toisen, kahden hehtaarin palstan Ympyriäisen nevalta 
opettajan lehmän laitumeksi.

Lisäksi torpparilaki antoi vuonna 1918 oikeuden 
torppareille ja mäkitupalaisille lunastaa vuokra-alueen
sa. Lehdosta lohkottiinkin 1920-luvulla toista kym
mentä palstaa ja tilaa siten, että lähes kaikki Kalliojär
ven kylän nykyiset talot ovat entisen Lehdon alueella.

Evert Lehto takasi lainoja ja joutui näiden maksami
sen takia velkakierteeseen. Lehdolla oli koskemattomat 
metsät, ja samaan aikaan metsäyhtiöt kiinnostuivat nii
den ostoista. Velkojen perijät saivat hankituksi Evertille 
metsänhukkaamiskiellon ja velat laitettiin perintään.

Vuonna 1932 velkojat ostivat loput Lehdon perin
tötilasta hintaan 150 000 mk, joka kuitattiin siten, että 
ostajat maksoivat Lehdon lainat hallussaan olevilla vel
kakirjoilla eikä Evert saanut penniäkään. Myynnin jäl
keen perhe ajettiin heti ulos talosta ja jopa aiemmin kyl
vetty vilja, joka kuului kaupan mukaan Evertille, kor
jattiin uudelle omistajalle.

Evert olisi selvinnyt hyvin veloistaan myymällä met
sää, josta uudet omistajat nettosivat suuria summia tule
vina vuosina. Näin talo siirtyi pois Lehdon suvulta, ei
kä sitä ole enää 64 lohkomisen jälkeen käytännössä ole
massakaan. Martti Ahonen
Tarkempia tietoja Lehdon suvun vaiheista
sekä tutkimuksen lähteistä saa kirjoittajalta.40 Virtainjoulu 2013



Mestariampuja 
Terho Mäntynen
VIRROILLA VUONNA 1930 syntynyt Terho Män
tynen lukeutui viisi- ja kuusikymmentäluvuilla Suo
men parhaiden pistooliampujien joukkoon. Hän oli 
Juho Mäntysen pojan Kallen poika ja kasvoi Ohtolan- 
kylässä Kalliojärven koulun naapurissa.

Terho suoritti varusmiespalveluksen ilmavoimis
sa Luonetjärvellä. Siellä selkiytyi elämänura. Sotilaan 
ammatti valtion leivissä kiehtoi. Hän hakeutui heti va
rusmiespalvelun jälkeen rajavartiolaitoksen palveluk
seen. Ura alkoi Lapin rajavartioston Pellon vartiossa 
rajajääkärinä.

Kolmen vuoden kuluttua tuli siirto rajakersantin 
vakanssille Rovaniemelle vartiopäällikön ja varaston
hoitajan tehtäviin. Tästä kahden vuoden kuluttua oli
vat vuorossa kanta-aliupseerikoulu Lappeenrannas
sa sekä sen jälkeen asekoulu Helsingissä. Asekoulun 
jälkeen Terhon työ jatkui aseseppänä Rovaniemellä, 
kunnes tuli vuonna 1961 siirto Vaasaan Pohjanlah
den merivartiostoon, mitä edelsi asemestarikurssi jäl
leen Helsingissä.

Vaasan vaihe jäi kahteen vuoteen. Terho tunsi raja
vartioston merivartiostoa paremmin itselleen sopivak
si ja hakeutui Pohjois-Karjalan rajavartiostoon Joen
suun liepeille Onttolaan, josta muodostui pysyvä työ- 
ja kotipaikka. Onttolassakin työpaikka oli asekorjaa
mo, jossa työ jatkui aseseppäaliupseerina, myöhem
min toimiupseerina eläkepäiviin saakka. Terho pääsi 
eläkkeelle täysin palvelleena rajavartiomestarina vuon
na 1975.

Ei ollut sattuma, että Terhosta tuli aseseppä. Hän 
oli seppien ja monttöörien sukua sekä isän että äi
din puolelta. Vanhemmat virtolaiset muistavat Ter
hon enon autokorjaamoyrittäjä ja monttööri Eero Nie
men, joka korjasi ajan tavan mukaan kaikkea eteen tu
levaa.

Terho teki varusmiespalvelukseen saakka muiden 
muassa metsätöitä. Hän oli jo tuolloin taitava sahan
terien viilaaja sekä kirveitten, petkeleitten ja parkkuu- 
rautojen teroittaja.

Pellossa syntyi kiinnostus ampumaurheiluun. Tä
mä tärkein harrastus muuttui pian kilpaurheiluksi 
ja osaksi työtä kestäen lähes kaksikymmentä vuotta. 
Aluksi kilpailulajeina olivat sekä kivääri- että pistoo- 
liammunta. Pistooliammunnasta tuli leipälaji, vah
vimpana isopistooli.

Terho saavutti urallaan henkilökohtaiset Suomen 
mestaruudet sotilaskiväärillä vuonna 1955, isopistoo-

Voittaja Odessassa vuonna 1968. 
Kuvan omistaa Risto Mäntynen.

lilla vuosina 1960 ja 1964 sekä olympia-ammunnas- 
sa ja pienoispistoolilla vuonna 1963. Lisäksi hänellä 
oli Suomen mestaruuksia useissa eri ammuntaosioissa 
ja myös joukkuekilpailuissa. Hän ampui useita Suo
men ennätyksiä henkilökohtaisesti, seurajoukkueessa 
ja maajoukkueessa.

Terho osallistui lukuisiin maailmanmestaruuski
soihin ja maaotteluihin niin siviili- kuin sotilaslajeissa. 
Olympiakarsinnoista hän ei koskaan selvinnyt olym
pialaisiin ja jäi myös muissa kansainvälisissä arvokil
pailuissa olympiavoittajien Pentti Linnosvuon ja Väi
nö Markkasen varjoon. Urallaan Terho edusti Lapin 
Ampujia, Vaasan Ampujia ja Joensuun Ampujia.

Eläkepäivänsä Terho Mäntynen vietti Joensuussa 
ja kuoli vuonna 2010. Jussi V. Niemi
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Yhtä ja toista on mieleen tulin
/'‘™^<^)uli mieleen valottaa nuorille taakse jää- 

f i n7tI:ä aikaa Virtain Joulun välityksellä. 
Hirvelässä oli talon tyttären Lempi Hir

velän ja Salu Kivimäen häät kesäkuun 26. päivänä 
1900. Kesä oli kukkeimmillaan. Vanhan tavan mu
kaan Hirvelän vanhan tuvan maalaamattomalle laat- 
tialle oli pudoteltu pihlajan, haavan ja koivun lehtiä. 
Seinille nauloihin oli laitettu riipuksiin pihlajan, haa
van ja tuomen oksia. Tupaan oli kannettu pitkä pito- 
pöytä. Häävieraat, morsiusparin sukulaiset ja kyläläi
set sai käskyn istua tuoleille pöydän ympärille. Pöy
tään kannettiin takan perällä parassa kiehunutta höy
ryävää muikkukeittoa.

Olin nelivuotias, istuin isän ja äidin välissä. Lusik
kaani tuli irtonainen muikun pää. Iloissani huusin: 
"Muikun pää!” Kaikki nauramaan. Isä sano: ”No, syö, 
syö vaan, ei se muuta tarvitte!” Pitoväelle muikut kei
tettiin päineen. Samoin ne kesällä suolattiin ja syötiin.

Asuimme Ylä-Lahdessa useita vuosia, isä renkinä ja 
äiti piikana. Kävin usein tädin talossa. Antti-vaarilla 
oli erityinen vaarin aitta. Kun menin pihaan, näin että 
aitan ovi oli raollaan. Menin ovelle. Vaari antoi kou
rallaan puulaatikosta aina rusinoita. Ei rusinoita ollut 
muilla kuin Hirvelän vaarilla.

Miina-tädillä oli kova komento, kun oli ruoka-ai- 
ka. Oli mentävä miesten väliin syömään. Puulusikalla 
vaan puuroo kivikupista, toisessa kivikupissa oli mai- 
too. Siellä vaan kastettiin puuroo, sitten suuhun. Mai
to oli puuron kastiketta.

Pyhäaamuna oli iso pata takan perässä raakussa 
kurria tai alusmaitoo puolillaan. Kurri oli pahaa pala
maan pohjaan. Oli sellanen metrin mittanen koukku- 
keppi, sain seisoo takkakiven vieressä ja aina piti sitä 
koukkukeppiä heiluttaa, että maito oli liikkeessä eikä 
palanu pohjaan. Kun oli pohjaan palaneen haju vellis
sä, kaikki sitä moitti.

