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Virtain taideyhdistys 30 vuotta

Leena Vaara: Poriseva, 2009. Öljyväri. Kuva Leena Vaa
ra.

Maria Riitta Ylimys: Ensilumi Saanalla (Kilpisjärvi), 2012. 
Oljyväri. Kuva Riitta Perämäki.

Heimo Kaleva: Vermaan tie, 2014. Akvarelli. Kuva Hei
mo Kaleva. ’

Pirkko Sisko Syrjänen: Tammikuun päivä, 2011. Akvarelli. 
Kuva Silja Järvensivu.



Meidän vastuullamme
EUROOPAN KULTTUURI YMPÄRISTÖPÄIVIÄ 
VIETETTIIN tänä vuonna 12.—14. syyskuuta. Eu
roopassa järjestettiin tuhansittain tapahtumia 50 eri 
maassa. Suomessa tapahtumia oli lähes 90, joista Vir
tain kotiseutuarkiston 30-vuotisjuhla oli yksi.

Kulttuuriympäristöpäivät on jokavuotinen tapah
tuma, jonka tarkoituksena on herättää ihmiset toimi
maan oman elinympäristönsä ja omaleimaisen kult
tuuriperintönsä puolesta. Tavoitteena on lisätä kult
tuuriympäristöön liittyvää ymmärrystä ja arvostusta 
ja innostaa toimimaan kulttuuriympäristön säilymi
sen ja hyvän hoidon puolesta. Suomessa - ja Virroilla
kin — tapahtumaa on aikaisemmin vietetty Euroopan 
rakennusperintöpäivien nimellä.

Kulttuuriympäristöpäivien teemana oli tänä vuonna 
Näkymätön kulttuuriympäristö. Teema sopii erinomai
sesti kotiseutuarkiston toimintaan, joka on suurimmal
ta osalta yleisölle näkymätöntä ja tuntematontakin työ
tä, mutta jonka merkitys on ensiarvoisen tärkeä oman 
virtolaisen historiamme ja kulttuuriperintömme säilyt
tämisessä ja siirtämisessä tuleville sukupolville.

Kulttuuriympäristön näkymättömyys viittaa myös 
sellaisiin ympäristössämme oleviin menneisyyden jäl- 
kiin, jotka ovat jostain syystä huomaamattomia tai jo
pa rumiksi koettuja. Ennen arvostettu ympäristö tai 
esimerkiksi rakennus voi muuttua näkymättömäk
si huonon hoidon tai epäonnistuneiden muutostöiden 
vuoksi.

Näkymättömäksi muuttunut ympäristö tai sen osa 
voi saada aivan uuden arvon ja merkityksen sopeutta
misen ja suojelun myötä. Vastu-u ympäristöstä ja kult
tuuriperinnöstä kuuluu meille kaikille. Meidän oikeu
temme ja samalla velvollisuutemme on olla ylpeitä vir- 
tolaisesta kulttuuriperinnöstä ja suojella ja varjella sitä 
niin, että pystymme välittämään sen tuleville sukupol
ville.

Käsissänne oleva lehti, Virtain Joulu 2014, kunni
oittaa virtolaista kulttuuriympäristöä usealla eri kirjoi
tuksella. Kotiseutuarkiston ja aarteiden ohella lehden 
sivuilla kerrotaan muun muassa Frenckellin tehtaan- 
raunioista, Liedenpohjan kadonneesta ampumaradasta, 
kotiseuturetkellä nähdyistä Soininkylän ja Killinkosken 
kulttuurimaisemista ja vanhasta kunnansairaalasta.

Virtain Joulu tehdään pääosin talkootyönä toimi
tuksen käyttöön lahjoitettujen kirjoitusten ja kuvien 
avulla. Lehden tuotto käytetään oman paikkakunnan 
kotiseutu- ja nuorisotyöhön. Suuret kiitokset kaikis
ta kirjoituksista ja kuvista, joita olemme lehteä varten 
saaneet. Lämpimät kiitokset myös yrityksille ja yhtei
söille sekä lukijoillemme tärkeästä tuesta.

Toivotan Virtain Joulun 2014 toimituskunnan puo
lesta Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta sekä 
hyviä lukuhetkiä lehden parissa!

Jaana Kallio
päätoimittaja

Kuva Juha Kallio.

'C)Cy väli jjcu futi leivot taa
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Kuntatalouden, 
haasteissa kohti tulevaa

KUNTATALOUTEEN ON SYNTYNYT viime 
vuosien aikana menojen ja tulojen välinen epätasapai
no. Maamme hallitus on leikannut valtionosuuksina 
jaettavaa rahamäärää, kuntien omarahoituksen osuus 
palveluista on kasvanut ja samaan aikaan on valmis
teltu valtionosuusuudistus voimaan astuvaksi vuoden 
2015 alusta alkaen. Uudistuksessa monet kunnat me
nettävät yhä lisää. Valitettavasti myös Virroille uudis
tuksen vaikutus on laskennallisesti jopa 850 000 eu
roa negatiivinen. Vaikka vähennys toteutuu asteittain, 
tuo se meille haasteita tulevina vuosina.

Virtain kaupungin talous on pitkään ollut vakaa ja 
hyvin hoidettu. Taloudellinen kantokykymme on vie
lä moneen kuntaan verrattuna hyvä eikä tilanteen krii- 
siytyminen ole aivan lähitulevaisuutta. Tästä huolimat
ta ajan tuomat haasteet alkavat näkyä meidänkin talou
dessamme. Valtionosuus on merkittävä tuloerä, sen vä
henemisen paikkaaminen verotuloilla tai toimintatu
loilla ei ole itsestäänselvyys. Mikäli asukasluvun nega
tiivista kehitystä ei saada kääntymään, verotulotkin eh
tynevät. Toimintatuottojen kasvu on viime vuosina ol
lut hitaampi kuin menojen vastaava kasvu. Ilman toi
menpiteitä menot karkaavat käsistä, kassavarat heik- 
kenevät ja lainamäärä kasvaa. Kunnille säädettyjen teh
tävien yhä kasvava määrä ei tilannettamme helpota.

Kunnan perustehtävänä on pyrkiä edistämään kun
talaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, 
konkreettisemmin järjestää ja tuottaa palveluita kun
nan asukkaille. Kunta ei saa kuitenkaan olla vain laki
sääteisten palvelujen järjestäjä, vaan omaa paikallista 
hyvinvointipolitiikkaansa muotoileva ja siitä päättävä 
toimija. Kunnan on muututtava ajan ja olosuhteiden 
mukana sekä luotava oma tulevaisuutensa myös vähe
nevillä resursseilla. Väestörakenteen muutokseen, työ
ikäisten määrän vähenemiseen ja ikääntyneiden mää
rän kasvuun vastatakseen on kunnan sopeutettava toi
mintaansa. Kunnan omilla toimilla menokasvun hil
lintä on mahdollista pääasiassa tuottavuutta paranta
malla, palvelurakenteita uudistamalla sekä ottamalla 
käyttöön uusia tuloksellisuutta lisääviä toimenpiteitä. 
Vääristynyt käsitys usein on, että edelliset tarkoitta
vat automaattisesti palvelujen lopettamista, tason hei
kentämistä tai yksityistämistä. Näin se ei kuitenkaan 
ole. Uskon, että avoimella tarkastelulla, nykyaikaista
malla sekä toimintatapojen ja asenteen muuttamisella 
saamme aikaan tarvittavia vaikutuksia. On pyrittävä 
kehittämään, muuttamaan toimintaa, ottamaan muu
tos vastaan ja muuttumaan myös itse.

Kuva Kuvaamo Into.

Otan uuden vuoden vastaan luottavaisin mielin. 
Vaikkemme voi vaikuttaa kaikkeen mitä ylätasolta 
kuntakentälle säädetään, voimme luoda oman hyvin
vointimme kulmakivet, kehittää ja kehittyä kuntana. 
Ajan hengessä on voimakas odottelun tuntu, mutta 
tarvitsemme rohkeita avauksia, uusia mahdollisuuksia 
ja erilaisia toimintatapoja tuleville vuosille.

On aika hiljentyä jouluperinteiden pariin. Lapsuu- 
denjoulu Merijärven Männistössä on minulle yhä ai
noa oikea joulu. Jouluaatto alkoi joulupukin kuumaa 
linjaa katsellen. Kuusi sai koristeet radiosta kello 13 al
kaneen koristelumusiikin tahtiin — isä laittoi tähden, 
äiti valot ja me lapset nauhat ja pallot. Sen jälkeen oli 
vuoro äidin keittämän riisipuuron ja sekametelisopan. 
Mantelin napannut sai kuusesta suklaapallon. Ulko
saunaan juostiin avojaloin kynttilöiden loistaessa sau- 
napolulla. Jos isä istahti kylmään hankeen ensin, oli 
tehtävä sama perässä. Joulupukki kävi vasta iltalypsyn 
jälkeen - jos ei laulanut pukille, ei saanut paketteja. 
Joulupäivä alkoi aamu seitsemän joulukirkolla ja jat
kui äidin patojen hyvillä tuoksuilla.

Virtain kaupungin puolesta toivotan rauhallista jou
lua sekä luottavaista ja valoisaa uutta vuotta!

Pirjo Männistö
talousjohtaja
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Parhaat joululalyat
MIKÄ OLISI PARAS joululahja tänä vuonna? Mo
nen vastaus lähtee arkisesta tarpeesta: keittiöremontti, 
akkuporakone tai kenties lomamatka johonkin läm
pimään.

Keskuudessamme on paljon niitäkin, joiden toi
veet ovat vaatimattomampia, mutta sitäkin tärkeäm
piä. Yksinäiselle arvokkain lahja voisi olla se, että jo
ku tulisi käymään. Sairas toivoo helpotusta oloonsa, 
monelle vanhukselle toiveiden täyttymys olisi päästä 
viettämään joulua omiensa kanssa, lasten ja lastenlas
ten keskelle. Tieto asunnosta, työ- tai opiskelupaikas
ta olisi paras joululahja monille meistä.

Lahjoista paras ei välttämättä ole mitään aineellis
ta, tavara tai hyödyke. Kun mietimme, mitä läheisil- 
lemme voisimme antaa, on hyvä makustella tätäkin. 
Rakkaudenosoitus läheiselle, hänelle, jolle se kuuluu, 
on hieno joululahja. On monta tapaa osoittaa rakka
uttaan, eivätkä parhaat niistä ole rahasta kiinni!

Ilo ja hyvä mieli on aina hyvä lahja. Monet yksi
tyiset, yritykset ja yhteisöt suuntaavat joululahjara
hansa kirkon ulkomaan avun kautta todelliseen tar
peeseen kehitysmaissa. Vaivattomasti ja luotettavasti 
voi vaikkapa lahjoittaa kehitysmaan lapselle opettajan 
tai lukutaidon, perheelle esimerkiksi vuohen tai leh
män. Kokonaiselle kylälle voi lahjoittaa raikasta vettä 
tuottavan kaivon. On vaikea kuvitella suurempaa iloa 
tuottavaa lahjaa!

Rauha on hyvä lahja, eikä maksa mitään. Tutta
vapiirissä voi olla ihminen, jolle olen tuottanut mie
liharmia tahtoen tai tahtomatta. On väärinkäsityk
siä ja epäselvyyksiä. Ystävällinen yhteydenotto tuohon 
lähimmäiseen, tarvittaessa anteeksipyyntö - tai vain 
joulurauhan toivottaminen - voi olla enemmän kuin 
sata jänistä.

Ainakin jouluna voisi osoittaa läheisiä ja lähim
mäisiä kohtaan normaalia enemmän pitkämielisyyt
tä ja ystävällisyyttä. Hymy, ystävällinen sana tai huo
maavainen ele eivät nekään mitään maksa, mutta vaa
tivat meiltä toki vähän skarppaamista itsehillinnän ja 
ylipäätään itsekkyyden kanssa. Näinhän me haluai
simme itseämmekin kohdeltavan.

Tällaisia joululahjoja voi jakaa missä vain ja kenelle 
tahansa, eikä siitä lompakko ohene. Hengen hedelmiä

Kuva Kuvaamo Into.

ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, 
hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensähillitseminen, 
kirjoittaa apostoli Paavali galatalaiskirjeessä. Siinä on 
hyvä lahjalista. Olisipa meistä vain siitä jakamaan.

Joululahjojen antamisella on pitkät perinteet. 300- 
luvulla nykyisessä Turkissa Anatolian alueella elänyttä 
piispa Nikolausta pidetään joulupukin esikuvana, hä
nellä kun oli tapana antaa puutetta kärsiville avustuk
sia salaa ja nimettömänä. Olivatpa meidän lahjamme 
millaisia tahansa, tärkeintä on kaiketi aina ajatus lah
jan takana: minä haluan sinulle hyvää.

Hyvää haluaa meille myös taivaallinen Isämme, 
kaikista lahjojen antajista luotettavin. Jumalan rakka
us johtaa hänen tahtonsa mukaiseen palvelevaan elä
mään. Siinä Kristus on esimerkkimme. Hän oli rikas 
mutta tuli köyhäksi tehdäkseen meidät rikkaiksi.

Virtain seurakunta toivottaa hyvää ja rauhallista jou
lua kaikille Virtain Joulun lukijoille!

Seppo Rehumäki
seurakuntapastori
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Suomen. Kotiseutuliiton
tervehdys

OLEN OSALLISTUNUT VIRROILLA elämäni 
ensimmäisen kerran valtakunnallisille kotiseutupäi
ville vuonna 1990. Yhteydellä on nyt erityinen merki
tys, kun olen toiminut vuoden ajan Suomen Kotiseu
tuliiton toiminnanjohtajana.

Tänä vuonna on monta juhlavuotta: Nyt juhlim
me Virtain kotiseutuarkistoa. Suomen Kotiseutuliitto 
täyttää 65 vuotta. Ja kotiseutuliikkeen synnystä laske
taan kuluneen 120 vuotta. Nämä kaksi jälkimmäistä 
merkkivuotta nostattivat Kotiseutu-vuosikirjan 2014 
teemaksi ' Kotiseututyön uudet ja vanhat muodot”.

Kotiseututyöllä eri muodoissaan on pitkät perin
teet Suomessa. Mielenkiinto vapaaehtoistoiminnan 
puolella kotiseututyöhön ei näytä edelleenkään hiipu
van. Samaan aikaan yhteiskunnassa on monelta suun
nalta tullut signaaleja siitä, että muistitiedon, muisti- 
organisaatioiden, kulttuuriperinnön ja kotiseututyön 
merkitys on jopa kasvussa. Sillä on itseisarvo, mutta 
monet toimijat näkevät siinä myös välinearvon, jota 
voi soveltaa osana yksilön hyvää elämänlaatua tai esi
merkiksi matkailussa.

Keskityn tuomaan esiin joitakin kulttuuriperin
nön ja kotiseututyön ajankohtaisia näkymiä ja haas
teita. Ajan merkeistä yksi viimeisimmistä on Suomi 
100 -hankkeen lähtökohdat eli miten valmistaudu
taan viettämään itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlaa 
vuonna 2017. Pääteemaksi on valittu Yhdessä, ja juh
lavuoden sisällöt painottavat niin historiaa, nykyisyyt
tä kuin tulevaisuuttakin. Juhlavuoden aikana kerra
taan ja päivitetään varmasti historiankäsitystämme. 
Katsomme menneeseen, miten itsenäisyys rakennet
tiin ja mitkä seikat mahdollistivat sen. Tarkastellaan 
myös, miten historia on tuonut kansakuntamme tä
hän päivään. Lisäksi ajassamme on suuri tarve katsoa 
tulevaisuuteen ja rakentaa ainutlaatuisen itsenäisyys- 
tarinan omaavalle kansakunnalle myös hyvä tulevai
suus. Historiasta saamme oikean perspektiivin tarkas
tella tämän ajan ongelmia ja rakentaa uskoa tulevai
suuteen. Kun tunnemme mistä olemme tulleet, se on 
hyvä pohja katsoa tulevaisuuteen.