Tuli kevät, lehmät mettälaitumelle. Olin Miinan 
mukana viikon päivät. Ei siellä laiskana oltu. Minä kuo-

a.'S
JS

<3R

rin koivunoksista vispiläaineet, Miina sitoi. Tehtiin pe
simiä suopursun, harakanmarjan ja kuivista kuusen ok
sista. Viikon aikana tuli koko talven vispilät ja pesimet. 
Kaikki oli omintekosia, ei kaupoissa ollu pesimiä.

Keväällä kylän läpi virtaavaan ojaan tuli paljon vet
tä. Kylän yhteinen päremylly oli Ala-Lahden kohdal
la, maantiesillan alapuolella. Isä ja setä meni tekemään 
päreitä, pääsin mukaan. Pärekuusista lähti kuori pit
kinä suikaleina. Setä laittoi pitkän kuorisuikaleen liu
kas puoli päällepäin, toisen suikaleen niin, että liuk
kaat puolet tuli vastakkain. Sanoi, että astu nyt seiso
maan kuorten yläpäiden päälle, otetaan kesäpieksun 
mittaa. Sitten hän nykäisi päällimmäisestä kuoresta ja 
minä selälleni märkään heinikkoon, ei onneksi ollu ki
vi pään alla. Siinä tuli surkea itku, mutta setä sano: ”Ei 
sitä ny niin kauheesti tarvitte huutaa, että koko kylä 
kuulee, kesäpieksun mittaa minä vaan otin.”

Ylä-Lahdessa meillä lienee ollu pieni asuinhuone. 
Väki alkoi lisääntyä ja Aholla oli asumaton huone. 
"Siellä on oma vapaus”, tuumi isä ja äiti. Oli syksytal- 
vi, lumi maassa. Äiti oli leiponu ja paistanu talon isos
sa uunissa leipiä. Iso taikinapytty tuli leipiä täyteen. 
Pytty pantiin talon edessä toloppakelkkaan. Lähdin 
vetämään kelkkaa narusta mäkeä alas, vanha mummu 
lykkäsi tolpista.

Ahon tuvan seinät oli ratistunu, akkunat yksinker
taiset, ruudut osasta vialla, paperisuikale vain rikki- 
ön paikalla. Muistan yhden joulun Aholla. Isä toi jou
lukuusen, siinä oli kolme kynttilää. Meitä tenaviakin 
oli jo kai kolme. Joululehti oli uusi Joulu Ilo. Oli jou
lu 1904.

Setä kävi usein Aholla. Hän oli sellanen leikillinen 
mies. Sanoi kerran, että minä panen teidän takomaan 
kuparia. Hän kopisti rahapussistaan kaikki kupari- 
kolikot kasalle lattialle ja sanoi: ”Tulkaa kaikki pol
villenne tähän kuparin ympärille. Ota sinä Eino en
sin tämä vasara ja alja takomaan.” Sitten hän otti sän- 
kypeiton ja pani meidän päälle ja sanoi: "Kuparia on 
taottava pimeessä ja siinä tulee hiki. Minä vähän ajan 
perästä koitan poskia ja ottaa onko jo hiki.” Koitteli ja 
sano, ettei ole vielä hiki, takokaa vaan ahkeraa, mut
ta älkää toisten sormille vasaralla lyökö. Taas koitti ja 
sano, että tuntuu siellä hikoovan ja otti peiton pois. 
Nousimme ylös ja kaikki meille nauramaan. Olimme 
noessa, setä oli meidän noennu, kun oli hikeä koitta- 
nu. Meille alkoi silmien pesu.42 Virtain Joulu 2013



Kerran setä silitteli minun valkoista tukkaani ja sa
noi: "Luoja sinun ottakoon omaksi pojakseen ja silit
täköön sinun päätäs niin, että Valkonen pääluu lois
taa.” Vielä on tukka pysyny.

Ahon kylmyydestä päästiin muuttamaan sedän tu
van lähelle Syrjään. Sen oli sedän poika Kaappo ra- 
kentanu ja lähti Amerikkaan. Lähetti sitten vaimolle 
ja tyttärille piletit ja isäntä maksoi Kaapon vaimolle 
Syrjän hinnan. Sieltä kävin nelivuotisen kansakoulun, 
tytöt kävi minun jälkeen. Kesällä olin Ylä-Lahdessa 
talon töissä, sain 50 penniä päivältä.

Kun koulu tuli käytyä, tein Ylä-Lahden isännän 
kanssa rengin kaupat ja olin renkinä vuoden 1912, vuo
sipalkka oli 75 markkaa. Kävin talosta rippikoulun.

Kun sukulaismiehiä tuli vieraaksi, silloin mentiin 
talliin katsomaan isännän nuorta oritta Rekua. Vai
mot jo huusi portaalla miehiään sisälle, kun viipyivät. 
Isännällä oli usein tallissa hevosen ruvussa viinapullo.

Keväällä kun tuli kylvön teon aika, isäntä käski mi
nun mennä äestämään Mäkkylän lähellä olevaa kivis
tä peltoa Rekulla. Laitoin kuolaimet oriin suuhun ja 
talutin ulos ovesta. Alkoi kohta kahden jaloin hyppien 
tulla kohden, mutta sain aina kaviot väistettyä. Isäntä 
katsoi lasista ja nauroi, kun Reku oli niin iloisella pääl
lä. Kerran kavio tuli läheltä päätä, takin rintapieli re
pesi leuan alta taskuneen alas. Äite sai takin korjata. 
Ajoin jousiäes perässä oriin isännän määräämälle pel
lolle. Reku löi ittensä piehtaroimaan täysissä valjais
sa. Nousi viimein ylös ja nyt lähdettiin eikä meinat
tu. Onneksi ohjakset oli niin lyhvet. Ei voinu karhin

Kintaat ja lapaset
fj' leltiin joulunaikaa ja olin ajelemassa Hämeen 
V_><^puolessa millä lie asioilla. Zastava käydä nyt- 
kytti moitteetta, radiosta tuli joululauluja. Tie kaarte- 
li kauniisti suomalaisissa postikorttimaisemissa. Jou- 
lunajaksi oli saatu uutta lunta ja kuuset tienvarsilla 
kantoivat valtavia lumitaakkoja oksillaan.

Peltoaukeiden takaa näytti talojen ikkunoista vil- 
kuttelevan valoja, ja niitä kohti saattoi hiihdellä joku 
suksimies. Lyhyt talvipäivä kääntyi kohti iltaa.

Siinä siis ajelin yltyen välillä kovalla äänellä laula
maan radion mukana, että ”hei kuraparta, lumiukko 
valkoinen” ja "kaks vain valveil on puol isoa”. Äkkiä 
äkkäsin tienposkessa käsiään heiluttelevan henkilön. 
Kyseessä oli vanhempi mieshenkilö eli seniorikansa- 
lainen, kuten nykyään pitää sanoa. Pysäytin seniorin 
luokse ja ruuvasin ikkunaa auki.

Keskustelun kuluessa ilmeni, että pappa oli ajanut 
autonsa hankeen, ja oikein: sieltähän pilkottivat pu
naiset perävalot metrin hangesta erään raidan tai min
kä lie hikkoripuun juurelta. Tie oli tällä kohtaa mel
ko suora, luminenkin, mutta ei mitenkään hälyttävän 
liukas, koska oma autoni viisi talvea ajettuine renkai- 
neen pysyi hyvin väylällä.Virtain Joulu 2013

perässä juosta, juoksin ja pitelin hevosta sivulta. Sit
ten kuului kova paukaus. Äkeen piikin puolikas len
si ilmassa monta metriä mäkeen päin. Jos äkeen taka
na olis juossu, henki olis menny, niin kovalla voimalla 
piikinpuolikas lensi. Näjin turhaksi oriilla äestämisen 
ja vein hevosen karsinaan. Sanoin, että ei karhittemi- 
sesta mitään tullu, piikki katkesi äkeestä. "Saatuna
ko niin toholosti ajot”, sano isäntä. Maksoin isännäl
le 6 markkaa piikistä ja sain katkiomet viedä kotiin. 
Toisesta päästä Pesonen teki hyvän parkkaraudan. Oli 
hyvä raudan tuntomerkki, kädentilassa toisessa kolme 
naulan reikää. Oli hyvä terä, ei ollu pehmeä, ei myös
kään oksissa lohkeillu.

Syksyllä vielä oman viikon olin talossa. Olis ollu 
monta rengin paikkaa. En alkanu, ajattelin että kyl
lä metsätöissä saa enempi. Keväällä juhannukseen asti 
olin uitossa. Menin kesän puolivälissä Hirvelään töi
hin ja syksyllä tein rengin kaupat. Sain 250 markkaa 
vuodelta, se oli sen aikanen rengin palkka. Siinäpä 
vanhenin kolme ja puoli vuotta.