Kun Kotiseutuliitossa puhutaan monimuotoisesta 
tai kokonaisvaltaisesta kotiseututyöstä, sen ydintä on 
yhteistyö ja toiminta oman asuinpaikan kehittämisek
si ja vaalimiseksi. Kun kysyimme Kotiseutuliiton jäse
niltä nettikyselyssä, mikä on tärkeintä Kotiseutuliiton 
toiminnassa, vastauksissa nousi esiin monta asiaa. Jä
senyhdistysten tuki, neuvonta ja koulutus; paikallisten 
voimien kokoaminen yhteen sekä asukkaiden omatoi
misuuden vahvistaminen; kulttuuriperinnön vaalimi
nen ja kotiseututyön arvostuksen lisääminen. Vaikka

Kotiseutuliiton jäsenkenttä on laaja ja kattaa suuren 
joukon suomalaisia — yli 800 jäsenyhteisöä yhteensä 
ja niiden jäsenet aktiivisen toiminnan piirissä - koe
taan, ettei kotiseututyö ole riittävästi esillä yhteiskun
nassa ja yleisessä keskustelussa. Tätä julkista arvostus
ta voimme Kotiseutuliiton piirissä yhdessä pyrkiä pa
rantamaan. Lisäksi paikallisesti voi tehdä paljon ja sen 
hyväksi toimii myös tämä viettämämme juhla ja koti- 
seutuarkiston avoimet ovet -tilaisuus.

Kotiseutuliiton vuosikokouksessa Hämeenlinnas
sa 8.8.2014 annettiin julkilausuma, joka puolustaa 
monipuolista kulttuuriperinnön vaalimista. Siinä to
detaan muun muassa näin: "Globalisoituvassa ja tällä 
hetkellä epävarmassa maailmassa oman kulttuuripe
rinnön tunteminen luo turvallisuuden tunnetta. Suo
men rikas ja monimuotoinen kulttuuriperintö pitää si
sällään aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön, 
esimerkiksi saunasta Kalevalaan ja Suomenlinnasta 
tunturien tarinoihin. Kulttuuriperintöä vaalitaan val
tion, kuntien, museoiden, yhdistysten ja yksityisten 
toimesta. Taloudellisesti huonona aikana kulttuuripe
rinnöllä on erityisen merkittävä vaikutus ihmisten hy
vinvointiin. Oman kulttuurin tunteminen ja tekemi
nen luo voimaa ja antaa elämään merkityksellisyyttä. 
Lisäksi tuleviin perusopetuksen opetussuunnitelmiin 
on kirjattava entistä voimakkaammin kotiseutuope
tuksen ja paikallisuuden tuntemisen näkökulma.”

Kotiseutuarkistoja vaalitaan suurella kotiseuturak- 
kaudella. Arkistot ovat meidän yhteistä muistiamme ja 
perintöämme. Arkistojen käyttäjät voivat olla opiske
lijoita, tutkijoita, historiankirjoittajia ja toisaalta myös 
ihan tavallisia kansalaisia. Kotiseutuarkistojen avulla 
turvataan paikallisen asiakirja-aineiston ja henkisen pe
rinteen keruu, tallentaminen ja asettaminen tutkimuk
sen käyttöön. Kotiseutuarkisto on myös tärkeä perusta 
paikallisidentiteetin kannalta. Kotiseutuarkistot toimi
vat paikallisena muistina ja ovat merkittävä paikallinen 
voimavara ja kulttuurihistoriallinen pääoma.

Me suomalaiset olemme hyvin kiinnostuneita ylei
sen historian lisäksi paikallishistoriasta, kylien histori
asta ja paikallisten ihmisten henkilöhistoriasta. Tuo
tamme myös runsaasti niistä kirjoja. Monilla kotiseu
tuyhdistyksillä on säännöllistä julkaisutoimintaa leh
tien ja kirjojen muodossa. Kotiseutuarkistot sisältävät 
arvokasta lähdeaineistoa julkaisuille.

Suomen Kotiseutuliitto on antanut suosituksen, 
jonka tarkoituksena on edistää koko maata kattavan 
kotiseutuarkistojärjestelmän luomista ja toimintaa. 
Kotiseutuliiton jäsenistä arviolta kolmannes ylläpi
tää kotiseutuarkistoa. Virtain kotiseutuarkisto on yksi
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Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo (oik.) ja Virtain kotiseutuarkiston hoitaja Aila Sipilä kuki
tettuina arkiston 30-vuotisjuhlan jälkeen. Kuva Juha Kallio.

vanhimpia ja edelläkävijöitä. Täällä asiat on hyvin jär
jestetty ja toteutettu hyvissä, toimivissa tiloissa.

Mitä Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjes
tö, Suomen Kotiseutuliitto, tekee aiempien toimien li
säksi vastatakseen ajan haasteisiin? Kotiseutuliitto on 
tehnyt uuden strategian, joka valmistui viime kevää
nä. Nyt on aika viedä sitä eteenpäin ja toteutukseen. 
Kotiseutuliitto nimesi strategian hyvin lämpimällä ot
sikolla Rakkaudesta kotiseutuun. Toimeen on jo tar
tuttu. Kesällä julkistettiin uutinen, että Kotiseutuliit
to valmistelee säätiön perustamista tukemaan kotiseu
tutyötä paikallisesti. Tavoitteena on jakaa apurahoja 
ensimmäisen kerran vuonna 2017. Tämä on erittäin 
merkittävä päätös ja iso kulttuuriteko.

Toinen tärkeä painopiste on koulutus ja tuki jäsen
yhdistyksille ja kaikille jäsenille. Viimeisin onnistunut 
koulutussatsaus oli kolme vuotta kestänyt kotiseutuar- 
kistokoulutus, joka toteutettiin läpi Suomen joka maa
kunnassa yhteistyössä Arkistolaitoksen ja maakunta- 
arkistojen kanssa. Se sai hyvää palautetta ja lisää kou
lutusta toivottiin. Kotiseutuliitto järjestää koulutusta 
jatkossakin, niin kotiseutuarkistoista kuin muistakin 
teemoista.

Pidän kovasti strategian nimestä Rakkaudesta ko
tiseutuun. Kaikki mitä kotiseutuarkistosta löytyy, voi
daan liittää ajatukseen siitä, että kokoelmat ovat synty
neet toiminnasta, elämästä ja rakkaudesta kotiseutuun.

Tänään on osuva ajankohta tämän 30-vuotisjuh
lan vietolle. Tänä viikonloppuna vietetään Euroo
pan kulttuuriympäristöpäiviä, entisiä Euroopan ra- 
kennusperintöpäiviä. Euroopassa on yhteensä tuhan
sia tapahtumia. Suomessa on juuri tänä viikonloppuna 
noin 100 tapahtumaa ja vuoden muina aikoina vielä 
lisää. Kulttuuriympäristöpäivien teema on Näkymä
tön ympäristö. Teeman myötä halutaan nostaa esiin 
sellaista, minkä helposti arjessa unohdamme tai jonka 
ohi huomaamatta kävelemme.

Se sopii hyvin arkistonkin luonteeseen. Arkistoon 
ei voi noin vain piipahtaa kauppareissulla ohi mennen, 
kuten esimerkiksi kirjastoon voi. Siksi se on osittain 
näkymätöntä ja huomaamatonta perintöä. Ja arkisto- 
työ voi olla näkymätöntä. Sen parissa tehtävää työtä ei 
aina arjessa huomata. Kotiseutuarkistot muiden arkis
tojen ja muistiorganisaatioiden kanssa vaalivat kult
tuuriperintöämme ja historiaamme aivan ainutlaatui
sessa muodossa.

Riitta Vanhatalo
toiminnanjohtaja 

Suomen Kotiseutuliitto

Kirjoitus on puhe Virtain kotiseutuarkiston 30-vuotis- 
juhlassa 13.9.2014. Kirjoituksesta on poistettu terveh
dykset ja kiitokset.
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Kurkistus kotiseutuarkistolle
ARKISTOINNIN TULOS VIRROILLA on mitta
va, onhan kotiseutuarkisto Suomen vanhimpiin lukeu
tuva. Jos kuvitteellinen satasen suora ajatellaan kuin 
arkistohyllville riviin järjestellyistä arkistomapeista ja 
muusta aineistosta, täyttyisi tuo matka maaliviivalle 
saakka, ehkä vielä muutama metri jäisi tuuletuksille
kin digitallenteiden myötä. Tämä matka on taitettu 
Virtain kotiseutuarkistolla aikaan 30 + 7 vuotta.