Tulee mieleen renkiajalta elokuun ensimmäinen 
päivä 1914. Silloin alkoi ensimmäinen maailmansota. 
Oli harvinaisen lämmin, varjossa oli 32 astetta. Au
ringonpimennys alkoi kello kaksi iltapäivällä. Aurin
ko oli pimeä, ohut ympäryskehä vähän valaisi. Hir
velän rukiinleikkuu oli riihen pohjoispuolella. Kiire 
oli, ruis alkoi jo varista. Kirvesmiehet rakensi puusta 
navettaa. Tämä oli vielä vanhan Kallen hallitusaikaa 
Hirvelässä, pian valta siirtyi poika Kallelle.Eino Aho

No, arvelin, mitäpä tässä. Kiinnittelimme köyden- 
pätkää molempien autojen peräpäähän ja pienen peip- 
pailun, ähellyksen ja kiroilun jälkeen oli senioripap- 
paraisen kaara valmiina uusiin seikkailuihin Pohjolan 
talvisilla teillä.

Nyt en enää malttanut mieltäni, vaan kysyin, kuin
ka setä oli likimain suoralla tiellä päätynyt hankeen. 
Pappa katseli minua tovin ja sanoi sitten hämäläisen 
hitaasti:

— Kintaat kälessä.. .ja kahlet lapaset.Esko Heikkilä43



Vuoden varrelta
METSÄSTYSSEUROISTA 
TÄYTTIVÄT 50 vuotta Lep
päsen Hirviseurue ja Patalan- 
majan metsästysseura. Korossa 
Patalanmajan metsästysseuran 
juhlissa 31.8.2013 palkittiin 
veteraanijäsenet Olli Poukka 
(vas.), Matti Salminen, Väinö 
Ilomäki, Ensio Ruohomäki, 
Ilmari Peräinen ja Väinö Vi
ronmäki. Kuva Olli Koro.

NAISEN ELÄMÄSTÄ kertovaa runo-, laulu-, musiikki- ja tanssiesitystä 
"Sirpaleita puutarhassani” esitettiin huhtikuun lopulla Vaskiveden Nuo
risoseuralla. Ohjauksesta vastasi Anne Ala-Nojonen, musiikista Marjaana 
Martin ja tanssinumeroista Malla Rantanen. Kuvat Marja Niemi-Sipilä.

KARHUMARKKINOITA VIE
TETTIIN jälleen heinäkuun alussa 
Kotalassa. Markkinoilla paljastet
tiin Martti Kitusen muistomerkki 
uudella paikalla Kotala-talon piha
piirissä. Kuvat Marjut Lehto.44 Virtain Joulu 2013



Vuoden varrelta

TEATTERI INTO järjesti maaliskuussa Jäähdyspohjan Jukolassa ilta
mat vanhaan malliin. Vauhdikkaaseen ohjelmaan kuului mm. hidasta 
miesvoimistelua ja lopuksi tanssittiin tunti Korvenojan kaiun johdolla. 
Kuvat Armi Hänninen ja Riikka Alalantela.

VASKIVEDEN TEATTERIHARRASTA
JAT rekisteröityivät yhdistykseksi nimellä 
WaskiEstradi ry. Kesän näytelmä RasinTuvan 
ladossa oli Pidä penkistä kiinni, kohta lenne
tään, jonka oli käsikirjoittanut ja ohjannut Päi
vi Ylimys. Kuvat Susanna Loppi.
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KOTALAN KYLÄTEATTERI nauratti yleisöä Kotala-talolla näytelmällä 
Poikamiespankki. Näytelmän ohjasi Janne Valkeinen. Kuvat Marjut Lehto.Virtain Joulu 2013 45



Kuva Tiia Palola ja Janette Hautaluoma.

Kaksi kaverusta
- VäriTV:n animaatio-ohjelma
VÄRI TV:N kanavapakettiin kuuluu vuonna 2014 
kahdeksan käsikirjoitettua ohjelmaa + uutiset. Yk
si käsikirjoitetuista ohjelmista on animaatio-ohjelma 
Kaksi kaverusta.

Ohjelmapäällikkö Tiia Palola, 21, vastaili muuta
miin kysymyksiin ohjelmaan liittyen.

Minkä takia halusit lähteä tekemään animaa
tio-ohjelmaa?

- Halusin lähteä tekemään ohjelmaa, koska en ol
lut aiemmin tehnyt vastaavaa. Se on haaste.

Mistä ajatus ohjelmalle lähti?
- Kehittelimme ensin ohjelman hahmot, siitä aja

tus lähti.
Onko ohjelmassa tarinaa?
— Joka jaksossa on oma tarinansa. Eräässä jaksossa 

päähenkilöt Kettu ja Lammas törmäävät muurahais
karhu Valdemariin, joka on eksynyt heidän kotimet- 
säänsä muurahaisia etsiessään. Kettu ja Lammas aut
tavat sitten Valdemaria etsimään muurahaisia.

Monta jaksoa ohjelmaa tulee?
— Tarkoitus on kuvata viisi jaksoa, jotka olisivat pi

tuudeltaan kolme minuuttia.
Monta henkilöä ohjelmaa tekee?
— Kolme henkilöä.
Miksi ihmisten kannattaisi katsoa juuri teidän 

ohjelmaanne?
— Tietääkseni VäriTV:n kanavapaketissa ei ole ai

emmin ollut tarjolla animaatio-ohjelmaa. Meillä on 
kiehtovat hahmot. Päähenkilöt ovat Kettu ja Lammas. 
He ovat kaksi hyvin erilaista persoonaa, jotka ovat sil
ti hyviä ystävyksiä.

Mikä ohjelman tekemisessä on vaikeinta?
- Kohderyhmän löytäminen ja animaation laatu. 

Ei mennä sieltä mistä aita on matalin.
Olet mukana useammassa kanavapaketin ohjel

massa. Minkätyyppistä ohjelmaa teet mieluiten?
— Haluan tehdä lastenohjelmia. Lasten maailmassa 

ei ole sääntöjä. Se on kiehtovaa.

J k
Osuuskunta MediataideM tekee kanavapaketin 
VäriTVlle joka vuosi. VäriTVn lähetykset alkavat 
tiistaina 14. tammikuuta. Kanavan näkyvyys kat
taa Ylä-Pirkanmaan alueen. Kanavaa voi katsoa pai
kallisessa kaapelikanavassa kanavapaikalla 255 tai 
suorana Internetin kautta.

S

MediataideM on Tampereen ammattikorkeakou
lun Virtain toimipisteen käsikirjoituspuolen opis
kelijoiden perustama osuuskunta. Opiskelijat tarjo
avat tänä vuonna ohjelmistossaan käsikirjoitettuja 
ohjelmia sekä paikallisuuksia. Yhteistyössä kanavaa 
pyörittämässä toimii Pohjois-Hämeen Puhelin Oy.

Lisätietoja: mediataidem.fi
Aarne Helenius
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4H-yhdistyksen 
värikäs juhlavuosi
VIRTAIN 4H-YHDISTYS ry on juhlinut kulunee
na vuonna 85-vuotista toimintaansa. Yhdistys kuuluu 
Suomen vanhimpiin, mistä kertoo se, että myös Suo
men 4H-liitolla oli tänä vuonna 85-vuotissynttärit. 
Myös 4H-tilalla oli juhlavuosi, kun se täytti 35 vuotta.

Yhdistyksen juhlavuoteen on mahtunut monen
moista. Virtain kirjastossa oli toukokuussa esillä puu- 
tarhakarkulaisten torjuntaan perehdyttävä näyttely. 
Vuoden mittaan järjestettiin perinteisten luontopol- 
kukilpailujen lisäksi myös erityisiä juhlavuoden kil
pailuja, kuten huhti-toukokuun aikana järjestetty kä- 
sityökilpailu Puutarhan kierrätysmaskotti. Käsityökil- 
pailun tuotokset olivat esillä 4H-tilan pihapiirissä ke
säkauden ajan.

15. kesäkuuta Virroilta suuntasi bussi kohti Hel
sinkiä määränpäänä Linnanmäen huvipuisto ja tarkoi
tuksena hauskanpito juhlavuoden merkeissä. Sää suosi 
retkeläisiä ja meno oli muutenkin iloista.

Virallista juhlapäivää vietettiin heinäkuun 25. päi
vänä, jolloin oli myös kerholaisten kesäpäivä. 4H tar
josi juhlan kunniaksi kakkukahvit kaikille tilan vie
railijoille. Nuoremmille jäsenille oli lisäksi ohjelmassa 
hampurilaiskekkerit ja uintireissu.