Tänä syksynä juhlittiin kotiseutuarkiston 30-vuo- 
tisjuhlia, mutta ennen kaupungin virallista päätöstä 
oli keräystyötä tehty jo paljon silloisen kirjastonjohtaja 
Tarmo Yli-Rajalan toimesta. Perinteenkeruu kaikissa 
muodoissaan oli kansalaisopiston rehtori Pertti Tam
miselle sydämen asia, ja hän sai historiatoimikunnan 
esityksellä aikaan kotiseutuarkiston perustamisen Vir
tain kaupungin päätöksenä syksyllä 1984.

Aluksi arkisto sai tilan kaupungintalon kellarista. 
Uuden kirjastotalon valmistuttua vuonna 2000 se siir
rettiin asianmukaisiin tiloihin kirjastolle. Tarmo Yli- 
Rajala hoiti arkistonhoitajan tehtävää vielä siirrytty- 
ään eläkkeelle aina vuoden 2012 loppuun saakka.

Arkistoon on tallennettu aineistoa laajan pitäjäm
me lukuisilta yhdistyksiltä, myös monilta yksityisiltä 
henkilöiltä saaduissa tallenteissa on paljon henkilöi
hin, talohistorioihin ja sukuihin liittyvää tietoa.

Haastatteluja ja niistä jo tekstiksi purettuakin ai
neistoa on arkistoitu monista eri aihepiireistä. Edes
menneistä yrityksistä voisi mainita laajimpina esimerk
keinä P.G. Holmin, Virtain Valokuvausliikkeen ja Vir
tain Osuusmeijerin. Valokuvia, negoja ja dioja arkiston 
aarteissa on digimuotoon tallennettuina noin 4000, ne 
ja tuhannet muut löytyvät myös alkuperäisinä aina van
hoista lasinegatiiveista lähtien. Tosin viime vuosina on 
digiaineistoa kartutettu myös yksityisten henkilöiden 
skannausta varten lainalle tuomista kuvista.

Arkistonmuodostajia, toisin sanoen eri nimien al
la olevia yksiköitä on tällä hetkellä tasan yhtä mon
ta kuin aikoinaan Martti Kitusella kaatamiaan karhu
ja eli 198. Tasalukuihin ei tähdännyt hänkään, emme 
myös arkistolla sen paremmin vuosina kuin lukumää
rinä. Kotiseutuarkiston yhteyteen omana kokonai
suutena liitettiin lisäksi muutamia vuosia sitten kym
menen hyllymetrin Vaskiveden kyläarkisto, jota vas
taavaa ei tiettävästi muualla Suomessa ole.

Arkisto karttuu vuosittain, sinne ovat tervetulleita 
kaikki alueemme historiaan liittyvät asiakirjat ja ku
valliset aineistot. Erityisen tervetulleita arkistolle ovat 
kuitenkin tietoa etsivät tutkijat ja muut paikallisesta 
historiasta kiinnostuneet, sillä juuri heitä varten arkis
toon aineistoa kerätään.

Aila Sipilä

Tarmo Yli-Rajala 
hoiti kotiseutuar- 
kistoa vielä jääty
ään eläkkeelle kir
jastonjohtajan toi
mesta. Kuva Suo
menselän Sano- 
mat/Virtain koti
seutuarkisto.

Kuvat Juha Kallio ja Jukka Mäntyharju.
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Arkiston aarteita
Hiihtoretkelle lähdössä 1900-luvun 
alussa ajanmukaisin varustein. Kuva 
Virtain kotiseutuarkisto.

Pieniä potilaita Virtain vanhassa sairaalassa ehkä 1940-luvulla. 
Kuva Paavo Heinonen/Virtain kotiseutuarkisto.

Lapsonen uuden kelkan kanssa 1900-luvun alku
puolella. Kuva Paavo Heinonen/Virtain kotiseu- 
tnarkisto.

Tuvan lattiaa pestään noin vuon
na 1935 Ala-Sulkavalla. Kuvassa 
vas. Hulda Sahi, Hilja Ala-Sulka
va nuorempi, takana mummu Hil
ja Ala-Sulkava, Aini Ala-Sulkava, 
Anni Vartiamäki ja Martti Ala- 
Sulkava. Kuvannut Eino Toivio.
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Keijo Kaleva

Pitäjänneuvos 
Jenny Kivelän muistolle
Pitkän luottamustehtäväuran Virroilla tehnyt Jen
ny Kivelä kuoli 11. tammikuuta 2014. Hän oli syn
tynyt 14. helmikuuta 1928 Suojärvellä. Jenny muiste
li lapsuuden ensimmäisen vuosikymmenen olleen on
nellista aikaa. Suojärvi oli suuri pitäjä, teollistunutkin. 
Koulut olivat hyvät ja oli kulttuuririentoja. Elämä oli 
vaatimatonta, mutta puutetta ei ollut.

Syksyllä 1939, Jennyn ollessa 11-vuotias, maail
mantilanne ennusti sotaa. Rajan pinnassa asiaa seu
rattiin tarkasti. Perheen isä oli ollut rajavartiolaitok
sen palveluksessa ja nyt komennettuna puolustusvoi
mien tehtäviin. Syyskuussa Jennyn isä katsoi turvalli
semmaksi, että äiti ja lapset siirtyvät kauemmaksi ra
jasta sukulaisiin Lumivaaraan.

Tilanne rauhoittui ja väkeä palaili Suojärvelle. 
Päivää ennen talvisodan syttymistä suunnitteli myös 
Anna-äiti tyttäriensä Elsan, Jennyn ja Lyylin kans
sa palaavansa kotiin. Seuraavana aamuna 30.11.1939 
talvisota syttyi ja matkan suunta muuttui. Viikko
jen matka vei Kuopion Haminalahteen. Asuttiin pie
nissä tiloissa ja yritettiin käydä koulua pommitusten 
välissä.

Vasta talvisodan päätyttyä perhe sai tietää, että isä 
Aarne Mustalampi oli 37-vuotiaana kaatunut sodan 
ensimmäisenä päivänä, kun Suojärvi hyökkääjän toi
mesta miehitettiin.

Kuopiosta Anna Mustalampi tiedusteli sukulaisten 
ja tuttavien olinpaikkoja. Kävi ilmi, että Virtain Kil- 
linkoskella oli suojärveläisiä. Äiti ja tyttäret matkusti
vat Killinkoskelle lokakuussa 1940.

Killinkoski oli silloin teollisuuspaikka vaikkakin 
Suojärveä vaatimattomampi. Karjalaiset toivat Killin
koskelle ja Virroille elämää vilkkaudellaan verrattuna 
paikallisväestöön. Jenny kävi koulun loppuun, auttoi 
äitiä ja katsoi nuorempien sisarusten perään, kuten isä 
oli viimeiseksi jääneessä kirjeessä vanhinta tytärtään 
opastanut. Tavattuaan Martti Kivelän Jenny avioitui, 
ja he saivat kaksi tytärtä.

Jennyn toiminnallisuus havaittiin ja hänet valittiin 
jo 1957 sosialidemokraattina Virtain kunnanvaltuus
ton jäseneksi. Kunnallista toimintaa kesti 44 vuotta, 
yhdentoista vaalikauden ajan. Jenny toimi valtuuston 
jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä hallituksen jäse
nenä ja varapuheenjohtajana.

Sosiaali- ja terveysasiat koulujen toiminnan ohel
la olivat sellaisia, jotka työllistivät. Kupeenperältä oli 
lähdettävä monta kertaa linjurilla, kimppakyydillä ja

Kuvan omistaa Leila Haapaniemi.

omalla autolla. Kuvaan kuului myös Killinkosken työ
väenyhdistyksen ja Killinkosken Myrskyn toiminnat.

Valtuustoryhmän sihteerin tehtävä lankesi luon
nostaan nuorelle naiselle, ja työ jatkui pitkään. Tasa- 
arvoihmisenä Jenny oli opettanut” vanhemmille mie
hille, että kyllä nainen kelpaa kahvinkeiton lisäksi va
kavampiinkin tehtäviin.

Opetti Jenny myöhemmin meitä nuorempiakin. 
Hän oli tehtävissään sanavalmis ja osasi sanoa tarvit
taessa terävästi, mutta ystävällisesti ja edessä päin. Jos 
valtuustossa joku äänesti tyhjää, saattoi Jenny todeta, 
että valtuutetulla pitää olla mielipide.

Jenny palveli pitkään myös Virtain seurakunnan 
luottamustehtävissä. Pitkä ansiotyö oli kirjastonhoita
jan tehtävä Killinkoskella ja useasti koko Virtain kir
jastonhoitajan sijaisena. Hän myös itse luki paljon, ja 
se näkyi monissa kulttuuriharrastuksissa.

Jenny piti yhteyksiä sotaorpoihin Virroilla ja laa
jemminkin. 2000-luvun taitteessa kokoontui pieni 
aktiivijoukko valmistelemaan yhdistyksen perusta
mista. Ylä-Pirkanmaan Sotaorvot ry perustettiin Vir
roilla 28.4.2001. Jäsenmäärä on noin 300 pääosin vii
den kunnan alueelta, yksittäisiä jäseniä on ympäri 
maata, jopa ulkomaillakin. Jenny Kivelä toimi yhdis
tyksen ensimmäisenä puheenjohtajana ja myöhemmin 
kunniajäsenenä.

Jenny vaikutti moneen asiaan. Viimeksi hän toivoi 
muistamista Ylä-Pirkanmaan Sotaorvot ry:n työn tu
kemiseksi. Tämä toivomus on tuottanut summan, jol
la yhdistys kuntouttaa ikääntyviä sotaorpoja.
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Ritva Ylä-Soini

Leena Leppäsen muistolle
Leena Maija Leppänen, o.s. Talosela syntyi 20. tam
mikuuta 1938 Lapualla kuusilapsisen opettajaperheen 
esikoisena. Kodissa harrastettiin paljon musiikkia lau
laen ja soittaen, Siionin Kannel ja Siionin virretkin 
olivat ahkerassa käytössä.

Ylioppilaaksi päästyään Leena otti tavoitteekseen 
kansakoulunopettajan ammatin. Se kiinnosti erityi
sesti monipuolisuutensa vuoksi, samoin siksi, että sii
nä sai tehdä työtä lasten parissa. Niinpä jo syksyllä 
1958 asteli Helsingin opettajakorkeakoulusta valmis
tunut nuori, innostunut opettaja Lapuan Tiistenjoel- 
le ensimmäiseen työpaikkaansa. Täältä matka jatkui 
opettajaksi Vaasaan. Vaasan vuosina Leena avioitui ja 
perusti perheen pastori Juhani Leppäsen kanssa, he 
saivat kolme sievää tyttölasta. Leena alkoi myös pitää 
pyhäkoulua ja tehdä radiohartauksia.

Kesäisin heillä oli tapana tehdä tutustumisretkiä 
seurakuntiin ja kirkkoihin. Erään kerran kauniina ke
säpäivänä matka osui Virroille. Molemmat ihastuivat 
paikkakunnan luonnonkauneuteen ja Virrat tuntui 
ikään kuin vetävän heitä puoleensa.

Parin vuoden kuluttua tuli kirkkoherran virka au
ki Virroilla ja tehtävään valittiin Juhani Leppänen. 
Näin perhe pääsi toivomalleen seudulle, joka oli kau
nis, turvallinen ja viihtyisä. Leena iloitsi vilpittömästi 
uudesta kotiseudustaan. Hän toimi opettajana aluk
si Jäähdyspohjan koululla, myöhemmin keskustas
sa, kulki miehensä mukana seurakunnan tilaisuuk
sissa ja oli puolisonsa kanssa virittämässä Kirkkokuo
roa uudelleen toimintaan. Samalla innolla hän osal
listui seurakunnan päiväkerhojen käynnistämiseen. 
Lahjakkaalle opettajalle kertyi tehtäviä yllin kyllin: 
Keihään kuoro, Marttakuoro ja Leenan perustamat 
Naiskuoro, Nuorisokuoro, Tetrakuoro, Pisarakuoro, 
Lukiokuoro, omien tyttöjen Katajanmarjat ja Torise- 
van laulu ynnä muut seurasivat toisiaan voimia vaa
tien, mutta iloa tuoden. Hän sai 1993 director can- 
tus arvonimen.

Aikaa myöten vastuut kasvoivat seurakunnan, 
kunnan ja kirkon luottamustoimilla. Leena toimi 
kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnassa, 
Kirkkomusiikkiliiton johtokunnassa ja osallistui Py
häkoulu- ja Lasten virsi -laulukirjojen toimittamiseen. 
Virroilla Leena puursi uuden kirjastotalon hankkimi
seksi ja toimi kaupunginvaltuustossa ja -hallitukses
sa, mm. kulttuuri- ja terveyslautakunnissa, musiikki
opiston opettajana ja myöhemmin sen johtokunnassa, 
kirkkovaltuustossa ja —neuvostossa sekä yhdistyksissä

mm. Kokoomuksen Naiset, Martat, Kirjaston ystävät 
ja Leenan perustama Runopiiri.

Leena oli saanut Luojaltaan runsaasti lahjoja. Hän 
ei vain johtanut kuoroja ja säveltänyt, vaan myös hä
nen runosuonensa sykki sujuvia säkeitä esimerkik
si kuorojen esittämissä lauluissa. Ennen kaikkea Lee
na oli kannustava opettaja, joka teki täyden työpäivän 
kutsumusammatissaan. Hän tahtoi edistää kotiseu
tunsa hyvää. Leena rakensi yhteistyötä eri näkökul
mien välille esimerkiksi puolue- ja seurakuntaelämäs
sä. Voimiaan säästelemättä Leena kannusti kanssasisa
rtaan ja -veljiään heidän vaikeuksissaan, jotka oli hä
nen mielestään annettu sitä varten, että ne voitetaan. 
Leena koki itsekin elämässään vaikeita aikoja. Sellaisia 
olivat oman isän ja myöhemmin aviopuolison varhai
set poismenot. Luja luottamus ja usko siihen, että Ju
mala pitää omistaan huolen, auttoivat Leenaa selviyty
mään ikävissäkin tilanteissa.

Ehkä kaunein ja merkittävin osoitus Leenan rakkau
desta kotiseutua kohtaan on Kantaatti kotiseudulle. Te
os esitettiin viimeksi huhtikuussa 2014 virtolaisten kuo
rojen yhteistyönä solisteina Minna Leppänen ja Markus 
Bäckman, Leenan tytär ja vävy. Säveltäjä ei päässyt enää 
paikalle, sillä joulukuun 7. päivänä 2013 päättyi uutte
ran ja valoisan virtolaisen maallinen vaellus.

Me muistelemme häntä kiitollisina ja voimme roh
kaistua Leenan tekemän pyhäkoululaulun sanoista:

"Sitten matkani lopussa 
siellä taivaassa, kotona 
riemuin kiitän sua iäti 
Jeesus, Herrani.”
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Keijo Kaleva

Kiinteistöneuvos
Te S,armo loaarimaen muistolh
Pitkään Virtain kaupunkia palvellut Tarmo Saarimäki 
kuoli 11. marraskuuta 2013 kotonaan Virroilla. Hän 
oli syntynyt 3.6.1932 Killinkoskella, jossa hän kasvoi 
ja osallistui kylän rientoihin ollen lahjakas yleisurhei
lija Killinkosken Myrskyn riveissä.

Valmistuttuaan ylioppilaaksi Alavuden yhteiskou
lusta Tarmo lähti opiskelemaan maanmittausalaa. 
Hän valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen kor
keakoulun maanmittausosastolta ja auskultoi maan- 
mittausinsinööriksi maanmittaushallituksessa. Hän 
suoritti vakaajatutkinnon vuonna 1958. Virkaura al
koi maanmittaushallituksen maanmittausinsinööri- 
nä ja asutushallituksen maankäyttötoimikunnan pu
heenjohtajana Länsi-Lapissa.