Tietenkin kesään kuuluivat myös 4H-tilan eläi
met. Yleisön ehdottomat suosikit olivat tallikissa Vii
ru ja jo vanhuuspäiviään viettävä Iita-vuohi. Monelle 
lapselle kesästä jäi varmasti päällimmäisenä mieleen 
heinäkuun ajan aina tiistaisin järjestetyt eläintenruo- 
kinta-aamut.

4H oli esillä myös elokuussa Vehkakoskella järjes-

4H oli mukana myös metsäiltamissa Vehkakosken 
tanssilavalla. Kuvassa IFYE-vaihtari So Young Lee, toi
minnanjohtaja Päivi Kangasaho ja kesätyöläinen Elisa 
Kellomäki.

tetyissä metsäiltamissa, missä ohjelmassa oli jälkien- ja 
kasvientunnistusta tehtäväradoilla. Iltamissa seikkaili 
myös maskotti Topi.

Paloaseman tiloissa kävi vilinä, kun ihmiset toivat 
omenapuidensa satoa mehuasemalle. Kulunut kesä oli 
myös hyvä marjavuosi ja puolukkaa tuli reilut määrät.

Kansainvälisen tuulahduksen syksyyn toi Etelä- 
Korealainen IFYE-vaihtari So Young Lee, joka asui 
Marko Kellomäen perheessä pari viikkoa elokuun 
alussa. Elisa Kellomäki

Aktiiviset 4H-nuoret 
palkittiin yhdistyk
sen vuosikokouk
sessa. Kuvat Erja 
Niemelä.
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Kurjenkyläläiset kesäretkellä
ON KESÄN kosteutta tihkuva, tuoksuja tuova aamu. 
Kurjenkylän kylällä kiirehditään kylätalolle. Maaseu- 
tumatka messuun Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoon al
kaa.

Matkalla kuulemme Kurjenkylän historiaa. Suo
menselän alue on ollut rikas luonnonantimistaan.

Erämaa on kiinnostanut Sastamalan eränkävijöi
tä. Tarina kertoo, että Kalevalasta tuttu Pohjan Akka 
asui Kihniön Käskyvuorella ja piti silmällä pirkkala
laisia häätäen heidät metsästysmailtaan. Vanhimmat 
talot Kurjenkylässä olivat Leppänen ja Kurki. Kärä- 
jäkirjat kertovat, että Kurjenjärven alkuperäinen nimi 
oli Korentajärvi.

Kirkon edustaja valmistaa meitä messuun lukemal
la sunnuntain virallisen tekstin. Apostoli Paavali oli 
turkkilainen fariseus, teltantekijä, kristittyjen vainoa
ja. Pietari oli kalastaja ja luuseri hädän hetkellä. Mes-

taripuuseppä osoitti kuitenkin heille armon tien, ja 
niin heistä tuli kirkon tunnetuimmat informaatikot.

Pyhän Olavin kirkko on todella noussut tuhkas
ta uuteen loistoon. Perinnetaidon taitavat puusepät 
ovat talkoilla veistäneet kirkon sisustuksen. Taiteili
jat Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala ovat onnistuneet 
tuomaan sielun seinämaalausten kertomuksiin ensim
mäisestä päivästä viimeiseen tuomioon.

Symbolisilla kuvilla on syvä, hyvä ajatus. Matkam
me ei pääty pisteeseen (.) vaan kaksoispisteeseen (:).

Kotimatkalla poikkeamme Sastamalan Pyhän Ma
rian kirkkoon. Upealla akustiikalla varustettu kivikirk
ko saa suvivirtemme kuulostamaan loistavalta. Päivän 
tunnelmaa voisin kuvailla messussa esitetyn laulun sa
noin: ”Oi katso mikä aamu kun uusi päivä saa...”Kirsi-Marja Larjo-Väärälä

Kurjenkyläläiset ryh
mittyneenä Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkon 
edustalle 30. kesäkuu
ta. Kuva Kirsi-Marja 
Larjo-Väärälä.

Mansikanmakuinen Suvisoitto
KURJENKYLÄSSÄ KUULTIIN kuulaana heinä- 
kuisena kesäiltana kuumaa kamarimusiikkia. Joutsen- 
järven luomutilan latoon kokoontui noin 70 musiikin
ystävää kuuntelemaan korkeatasoista musiikkia, jota 
tarjoilivat sellisti Hannu Kiiski, viulisti Laura Mati
lainen ja pianisti Anna-Mari Ylä-Soini.

Ohjelma sisälsi säveliä Puccinista Porilaisten mars
siin, Sibeliuksesta Säkkijärven polkkaan. Soitannan 
ohella Hannu Kiiski antoi yleisölle knoppitietoa teos
ten taustoista.

Konserttipaikka sai muusikoilta kehuja erinomai
sesta akustiikasta. Tiivis, lämmin tunnelma innosti 
sekä esiintyjiä että kuulijoita.

Mansikkakakun maistelun lomassa yleisö toivoi 
jatkoa tälle Kurjenkylän ensimmäiselle musiikkita
pahtumalle. Tästä innostuneena luomuisäntä visioi jo 
juhlatilan laajentamisesta nousevalla katsomolla.

Kirsi-Marja Larjo-VääräläVirtain Joulu 201348



Kyläkoulu toiminut 
Kurjenkylässä 120 vuotta

Kuva Tuija Veija.

KURJENKYLÄN SIJAINTI Pohjanmaan portil
la vedenjakajalla Virtain läntisimmässä osassa on an
tanut haasteensa elämisen edellytyksille jo vuosisato
ja. Virroille ominaiset runsaat vesistöt puuttuvat eikä 
maa ole erityisen viljavaa. Nämä olosuhteet ovat kas
vattaneet sitkeän ja periksi antamattoman ihmisluon
teen. Eteenpäin pyrkimisen halua kuvaa Ilkan entinen 
päätoimittaja Kari Hokkanen Virtain-Ruoveden his
toriassa lainatessaan Nikolai Koivumäen vuonna 1892 
laatimaa kirjettä Wirtain kuntakokoukselle kansa
koulun saamiseksi kylään:

Ja niin kuin muinaisista ajoista on mainittava köyhä 
Kurjen kylämme, minkä hallan arkaisuus on vaikutta
nut, on kuitenkin Henki rikas, josta vielä suurin osa köy
häin perheitä. Joitten lapsi raukkojen ristillinen kasvatus 
ja valistuminen waipuu päivä päivättä, aina sitä enem
män mitä runsaimmin he lisääntyvät....

Kirje tuotti toivotun tuloksen. Keisarillisen Suo
men Senaatin Kirkollis-asiain Toimituskunta päätti 
Koulutoimen Ylihallituksen esityksen johdosta myön
tää apulisän yleisistä varoista opettajan palkkaamisek
si Wirtain Kurjenkylän koululle.

Niinpä kansakoulu aloitti toimintansa Kurjenky
lässä 29.9.1893 Hakalan talon suuressa pirtissä. Oppi
laita oli 36. Hakalan tilasta myytiin kunnalle määrä
ala koulua varten jo vuonna 1892, ja se erotettiin kan
tatilasta kesällä 1895. Kontrahdissa sanottiin, että ... 
tämä mainittu kauppa tulisi pysymään ikuisiksi ajoiksi. 
Lainhuuto tilalle saatiin vasta vuonna 1911 kantatilan 
omistajanvaihdoksen takia. Koulurakennus valmistui 
nykyiselle paikalleen 1895, ja koulu saattoi muuttaa 
Hakalan tuvasta omiin tiloihinsa.

Vuosien saatossa oppilasmäärä on vaihdellut suu
resti. Enimmillään oppilaita on ollut yläkoulussa (3 — 
6.-luokilla) yli 50, vähimmillään heitä on ollut vain 
neljä. Tuolloin koko koulussa oli oppilaita vain kym
menen, ja silloin keittäjääkin tarvittiin lisävahvistuk
seksi liikuntatuntien peleihin, muistelee Kurjenkylän 
koulun pitkäaikainen keittäjä Aino Uusi-Niemi hy
myillen. Nykyisin koulussa on oppilaita 24. Alaluok
kia opettaa Joanna Rinne ja yläluokkia Jari Jaakkola. 
Kouluavustajia on kaksi, Annika Leino ja Elina Iivo
nen. Koulun ruokahuollosta on huolehtinut jo reilun 
neljänkymmenen vuoden ajan Aino Uusi-Niemi.

Hienointa kyläkoulussa sekä opettajien että oppi
laiden mielestä on se, että kaiken ikäiset oppilaat esi
koululaisista kuudesluokkalaisiin oppivat tuntemaan 
toisensa ja ovat "yhtä suurta perhettä”. Isommat autta
vat pienempiä ja yhteistyötaidot kehittyvät jo varhain.