Syyskuussa 1965 Tarmo valittiin Lapin seutusuun- 
nitteluliiton toiminnanjohtajaksi. Tältä paikalta hän 
oli perustamassa 1960-luvun lopulla lakisääteistä seu
tukaavaliittoa Lappiin toimien sittemmin Lapin seu
tukaavaliiton vt. seutukaavajohtajana ja -insinöörinä.

Tarmoa käytettiin laaja-alaisesti eri toiminnoissa 
Kittilässä ja koko Lapin alueella. Virkatehtäviinsä liit
tyen hän toimi Lapin läänin kuntauudistustoimikun- 
nan jäsenenä 1967-70, osallistui koulusuunnitteluun, 
tutkimustoimintaan ja moniin Lapin kehittämistoi
mintoihin. Eräs näkyvimmistä oli Joulumaa Oy:n 
johtokunnan puheenjohtajuus 1967—75.

Vuoden 1975 jouluksi Tarmo palasi syntymäpaik- 
kakunnalle Virtain silloisen kauppalan kiinteistöin
sinöörin tehtävään ja osastopäälliköksi. Tässä työssä

hän jatkoi eläkkeeseen saakka 1994.
Virtain kaupunki nimitti Tarmo Saarimäen use

aan eri toimikuntaan ja työryhmään. Virkatehtävien- 
sä lisäksi niihin kuului moninainen kulttuuritoiminta, 
historia, koulutus ja matkailu. Tarmo osallistui myös 
oman työalansa järjestötoimintaan ja muiden muassa 
Pirkanmaan Matkailuyhdistyksen johtokuntaan.

1980-luvun puoliväliin saakka olin paljon tekemi
sissä Tarmon kanssa. Hän oli hyvin avulias ja idea
rikas ryhmätyön tekijä, joka ei halunnut olla itse ai
na esillä. Tarmo osallistui Virtain Seuran työhön ja 
oli ideoimassa, kehittämässä ja rakentamassa Perinne- 
kylää Rajalahden talon siirrosta alkaen. Kaavoitustoi- 
minta tulevaisuutta luovana oli Tarmon johtoajatus.

Kysykääpä kaikkia — mmä kaluan kertoa tarinan
Isä sanoi usein meille lapsille, että "kysykääpä kaikkia”. 
Hän syttyi aina kertomisen paloon muistellessaan men
neitä. Lukuisat tarinat esimerkiksi Killinkoskelta tai La
pin vuosista ovat jääneet mieleen. Isälle elämä oli mat
ka, värikäs sellainen, täynnä erilaisia mieleen painuneita 
kokemuksia, joita hän halusi meille jakaa.

Isä oli kotiseutuperinteen vaalija. Hänelle rakkai
ta paikkoja olivat Virrat ja Killinkoski, mutta myös 
Lappi, josta hän löysi äidin. Lapin tyttö pienestä Koi
vuinaan kylästä oli sitten hänen elämänkumppaninsa 
myötä- ja vastamäessä lähes 60 vuotta.

Vuosi sitten kuukautta ennen isän kuolemaa teim
me perinteisen ruskamatkan Lappiin. Nautin au
tomatkasta, koska näin että isä nautti. Se oli matka 
muistojen Lappiin. Aistin jo silloin, että se oli jäähy- 
väismatka.

Isä ja äiti saivat asua Louhilinnassa Virtain Pajaku- 
jalla 40 vuotta yhteistä elämää. He kulkivat usein käsi 
kädessä. Isä myös sai kuolla rakkaassa kodissaan rak
kaan äidin lähellä.

Virtain kaupungilta on tullut Tarmo Saarimäen 
kuolinpesälle tieto, että osayleiskaavassa Louhilinna 
ja sen pihapiiri on arvotettu arvokkaaksi rakennetun 
ympäristön kohteeksi. Tämä vuonna 1928 alkujaan 
Vihriälän torpan maille räätäli Aleksi Vihriälän pojil
leen rakennuttama talo on silloisen Ähtärintien var
ressa, joka kulki Pajakujaa pitkin aina 1930-luvulle as
ti. Talo ja sen pihapiiri esitetään säilytettäväksi ja vaa
littavaksi kohteeksi.

Näen isän hyväksyvät ja hymyilevät kasvot.

Juha Saarimäki
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Liisa Saikkonen.

Armi Vuoristo 1Q3Ö—2014
Juhannusaattona monet virtolaiset pysäytti tieto Ar
mi Vuoriston kuolemasta. Armi syntyi maanviljelijä- 
perheeseen Kotalan Piilin kylälle 4. helmikuuta 1936. 
Käytyään Haapamäen yhteiskoulun hänestä tuli Vir
tain Säästöpankin virkailija, ensin Killinkoskelle ja 
myöhemmin pääkonttoriin Virroille. Eläkkeelle hän 
jäi kirjanpitäjän toimesta.

Tulin tuntemaan Armin Virtain Seuran toimin
nassa 1960-luvun alussa. Armi oli ahkera ja tunnolli
nen, vaatimaton puurtaja, jolle työskentely kotiseutu
yhdistyksessä oli merkittävä osa elämänsisältöä. Toi
minta yli 40 vuotta yhdistyksen rahastonhoitajana ja 
myös johtokunnan jäsenenä kuvastaa sitä arvostusta, 
jota yhdistys tunsi häntä ja hänen vahvana ilmenevää 
harrastustaan kohtaan. Suomen Kotiseutuliitto myön
si Armille arvokkaan kotiseutuyön ansiomitalin, joka 
luovutettiin hänelle valtakunnallisilla kotiseutupäivil
lä vuonna 2005.

Armi oli aina valmis talkoolainen oli sitten kysy
mys Rajalahden siivouksesta, Virtain Joulun tekemi
sestä tai Karhuoopperan markkinoinnista. Meidän 
yhteiseksi kesätapahtumaksi muodostui vuosittain 
matka valtakunnallisille kotiseutupäiville eri puolille

Suomea. Armia kiinnostivat taidenäyttelyt ja konser
tit ym. kulttuuritapahtumat. Hän oli liikunnallinen, 
hiihti ja voimisteli.

Lukuisten yhdistysten taloudenhoitajana ja tilin
tarkastajana hän oli tuttu laajalle joukolle yhdistysvä- 
keä. Erityisen lähellä Armille olivat sotainvalidit ja toi
minta sydänyhdistyksessä.

Ystävä on poissa.

isän
autuuden ja ilon

i.iät.

yön kirkas varjo 
tuonen kehto 
eikä muuta

aamun alkaessa 
alla armon auringon 
ilman vilua ja tuskaa 
kulki kultaiselle kujalle 
hopeiselle harjulle 
linnunradan reunamille 
kohti Luojan laidunmaita 

luokse äidin

Aila Sipilä
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Virtain Sotaveteraanien toimintaa

Virtain Sotaveteraanit ry:n hallitusta kokouksessaan.

Kunniapuheenjohtaja Onni 
Holttinen oli kutsuvieraana 
Tasavallan Presidentin itse
näisyyspäivän juhlallisuuk
sissa Tampere-talolla.

Virkistyspäivien veteraanijumppaa ohjaa Pauliina Iivonen. Pikkujouluissa vieraili myös joulupukki.
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Talvisodan päättymisen vuosipäivän seppelpartiossa Riitta Kammonen, Onni Holttinen, Kerttu 
Saarinen ja Eero Hertsi. Saatesanat lausui puheenjohtaja Pentti Vaara.

Kenttälinnoitusalueen siivoustalkoon kah
veilla Eero Hertsi (vas.j, Aarne Ylimys, Onni 
Holttinen ja Simo Vesa.

Kevään viimeinen virkistyspäivä.

Virkistyspäivien osallistujia.

Virkistyspäivien yksinlaulua 
esittää Eino Kattila.