Koulurakennusta on peruskorjattu moneen ottee
seen. Nykyiseen malliinsa rakennus on saatu vuonna 
2004, jolloin keittiöön tehtiin täysremontti ja se saa
tiin erittäin hyvin toimivaksi. Koulu on saanut kyl
keensä myös kylätalon, jossa on hyvät tilat sisäliikun
taan, ja jota käytetäänkin ahkerasti myös kouluajan 
ulkopuolella. Kyläyhdistyksen ja koulun välillä on toi
minut hieno yhteistyö tilojen keskinäisestä käytöstä 
erilaisissa tilaisuuksissa.

Kurjenkylän koulun juhlavuotta ei ole sen suurem
min vielä juhlittu, mutta kylän yhteisessä joulu-/puu- 
rojuhlassa tämä tullaan jollain lailla huomioimaan, lu
pailevat koulun johtajana toimiva Joanna Rinne ja ky
läyhdistyksen väki. Tuija VeijaVirtain Joulu 2013 49
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Liisa Saikkonen (tik.) 
Koiviston puvussa, Aino 
Maijala Jääsken puvussa 
ja Sanni Ala-Heikkilä 
Aino-puvussa. "Kansal
lispuku päällä olen aina 
tuntenut olevani oikein 
puettu”, kertoi Aino 
Maijala. Verannalla Arto 
Viren, joka viihdytti ylei
söä haitarinsoitolla. Kuva 
Juha Kallio.Kansallispukuja tuulettamassa

RAJALAHDEN TALOMUSEON kesäkausi päät
tyi sunnuntaina 4. elokuuta kansallispukupiknikiin. 
Toivomuksena oli, että mahdollisimman moni pukeu
tuisi kansan- tai kansallispukuun tai johonkin näiden 
osaan ja lähtisi Tuulettamaan” sitä ihmisten ilmoille 
Perinnekylään.

Virallinen kansallispuvun syntymäpäivä ja tuuletusai- 
ka on vuosittain 5. elokuuta. Koska monella muulla
kin paikkakunnalla piknik oli tänä vuonna siirretty 
päivää aikaisemmaksi, päätti Virtain Seurakin järjes
tää tapahtuman jo sunnuntaina.

Kansallispuvun merkkipäivä juontuu pukujen ensim
mäisestä julkisesta joukkoesiintymisestä Lappeenran
nassa 5.8.1885. Keisari Aleksanteri III ja keisarinna 
Maria Feodorovna olivat vierailulla Suomessa. Maam
me naisten lahjana keisarinnalle annettiin soutuvene, 
jonka souti juhlapaikalle kahdeksan neitoa kansallis
puvuissa. Soutajien puvut edustivat Suomen eri maa
kuntia, ja perää piti neito Jääsken puvussa. Hallitsija- 
paria oli vastassa rannalla yli satahenkinen kansallis
pukuinen joukko.

"Tuulettamisen” keksivät Kalevalaiset naiset muuta
mia vuosia sitten. Taustalla oli huoli siitä, että kan
sallispukua ei pidetä trendikkäänä juhlavaatteena, ja 
monella arvokas puku vain pölyttyy ja sikistyy kaap
pien kätköissä. Tuuletuspiknikillä pyritäänkin tarjo

amaan tilaisuuksia käyttää ja esitellä omaa kansal
lispukua, ja samalla tarkoituksena on lisätä pukujen 
tuntemusta.

Rajalahden talomuseolle saapui tuuletussunnuntaina 
parisenkymmentä kansallispukuista vierasta ja mel
kein kaksinkertainen määrä muita asiasta kiinnostu
neita. Kotiseutuneuvos Liisa Saikkonen kertoi yleisöl
le kansallispukujen historiasta ja käytöstä sekä esitte
li erilaisia asuja. Hän suositteli kaikille kansallispuvun 
käyttöä aina kun se vain on mahdollista:

— Kansallispuku sopii kaikkiin perhetapahtumiin 
häistä rippijuhliin. Puku on itsestään selvä valinta itse
näisyyspäivänä ja paikallaan myös juhannuksena.

— Kansallispuku päällä ei sovi tehdä työtä, jo
ten esimerkiksi juhlien kahvituksesta ei pidä huoleh
tia kansallispuvussa. Kansallispuku on aina juhlavaa- 
te, vaikka sen kantamisen ei tarvitse olla vakava asia. 
Kansallispuvun kanssa eivät kuitenkaan käy mitkä ta
hansa korut, kengät ja laukut, ja päässä pitää olla aina
kin nauha, muistuttaa Liisa Saikkonen.

Kansallispukujen tuuletustapahtumia on järjestetty 
aikaisemmin siellä täällä muualla Suomessa, mutta tä
nä vuonna tapahtuma näytti yleistyneen ja sai tiedo
tusvälineidenkin huomiota. Virtain Seura pyrkii teke
mään kansallispukupiknikistä oman säännöllisen ke- 
sätapahtuman. Jaana Kallio
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Virtain Seuran kuulumisia
VIRTAIN SEURALLA oli vilkas tapahtumavuosi. 
Vihriälän aitat siirrettiin Käsityökeskuksen tontilta 
arvoiselleen paikalle Perinnekylään. Yhdessä Virtain 
kylien kehittämisyhdistyksen kanssa talkoiltiin Perin- 
nekylän tuulimyllyyn uudet siivet. Virtain Sotavete
raanien kanssa aloitettiin kenttälinnoitusalueen kor
sun kunnostus.

Virtain päivänä suoritettiin perinteinen Martti Ki
tusen ja Armid Sandbergin hautojen kukitus. Sen jäl
keen lähdettiin kotiseuturetkelle, joka tehtiin tänä 
vuonna Koroon, Vaskuuseen ja Vaskiveden puolelle. 
Linja-auto oli täynnä ja retki onnistui hyvin.

Perinnekylän Masiinatorstaista heinäkuun lopulla 
on tullut suosittu kesätapahtuma. Kellomäen Heikki

oli höyrykoneen kanssa pyörittämässä Ohtolankylän 
päremylly-yhdistyksen pärehöylää.

Rajalahden talomuseolla järjestettiin kesäkauden 
lopettajaisiksi kansallispukujen ”tuuletustapahtuma”. 
Elokuulla käytiin myös onnittelemassa 70-vuotiasta 
Keurusselän Seuraa kotiseutujuhlassa Keuruun koti
seutumuseolla.

Lokakuun alussa vietettiin Mennään museoon 
-viikkoa ja avustettiin kyläkouluja vierailemaan Perin
nekylän museoissa. I. K. Inhan muistomerkkihanke 
etenee, ja toimikunta pohtii jo juhlavuoden 2015 oh
jelmaa. Martti Mäntynen

puheenjohtaja 
Virtain Seura

Martti Mäntynen Kitusen muistomerkin äärellä. Kuva Marjut Lehto.

Martti Mäntynen - Virtain karhu 2013
MARTTI MÄNTYNEN valittiin heinäkuussa Ko
talan Karhumarkkinoilla tämän vuoden Virtain Kar
huksi. Hän on paljasjalkainen virtolainen, joka on 
asunut täällä koko elämänsä. Kolmekymmentäneljä 
vuotta kului metallialan yrittäjänä ilman vapaa-aikaa 
ja harrastuksia. Nyt tämä aktiivinen eläkeläinen pitää 
vapaaehtoistyön ohella tärkeänä ajanviettoa ja työs
kentelyä muiden ihmisten kanssa.

Martti on Juho Mäntysen pojan Paavon poika Oh
tolankylän Mäntysestä. Vakituinen asunto on Vir
tain keskustassa, mutta Martin omistuksessa oleval
la Mäntysen tilalla riittää jatkuvasti tekemistä ahke
ralle eläkeläiselle.

Martti on monessa mukana. Hän on Virtain Seu
ran ja Ohtolankylän Päremylly-yhdistyksen puheen
johtaja. Vapaaehtoistyö sotaveteraanien hyväksi on 
tärkeässä roolissa. Lisäksi hän toimii muiden muas
sa Golf Virrat ry:ssä, Virtain-Ruoveden Diabetesyh- 
distyksessä, DC-3 -yhdistyksessä ja veteraaniautotoi- 
minnassa. Martti rentoutuu moottoripyörän selässä ja 
golfia pelaamalla.

Marttia voi hyvin syin pitää vapaaehtois- ja lä- 
himmäistyön perikuvana, jolla riittää aikaa auttaa ja 
kuunnella. Siksi hänelle on myös kertynyt mittava tie
tomäärä menneistä ajoista, asioista ja ihmisistä.Jussi V. Niemi
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Uskalla unelmoida ja 
tehdä unelmistasi totta
KANSAINVÄLISEN LIONS-PRESIDENTIN Bar- 
ry J. Palmerin tämän kauden teema on ”Seuraa unel
maasi”.