Kuvatekstit: Riitta Kammonen. Kuvat omistaa Riitta Kammonen.
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Suuri tukkiryntäys
MERILUUTNANTTI LUNDH KIRJOITTI Fin- 
lands Almänna Tidning -lehdessä vuonna 1857 Vir
tain metsistä käyttäen sanaa ofantlig (uskomaton, val
tava). Hän oli saanut tiedot Turun laivaveistämöltä, jo
ka oli hankkinut alueelta laivanrakennuspuita ja mas
toja. Metsät olivat koskemattomia aarniometsiä. Mitä 
nyt metsäpalot ja harvalukuisen väestön kaskenpoltto 
oli niitä vähän uudistanut. Tervanpoltto oli vähäistä ja 
huonosti kannattavaa. Kuljetusmatka Kristiinaan oli 
pitkä. Sama koski lankkujen sahausta. Porilaiset liike
miehet eivät pystyneet ulottamaan tukkikauppaa kuin 
Parkanoon saakka, vaikka Euroopan markkinoilla oli 
sahatavaralle kasvava kysyntä.

Syy oli sahateollisuutta koskenut ankara säännös
tely. Höyryvoimalla toimivien sahojen perustaminen 
oli kielletty ja sahalaitos vaati toimiluvan, jolla vuo
sittainen sahausmäärä oli rajoitettu. Höyrysahakielto 
pakotti sahat sisämaahan, kun sopivia koskia oli voi
manlähteeksi harvoin rannikon lähellä. Vain järeim- 
piä lankkuja voitiin uittaa jokia pitkin satamaan, ja 
niidenkin laatu kärsi. Muuten tuotteet oli kuljetettava

— 'Porin jota tuletrifft ajoitfi joutaa (taif*
tatuiinan metfä»taät»faii|»B« #<nt8taa at»
itjoit, llette totoin aufattfeioan että muutama tät}6ettifcui« 
i'i jana fiitä Ruijiltaan. Sämäit tttfemau ja fjtjlutn i;t}tecu 
järjeätettjH (aitcffen omistajat omat fauppainicfjet täsfä 
fatipuitgiäfa, ijctrat S. ©otg, 3. ©tönfeftt, 3- Äat» 
ftränt, g. SSajtijoeit ja g. SJoig. SRtj&jifet marinat omat 
soaimiotetut SaitIjuhiiiäfa 3- ja 6. ©. ©oltnbev ttjESitä; 
tj3t,ei)»inafljina on eo tjetooifen «joimaäta ja täyttää a 
ta^ienfevtaiäta falja»taamia ja a )st)8t8»faljaa. SRafljinat 
ajettuiin paitattaan »viime Äefäfutiefa, jopott ciäe ittge»
«iäti SiuotfiSta ijevta iSitfe oli neunojatta ja johtajana.
SSalmiifft faamifet ucufctoat aina 850 tuttiin ivuovctau» 
teSfa, ja poltiupniffi ^3t,tp«pannnn lämmittäiSfä tviljel» 
tään, paitji muuta vaiSfiota ja Ijtjlttj puuta, jota tutista 
faabaau, muiis faija'jautjot. IXijotyäfeä, fuu aina on tapa 
ttcäfa totuteSja, on faitfiaätaan sr miestä, joista 2 taa» 
ffjiniätaa ja 35 fatja»eentiä. ©atja=i>8!fi,t futctetaan lvefi» 
mattoja SRuoioeteStä, Äcuniuäta, Oritoefceätä, fpitjlajaioe» 
ieStä, Säitroifiäta, ja teiipptoät niattaffa taioattiftSti noin 
3 touotta, euueittuiu pääfenjät ntääriutfä pääijätt. Suitti 
matoja, 7S,ooo tappaietta tufuinfi touoteeu luettuna, (8tj» 
ttjtj jo ostettuina piatfoin to louotcn tavpccfcn. Säätä 
näsiään että laitos ja fen tcotfct pprfitoät joffitiu juuri» 
tjin tattoitutfiin, mistä femaa että jiitä on paljon tjpioää 
toiioottamaua paittafunuaffe. Sl}8ta on fiini piaftoiu fuu» 
fauien aitaa utfjcaSti tefjtp, ja tulee faifeti tnleioina ai» 
töinä toietä tatoaffaammin tcljtätoäfft, fuu tpämicijet tee» 
tau omat tottuneet ja harjaantuneet jaijautjen tpäljäitjä. 
iSttä tpomicätcn tartoitjee matoa toa^infoa nähtiin jo en» 
fimäifiuä päinsinä tiuta laitosta rumettiin fäpttää, fittä 
»jtjben micljen faffi ferinea tuiitoat jäämään taittojen mu* 
fettatoilfi ftut ci tieumjt tnieS polottett paremmin pelätä 
jututan toaaraa. Sliaiiitttaioa ett intjeS, että fafctutfen tpö 
tetjiään jätti ivuotofanieu, eteiifi ijomntafjt aitaa touot» 
ta; mutta fuinta fäpue tpö laatuun fplmiuä talioifiua 
Sinä, niin on fiitä pnjamiucu ivasta fiHoiu tuin itiä on 
toettiin. SietjStifin tulee laitos niittä aitoina jnctamaaii.

Porin Kaupungin Sanomien uutinen 9.8.1862 kertoi 
Porin höyrysahan toiminnan alkamisesta. Virrat maini
taan keskeisenä tukkien hankinta-alueena. Kuva Kan
salliskirjaston digitoidut aineistot.

kalliisti hevosilla. Höyrysahakielto kumottiin vuonna 
1857. Tukit voitiin uittaa pienin kustannuksin ja laa
dun kärsimättä jokisuun satamakaupunkiin ja sahata 
siellä. Kun muukin säännöstely purettiin 1861, sata
makaupunkeihin alkoi nousta höyrysahoja, jotka oli
vat monin verroin suurempia kuin sisämaan vaatimat
tomien koskien partaille rakennetut vesisahat. Myös 
pitkänmatkan uittotaito oli kehittynyt ja kaukonäköi- 
simmät sahamiehet näkivät, että tukkien hankinta oli 
mahdollista ulottaa Ähtärin ja Multian kaukaisille lat
vavesille saakka.

Varsinainen visionääri oli Gustaf Adolf Tigerstedt. 
Hän anoi 1853, siis vesisaha- ja säännöstelyaikana, toi
milupaa Kokemäenjoen voimakkaaseen Kolsinkoskeen 
perustettavalle suurelle vesisahalle. Sen tukkien han
kinta-alueeseen olisivat sisältyneet Vaasan lääniin kuu
luneiden Näsijärven latvavesien pitäjien metsät. Kuver
nööri määräsi suoritettavaksi asetuksen mukaiset kat
selmukset tukkien riittävyyden selvittämiseksi. Kaksi
toista Virtain ja Ähtärin sekä kahdeksan Keuruun (sis. 
Multia ja Pihlajavesi) maakirjakylää kattaneissa katsel
muksissa todettiin, että hehtaaria kohti oli 60—240 kpl 
läpimitaltaan tyvestä 18-20 tuumaa (45-50 cm) ja 9,5 
m korkeudelta 11—15 tuumaa (27—37 cm) olevaa puuta. 
Todettiin, että tällaiset puut vaativat 150-220 vuotta 
kasvaakseen. Todellisia aarnipuita.

Kun jouto- ja kaskimaat sekä vähät viljelykset (vain 
0,5—1 % pinta-alasta) lasketaan pois, kyseisten pitäji
en varsinaiseksi metsämaaksi voi laskea yhteensä yli 
200 000 hehtaaria. Jos suuria puita lasketaan hehtaa
ria kohti olleen keskimäärin edes 100 kpl, eli vain jon
kin verran enemmän kuin todetun haarukan (60—240 
kpl) alaraja, järeiden tukkirunkojen määräksi tulisi yli 
20 miljoonaa kappaletta. Karkeasti laskien puolet pi
täjien pinta-alasta oli sellaisen tukkimetsän peitossa, 
että sitä nykyään tapaa korkeintaan pieninä metsik
köinä. Kun kävelee Virtain uuden hautausmaan käy
tävillä, saa tuntumaa 150 vuoden takaisiin tukkimet- 
siin.