Jokainen meistä unelmoi. Oli unelma suuri tai pie
ni, sen toteutumisesta tulee varmasti hyvä mieli.

Unelmasi toteutuminen voi tuoda hyvän mielen 
myös läheisellesi, joka on elänyt mukana, kun olet 
kulkenut kohti päämäärää.

Unelma voi olla vaikka matka jonnekin kauas. 
Suunnittelet matkaa, tutustut etukäteen kohteeseen 
sen kulttuuriin, sääolosuhteisiin, luontoon ja säästät 
rahaa.

Kun lopulta teet tämän matkan, unelmasi toteu
tuu. Voi käydä, että matka ylittää kaikki odotukse
si tai voit myös pettyä, aurinko ei paistanutkaan jo
ka päivä.

On suuria, kaukaisia 'minusta tulee isona” unel
mia. Määrätietoisella pyrkimyksellä, periksi antamat- 
tomuudella, kyvyllä sietää pettymyksiä ja tarvittaessa 
pyytämällä apua, voi saavuttaa suuriakin unelmia.

Unelmilla ei ole rajoja, ne on kaikille sallittuja, 
ikään, sukupuoleen, varallisuuteen, terveyteen, rotuun 
katsomatta.

Kaikki saavat unelmoida. Lions toiminnassa on 
myös kyse unelmien täyttymisestä ja niiden toteutta
misesta. Meidän unelmamme on auttaa ja tukea mah
dollisimman monia apua tarvitsevia.

Olemme jo vuosia olleet mukana Sri Lankan

kummilapsitoiminnassa. Molemmat kummilapsem
me Promodin ja Madureshan ovat jo nuoria aikuisia. 
Maksamamme tuen avulla nämä nuoret ovat voineet 
opiskella ja tulevaisuudessa heillä on paremmat mah
dollisuudet toteuttaa omia unelmiaan. Samalla heidän 
äitiensä unelmat oman lapsen paremmasta mahdolli
suudesta selvitä elämässä toteutuvat.

Tuemme vuosittain paikkakuntamme nuoria opis
kelussa stipendeillä ja muilla avustuksilla sekä lahjoi
tamme jouluavustuksia vähävaraisille perheille. Jaoim
me raha-avustuksia mm. Koivurinteen päiväkodille 
lasten ulkoiluvälineiden hankintaa varten, MLL:n jär
jestämän luennoitsijan Jari Sinkkosen luennon tuke
miseen, sairaalaklovnitoiminnan hyväksi, Vaskiveden 
Kyläyhdistys rydle leikkikentän liukumäkeen ja mo
nia muita avustuksia.

Järjestimme jo 3- kerran Teatteri Eurooppa Nel
jän kanssa teatteriesityksen Virroilla. 26.01.2013 ol
leen esityksen nimi oli Enkelille Siivet, se oli kertomus 
myös unelmien täyttymisestä.

Teatterista saadulla tuotolla on tuettu edellä mai
nittuja kohteita ja tulemme myös tällä kaudella jatka
maan unelmien täyttymysten avustamisessa.

Unelmoi kunnes unelmistasi tulee totta.Heli Palva-aho
presidentti 

LC Virrat / Tarjanne

Vaskiveden leikkipuiston 
liukumäen avajaiset 15.7. 
Kuva Heli Palva-aho.52 Virtain Joulu 2013



^^Virtain Urheilijat ry

KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA 
KULUNEESTA VUODESTA JA

TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA!

Parturi Terttu
Parturi-ja hampaamopalvelul 
Suciahuane

Virtain Keskus 11 llf |
Virtaintie 36 jf I III uäraiaai
(03) 475 4830 SENSITIVE "TOr*

Musiikista oppimisen iloa
www.merikanto-opisto.fi

Jdduvää //■'//4/s//V Öamddh/a jKteVVa/

KELLOSEPÄNLIIKE

4UikkiT VifdiiMn
puh. (03) 475 5949

VIRTAIN KUKKA JA 
HAUTAUSTOIMISTO

MEMORIäI Puh- (°3)475 3570 ®

Tilinuotta Oy

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

* Hyvää Joulua!
SUUfVJfcN HAU FAUS10IMISTÖJEN LII! 10 RY:N JÄSENLIiKE

Keskustie 8 - 34800 VIRRAT Ä hyva&talo e

www. virtainhautaustoimisto. fi www.hyva-talo.fi

Hyvää Joulua]

METSÄTYÖ HAVANKA OY
METSÄKONEURAKOINTI 

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

Jtyvää Joutua ja
Onnetfista Uutta ‘Vuotta!

LVI-PALVELU
TMI. L. HÄRKÖNEN

puh. 050 598 2559

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

VELI RANTANEN KY
Uuden rakentaminen, remontit, laatoitukset 

ja rakennuspellitykset
VIRRAT - KURJEN KYLÄ

Puh. 0500 - 627 767

Kiittäen menneestä vuodesta toivotamme
joulun iloa ja onnekasta vuotta 2014!

e

H-yvääjeuUtaja onnea
tulevalle vuodelle!

virtain Kylien Kehittämisyhdistys ry

(g) 0400-336984 KOTALA, VIRRAT 

www.hallakangas.fi

kyläyhdistys ry Uede^a». kyläyhdistys ry
Jäähdysyahjars kyläyhdistys ry chtrta^lar. ^rs^yUy-yhdistys ry

killii^kösktn. kyläyhdistys ry vaZ/edea. kyläyhdistys rY

karats kyläyhdistys ry vasten kyläseura ry
kita.au. kyläyhdistys ry Äijäbtuevarv-Rautakuuuan. kyläyhdistys ry

kui^eukyläu kyläyhdistys ry J ti a a

- ?  ■ --  • - — — — —Virtain Joulu 2013 53

http://www.merikanto-opisto.fi
http://www.hyva-talo.fi
http://www.hallakangas.fi
kita.au


'UniikitjouCulaijat meiCtä

Kuvaamo

Liyvää Joutua! 
UKatjajaJori

Virtaintie 32 
puh.03-4755106

Henkilönostinten ja alumiinitelineiden 
vuokraus ---------
.................. ... , . .. /Tutustuthan y
Henkilönostinten katsastus ( uudistuneisiin'
....~;--------------------------------------------\ sivuutimme^

virtain
I valomainos oy

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

Luontaishoitola VALONSILTA
koulutettu hieroja KAIJA SUNDBERG 

Puutteentie 15 B 13

p. 040 5021 502

JOULURAUHAA 
JA

ONNEA VUODELLE 2014

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

S 3.

TOHISEVAN 
KA H VI MAJA

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

• Valomainokset: - ~"'
led-, neon- ja loiste- 
putkimainosten valmistus, • 
asennus ja huolto

• Auto- ja ikkunateippaukset

• Opasteet:
suuret tienvarsimainokset, 
liikepaikkamerkit

cJfyoäaJoulua ja Onnäliita Jlulta ( Vuotta!

TPTATN
AUTOKORJAAMOK

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

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

au^ia[[ii.ta Q.oa[u.a !

K||A
vA-Av kipa fi

KIRJAKAUPAT
Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165

www.virratkirja@phpoint.fi

irille jjjpssoi!!e 
rvikkeet

CENTER
Killinkoskentie23

P. 03-475 3474

Jlyvää Joulua ja Onnelista Uutta Vuotta

jr LINJA-AUTOLIIKENNE
YKSPETÄJÄ OY

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

www.ykspetajaoy.fi

SUORITAMME TILAUSAJOA
LINJA-AUTOLLA

HYVÄÄ JOULUA
toivottaa

Virtain Muovityö Oy!

VIRTAIN MUOVITYÖ OY
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• Näöntarkastukset
• Piilolasit, piilolasinesteet
• Aurinkolasit
• Omron-verenpainemittarit
• Siimälääkäripalvelut

/cu/wn&e&fa v uo des ta
vuode//# 20447

NÄK VIRRAT
SILMÄ- JA PIILOLASIT

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

Avoinna ma-pe 9.30-17.00

«§1 VIRTAIN APTEEKKI 
Virtaintie 30, p. 03-474 0180 

avoinna arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

Toivottavat apteekkari ja henkilökunta

VIRRAT
puh. 03 4752900 fax 03 4752930

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta

M-MARKET
VIRRAT
Puh. (03) 475 3253

Avoinna: Ma - Pe 8 - 20 
La 8 -18

5i±k

HERMORATAHIERONTA 
S. JYSKE

Kiittää aiiakkaiiaan JadanccAia vuodatta 
ja hivuttaa kaikilis 
fäauhaUitta (joulua
-myös jäsenkorjauksia 

os. Rantatie 49 
puh. 475 4722, 050 5582477

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

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

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

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

Kiitämme asiahkaitamme kuluneesta vuodesta

Jussilan Marjatila
Patalantie 158 

34740 Koro 
Puh. 03-475 9855

,t±ie

TASEVIRRAT EERO LAITINEN
Siekkisenpolku 16 
34800 Virrat 
puh. 475 5730 
TilitoimistopalvelutVirtain Joulu 2013 55
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f ______..............fr
^Marjaana.

Keskustie 6 • 34800 Virrat
Y (03) 475 3160 jfe

Ma-pe 8—17, la 10-13 «SU.

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN .'Ht/riiti'fouftMija ('nnetliita 'Ha f/a i

KDNTTORITYÖPALVELU
Pasi Nieminen

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN “Sf'

VIRRAT, puh. 040 586 2686 Puh. (03) 475 5323, fax (03) 475 4166

Matkailumaatila Lomajärvinen RAUHALLISTA JOULUA JA
f sSu)
\Uotw4d»viwin/

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

*^^irtäkT ONNELLISTA UUTTAKIRJASTO VUOTTA 201490 VUOTTA VUUIIrtZUH

AITO VIRTOLAINEN KIINTEISTÖNHUOLTOYHTIÖ Hyvää Joulua ja Kiitokset
LAATU RATKAISEE

KIINTEISTÖHUOLTO TOSSEuorZ«nenT
ERKKI OKSANEN • päivystys

O44O 630 299 •__ . suvQui^et
Päivystys: O5OO 630 Z99 . vuosilomatuuraukset

asiakkaille kuluneesta vuodesta!

c^bon jogurtti
SÄ-A Jaana Nihti ja Esa Sara-aho

Puh. (03) 475J3051

Virtain Kiinteistöpalvelu Oy J. VÄÄRÄLÄ OY
OMPELUKONEKAUPPA

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

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

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Hyvää Joulua ja

0400-623819 info@vkpoy.fl www.vkpoy.fi menestystä uudelle vuodelle

VFI 1 KAIVI II A HY
AnjoiantS© 2S,34SOO Virrat, puh. Q«O 62 3 315»

0400 235 v-ir4ain.k»ntö8Stopaivetu43*okpoy,fi

VLLJ. rvUIVULMvl
puh. 0500-664871, 0500-664870

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta! Kiinteistötoimisto lkv

Asuntovirrat oy

Virtain Moottorisaha Virtaintie 34» 34800 VIRRAT
Puh. 03-4755 779

Sähköposti: lnfo@asuntovirrat.fi
Internet: www.asuntovirrat.fi

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

www.virtainmoottorisaha.fi

Ammattitaitoista isännöintiä ja kiinteistönvälitystä 
yli 30 vuotta.

56 Virtain Joulu 2013

mailto:vaarala%40phpoint.fi
mailto:info%40vkpoy.fl
http://www.vkpoy.fi
mailto:lnfo%40asuntovirrat.fi
http://www.asuntovirrat.fi
http://www.virtainmoottorisaha.fi


st Parturi-Kampaamo

yVlari ia ]\\cx^'}c\
p. (03) 4755144 
ViHain+ie 35/ Vit*t*a+

ma-pe 9-47/ 
la 9-43

T?awkallista joulua toivottaa

VP Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet

Lekatie 4 
34800 Virrat

Puh. (03) 475 5488

Riitta & Roosa
puh. 03-475 3095 

Lumivaarantie 1, 34800 VIRRAT

HyOää Joulua!

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

mmuN
fluTaraLa(A&\
Kiertotie 8 VIRRAT, puh. (03)475 2400^»^'

© (03) 475 3476 
Virtaintie 25

Avoinna:
ark 10.30 - 22.00 
la 11.00- 22.00 
su 12.00 - 22.00

PARTURI-KAMPAAMO

Lumo, & f-lefo, tou/öttoi/at RaukaUuta- Joulua

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

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

Toiwtawwie asiakkaillemme 
Hyvää Journal

MIRITOLU KESKELLÄ LOMASUOMEA 

VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA
PUHELIN (03) 475 6560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

Pohiois-Hämeen 
Sähkötyö Oy
Pirkantie 1, 34800 VIRRAT
Puh. 03 475 4555, GSM 050 598 0394
Fax 03 476 4795
- Sähköasennukset ja suunnittelu
- Automaatioasennukset ja suunnittelu
- Valvonta- ja hälytyslaitteet
- Kodinkoneet
- Tietokoneet
- Sähkötarvikkeet ym.

Hyvää Joutua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Rauhaisaa Joulua
toivottaa

Digi-TV HUOLTIMO

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Virtain
Sähkötyö Oy r >

RAUTIA
toivottaa

RAUTIA K-MAATALOUS VIRRAT
Hyvää Joulua Ia 
Onnellista Uutta Vuotta

m
Pirkantie 22 
34800 Virrat
s-posti: virtain.sahkotyo @ phpoint.fi

Puh. (03) 475 3890 
Fax. (03) 475 3891 
GSM 0500 739 066Virtain Joulu 2013 57
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PUB 66 OY
TOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN

* HYVÄÄ JOULUA!

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

VIRTAIN
URHEILUTARVIKE

CITIUS ALTIUS FORTIUS
Virtaintie 36, 34800 Virrat, puh. 045 806 3900

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO

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

Hyvää Joulua toivottaen

Hämeen 
Kuljetus Oypuh. 020 1616 295

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

Toivottaa asiakkailleen HYVÄÄ JOULUA

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

FOTO-RIITTA
Virtaintie 35*Virrat 

puh. 475 4249*050-467 1077

toivottaa asiakkailleen 
hyvää joulua!

Koivukuja 8, Virrat 
Puh. 03 4759235

©Husqvarna
Rautiaigaa Joutua 

/«
7 oimeCiasta tuttavaa vuotta 

WWW.VIRHTDRO.FI

VlRHYDROOY
Pirkantie 22 Virrat, p. 010 2711200

Power Partner

(Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta'.

EXT RA
P. LEHTOVAARA

34930 Liedenpohja, puh. (03) 475 8115

Muodikasta Joulua 

yli 60 vuotta

Tamminiemi
J JU'A UT

34800 VIRRAT 
Ahjolan teollisuusalue

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

(Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta ‘Vuotta!
Night Club

pSortinkorhu
Virrat Puhelin 040 351 1030

KATTOTYO MATTI NURMI

Tuuralantie 38, 42870 KOTALA 
Puh. 0500-660 979, 475 8697

e $

$

e e
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Virtain Joulun toimituskunta kiittää 
yhteistyökumppaneitaan ja toivottaa 
lehden lukijoille

Hyvää Joulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle 2014!

HYVÄÄ
JOULUA!

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

jebc

MAANRAKENNUS LAHDENPERÄ OY
34800 Virrat 

Puh. 0400 635 432
e

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Virrat
Virtaintie 33, puh. 0200 3000 Nordea

Kirstin Galleria
Avoinna talviaikana

sopimuksen mukaan. Tervetuloa! 
Jos omistat Galleriasta hankitun taulun,

ottaisin siitä mielelläni valokuvan.
Kiitokset avusta ja oikein hyvää Jouluaikaa 

ja tulevaa vuotta!
34800 Virrat puh. 03-475 6508, 050 327 3845 

ww w, kot i poi nt. fi/ k i r st i ngal l er i a

AUTOKORJAAMO
HARRI AITTASALO

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

'Uutta duotta

&4HKÖMAKKONEN KY
Kontiontie 8, 34800 Virrat 

puh. 0400-635 722
Ztfa ja 'TJtäuz, "Petti

SALONKI,
© «75 4959

Seija Koskinen 040 741 3374 
Seija Maskonen 040 766 8888

E]E]B]E]E]
Virtaintie 33 
©475 4959

VIRTAIN KAUPUNKI 
KARHUN ASKEL
TEKSTIILIOSASTO, Ahjolantie 5
Työnjohtaja Riitta Perämäki (03) 485 1332, 044 715 1332
- tekstiili- ja vaateteollisuuden alihankintatyöt

PUU- JA MUOVSOSASTO, Kiertotie 14
Työnjohtaja Samuli Savolainen 044 715 1452
- puualan tuotesuunnittelu
- puualan tilaustyöt yrityksille, yhteisöille ja yksityisille
- muovialan kokoonpano- ja viimeistelytyöt 
sekä pakkaustyöt yrityksille

REMONTTIPAJA, Kiertotie 14
Työnsuunnittelija Mika Aaltonen 044 715 1465
- pienkoneiden korjaustyöt

METSÄ-/VMPÄRISTÖPAJA
Työnjohtaja Veikko Nurmi 0400 611 975

ETSIVÄ NUORISOTYÖ, Virtaintie 26
Yksilöohjaajana Riitta Kammonen 044 317 1551 
Nuorten yksilöohjaus

www.virrat.fiVirtain Joulu 2013 59
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arin - Jten/ai toivottaa
^/{a(//ia//i'iia. j/on/aaJa

/■Jnne//d,/o ' / /nifa (djao/ta 

puh. (03) 475 3755

Iloista joulua ja riemukasta vuotta 2014!
Hius- ia kauneushuone 

f f i&Kömia
www.nattijakomia.fi puh. 03-4755885

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

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

KAKS -TILIT Oy
‘Toivottaa 

Tlyvää Joulua ja 
Menestystä Uudelle Vuodelle

SYMPPIS
VIRTAIN KÄSITYÖKESKUS
Mäkitie 24

>-► ► 34800 VIRRAT
Puh- (°3)225 1458’ 050 5273 120

k, k. kesäaikana
► KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS

MYYMÄLÄ VIRTAIN PERINNEKYLÄ
puh. 050 5273 120

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

AUTOSÄHKÖKORJAAMO

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

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme

UlauduMhta rj
hyvitä uutta a

Virtain taksiautoilijat

Hyvää Joulua ia 
........... VtOnnellista Uutta Vuotta

Virtaintie 32, 34800 VIRRAT, Puh. (03) 475 2500

Syittämme. asiatjaitamme 
luutuneesta vuodesta  ja 

toivotamme Styvää joutua!
1/öitaOt
PUTKITYÖ OY *

Ahjolantie 1, (03)475 2100,
0500-331 147, 0500-919 3538

kiittää asiakkaitaan 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

Tunnelmallista Joulua!

Kirjanpito - Verotus -Taloushallinto

KIVIMÄKI
034755978 | www.paulikivimakioy.fi

7?_ inafft
Asunto- ja palvelukeskus 

Ainala ry
Palvelu- ja vuokra-asumista
Hoito-, ateria-, siivous- ja vaatehuoltopalveluita 
Väliaikaishoitoa, palvelusetelituotantoa 
Kuntosali- ja uima-allastoimintaa

Kysy lisää!
045 152 9601 

ainala@ainala.fi 
www.ainala.fi60 Virtain Joulu 2013
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Hyvää joulua!

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

e
Hyvää Joutua ja 

Onnettista Uutta Huotta 
Naisten asujen erikoisliike s

Tuttlkkt Selxna
175 4312

f/gvaä (JoAha. tointta^n

VIRTAIN MITAPAINÖ
PIRKANTIE 20, 34800 VIRRAT

* Virtain Matkahuoltoasiamies
Matkailupalvelu Eräpäivä Oy

p. 040 179 7000
Tilittää asiahjjaita tutuneesta vuodesta 

ja toivottaa taifjtte tyvää joutua!

WANHA TEHDAS
Killinkoski

TEHDASMYYMÄLÄSTÄ 
Maan laajin nauha- ja 
nauhatuoteval ikoima

j RUNSAASTI POISTOERIÄ
DBI >

itii j
MIC J KILLINKOSKEN 

KYLÄK IRJAN 
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 la 10 -15, su 12 -17

e AUTOHUOLTO
ISOKIVUARVI

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!

VUODESTA 1 985

.Kitusen.ievari
Sampolantie 7, 34800 VIRRAT 

p. 03 475 2000 www.kitusenkievari.fi

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

$ Hyvää Joulua!
* Oriveden Sammutinhuolto 

Pekka Leppämäki Ky
S 0400-625933 S

JvajxxnicfiueTT

LOMAKESKUS
kun on juhlan tai loman aika...

Rajaniementie 35,34800 Virrat. Puh. 475 5648 
emäntä: maija-liisa.peura@phpoint.fiVirtain Joulu 2013 61
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Valoisaa ja lämmintä Joulua! g

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY

Huonekalut edullisesti
Kaluste Jtatja

Keskustie 2, 34800 VIRRAT
Puh. 050 514 0166

Arkipäivän henkireikä

Kyselyt ja toiveet puh. 044-7151263 V’’

❖ HINAUKSET Peltomäen
❖ MAALAUKSET
❖ TUULILASIT RAKENNUS OY
Saarimäen.
KOLARIKORJAAMO KOTALAN KATTOPELTI ja 

KANGASAHON RAUTAKAUPPA
Kiertotie 5, 34800 VIRRAT TOIVOTTAVATS 03-475 4898, 0500 362 298 (Rauhaisaa joulua!

Jouhin Ihoa! a
C VIRTAIN FYSIOTERAPIA )

Osuuspankkitalo, Virrat, puh. 475 4703
www.virtainfysioterapia.fi

Fysioterapeutit
RAIJA LEPISTÖ ja MATTI VÄISÄNEN

täi

1 er
||j \ Jfäiy/eää- /ulaAsa/J

REHBanD © ■■
- nivpltupt

Hb-,
Vk ~ Virtaintle 40. 34800 Virrat

- anatomiset niskatyynyt jjjjj
- Salli-satulatuolit MH

ss.sanomat@phpoint.fi
Puh. (03) 475 5522

Hyvää Joulua toivottaen
|%J|jffinteistöhiioKo Pekkanen Oy HAMMASLÄÄKÄRI

• talonmiespalvelut TUIJA KÄHKÖNEN

• Kramer pienkuormain SUUHYGIENISTI
• 2,51 kumitelakaivuri
• palveluita myös mökkiläisille

ARI DAHLBERG

»säät |0K • teemme ABLOY-CLASSIC ja Virtaintie 43 D, 34800 VIRRAT
■ -J* URA-AVAIMIA

24 h päivystys
www.kiinteistohuoitopekkanen.fi

Puh. (03) 475 3885

62 Virtain Joulu 2013
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Joulurauhaa ja 
menestystä uudelle 

vuodelle 2014!

Fj.j

Il BMKti. ■ V ,

Virtain Yrittäjät ry J|
Mannisen matkassa!!

uutta vuotta!
Hiihtomatkat 2014 
30.1 .-2.2. ylläs 255 €/H2 
23.-28.2. Levi alk. 299 €/H6 
16.-22.3. Saariselkä 469 €/H2 
29.3.-5.4. Tievatupa alk. 439 €
5. -12.4. ylläs alk. 399 €/H4
6. -12.4. Saariselkä 359 €/H2

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

Tulossa keväällä 2014 
Huhtikuu: Unkari-Kroatia 
Toukokuu: Bryssel-Pariisi 
Kesäkuu:
Kuninkaallinen Englanti 
Kesä-Heinäkuu:Alppimatka | 
Itävalta-Sveitsi

'Uitit*
POHJOIS-HAMEEN PUHELIN OY
Mänttä: Virkamiehenkatu 3
Ruovesi: Honkalantie 1 Dl IDr4V
Virrat: Keskustie 7 rlirUT
Avoinna ma-pe klo 9-17

Puhelin: (03) 472 5300

JtBon«n%eipä
Pullapolku 1,34870 VISUVESI 

»Iin:

Kauneus- ja jafägjenfioitofa

Kirsi ‘Multamäki 
SKY-kosmetologi

‘Kprpiniementie 3, VasHyvesi 
•Puh. 044-5758988

'K-
)

Vastauskuponki

Joulupähkinä purtavaksi
- Missä Ajattelija luuraa?

Kirjoita lehden sivuilta löytyvien Ajat
telija-hahmojen lukumäärä sekä sivunu
merot kupongille.

Palauta kuponki tai sen kopio 7.1.2014 
mennessä Virtain kirjastossa olevaan 
vastauslaatikkoon tai osoitteeseen Vir
tain Seura ry/Joulupähkinä, Torisevajär- 
vientie 493, 34800 Virrat.

Ajattelijoita löytyy______ kpl

Ajattelijat ovat sivuilla______

Vastaajan nimi

Puh.Virtainjouiu 2013 63
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Joulunajan tapahtumia Virtain seurakunnassa 2013

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

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

To 26.12. TAPANINPÄIVÄ
klo 10 Messu Virtain kirkossa 
klo 13 Sanajumalanpalvelus Killinkosken kirkossa 

Ti 31.12. UUDENVUODENAATTO
klo 23 aattohartaus Virtain kirkossa 

Ke 1.1. klo 18 uudenvuodenpäivän iltakirkko Virtain kirkossa

MUSIIKKITILAISUUDET
Ma 9.12. klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
Ke 11.12. klo 19 "Hiljaisuuden valo"-joulukonsertti Virtain kirkossa, Samuli Edelman
Pe 13.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Vaskiveden nuorisoseuralla
Su 15.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa
Muut musiikkitilaisuudet ja joulunajan tapahtumat ks. kotisivut www.virtainseurakunta.fi
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