Tigerstedtin suuret suunnitelmat olivat liikaa ai
kakauden byrokraateille, ja häneltä kiellettiin pää
sy Tampereen yläpuolisten vesien varsille. Kuitenkin 
vain 10 vuotta myöhemmin, säännöstelyn loputtua, 
Porin höyrysaha toteutti hänen kaavailemansa uitto- 
järjestelmän, jolla tukit saatiin kulkemaan ylävesil
tä Poriin. Tämä käynnisti tänne syrjäiseen maakun
taan metsänostajien kilpajuoksun, jota on syytä kut
sua tukkiryntäykseksi.

Oikeastaan ryntäys alkoi jo hieman aikaisemmin, 
kun sahamiehet ennakoivat säännöstelyn purkautu
van. Erityisesti Tigerstedt ja tamperelainen Anshelm 
Grahn tekivät vuosina 1860—63 Keuruulla (sis. Mul
tia ja Pihlajavesi) kymmenittäin metsäkauppoja. Myös
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Latvavesien vähävetisissä koskissa tukit jäivät helposti kiinni kiviin. Tarvittiin paljon uittomiehiä varmistamaan niiden 
kulku. Kuva Marjatta Mäkisen kokoelma.

Pohjanmaan rannikon kauppaporvarit olivat asialla. 
Toisveteen uitetut tukit vedettiin hevosilla Liedenpoh
jasta Sapsalammin kautta Lapuanjokeen. Samoin teh
tiin Ähtärinjärvellä, josta oli pääsy Ähtävänjoen lat
vavesille.

1860-luvun loppupuoli oli metsäkaupoissa hiljai
sempaa, mutta 1871 käynnistyi kolme vuotta kestänyt 
kiihkeä ostojakso. Kauppoja tehtiin edelleen Keuruun 
reitin varrelta, mutta painopiste siirtyi Virtain ja Äh
tärin alueille. Tukkien hinnat nousivat kolmin-nelin- 
kertaisiksi ja seudulle virtasi rahaa kauppasummina ja 
teko-, ajo- ja uittopaikkoina. Sanotaan, että Sisä-Suo- 
men varallisuus nousi lyhyessä ajassa nelinkertaiseksi. 
Vastaavaa ei ollut tapahtunut koskaan ennen eikä ole 
tapahtunut koskaan sen jälkeen. On traagista, että tä
mä runsaus tuli vain muutama vuosi vuosien 1867—68 
nälänhädän jälkeen.

Tukkiryntäys aloitti puutavarauitot Poriin ja mat
kan varrella oleviin jalostuslaitoksiin. Ne jatkuivat lat
vavesiltä sadan vuoden ajan noin vuoteen 1960 ja nip
pu-uittoina Uurasjärveltä ja Toisvedeltä vielä pitem
pään.

150 vuoden takaiset tukkikauppasopimukset oli
vat maanvuokrasopimuksen kaltaisia metsänkäyttö- 
sopimuksia. Ostajalla oli mahdollisuus hakea sopi
muksen vakuudeksi kihlakunnanoikeudelta kiinnitys

myyjän taloon. Tämän vuoksi ne tulivat jäljennetyik
si käräjien kiinnitysasioiden pöytäkirjoihin. Virtain ja 
Ähtärin käräjäkunnan pöytäkirjoja säilytetään Vaa
san maakunta-arkistossa. Siellä niiden tutkijalle avau
tuu mielenkiintoisia ja jännittäviä näkymiä aikakau
teen, joka siirsi tämän syrjäisen maakunnan luontais
taloudesta rahatalouteen ja kohensi sen elinoloja. Voi 
olla mielenkiintoista materiaalia jokaiselle sukutalonsa 
historian tutkijalle.

Porilaisia sahamiehiä kiinnostivat nimenomaan 
seudun järeät männyt, joissa punahonkaisen sydän- 
puun osuus oli suuri. Ne olivat monesta syystä halut
tua raaka-ainetta ja ne kestivät uppoamatta ja laadun 
kärsimättä pitkän uiton. Latvavesillä veteen pannut 
tukit pääsivät Poriin vasta kolmannen uittokesän syk
syllä ja joutuivat siis kellumaan vedessä liki 30 kuu
kautta. 1860-luvulla tukkipuuksi lasketuinkin vain 
mänty, josta sai latvaläpimitaltaan vähintään 30 sent- 
timetrisen ja 7 metriä pitkän pölkyn. Latvus jätetiin 
metsään eikä kuusi kelvannut ollenkaan ennen kuin 
uittoaika saatiin myöhemmin lyhenemään.

Heikki Kellomäki
Kirjoitus perustuu kirjoittajan tutkimuksiin hänen tänä 
syksynä ilmestyvää kirjaansa Suuri tukkiryntäys ja uiton 
100 vuotta Näsijärven latvavesillä varten.
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Liedenpohjan ampumaradan 
ja majan vaiheet
ELETTIIN VUOTTA 1930. Oli olemassa sellainen 
järjestö kuin Suojeluskuntajärjestö, joka oli vapaaeh
toinen aseellinen maanpuolustusjärjestö. Se oli valta
kunnallinen ja toimi lähes jokaisessa pitäjässä, oli saa
nut alkunsa kansalaissodan aikana.

Näin ollen Virroillakin oli rekisteröity kuntakoh
tainen järjestö jaettuna eri kyläosastoihin. Liedenpoh
jan kylässä oli ensin verrattain pieni Sulkavan kylä- 
osasto. Kun toiminta laajeni, nimi muutettiin Tulijo
en kyläosastoksi, jolla oli jo oma kyläpäällikkö.

Koska jäsenille oli koko pitäjän alueella jaettu ki- 
väärivarustus, harjoitusammuntojen käynnistäminen 
oli ratojen puuttuessa miltei mahdottomuus. Alettiin 
etsiä sopivia paikkoja, mihin saataisiin 300 metriä pit
kä linja, jossa voitaisiin suorittaa kovapanosammun- 
taa.

Liedenpohjan kylästä löytyi erittäin hyvä paikka 
Ylä-Liedenpohjan ja Vainionpään tilojen väliseltä raja
linjalta, joka päättyi kaiken lisäksi korkeaan sorahar
juun. Kun asia esitettiin talojen isännille, niin he ha- 
lusivatkin lahjoittaa kyseisen alueen 5,5 metriä raja
viivasta molemmin puolin. Mutta sitten kävi niin, et
tä jostain syystä alueen luovutus ei käynytkään lah
joituksena, vaan piti tehdä kauppakirja. Kauppakirjat 
laadittiin ja hinnaksi sovittiin 1 markka molemmille. 
Tätä koskeva asiakirja on päivätty 28.12.1930. Rata- 
alueen nimeksi ja numeroksi tuli Rata I Rnro 6/38.

Rata-alue raivattiin talkoovoimin. Nyt kun oli ra
ta, piti saada jonkinlainen suoja mistä voisi ampua. 
Joku sitten keksi, että Ylä-Sulkavan talossa olisi isoh
ko hyväkuntoinen vanha saunarakennus. Omistaja oli 
Australiassa asti. Hän suostui myymään ja valtuutti si
sarensa myyjäksi. Kauppahinta oli 1500 markkaa, jos
ta lahjana Suojeluskunnalle 300 markkaa. Kauppakir
ja on päivätty 9.4.1931.

Rakennus purettiin ja siirrettiin talkoovoimin am
pumaradan eteläiseen päähän. Näin oli saatu paikka, 
missä voitiin suorittaa ampumaharjoituksia ja kilpai
luja sekä toimeenpanna koulutusta ja muuta toimin
taa.

Toiminta jatkui samanlaisena sotiin asti, vieläpä vä
lirauhan aikanakin. Jatkosodan päättyessä rauhaneh
toihin kuului, että Suojeluskuntajärjestö lakkautetaan 
ja omaisuus siirtyy voittajalle. Valvontakomitean val
tuuttamana toimi myyjänä paikallinen nimismies,ja 
julkisella huutokaupalla majarakennus myytiin. Sil
loinen ostaja myi sen varsin pian Suojärveltä kotoisin 
olevalle perheelle, jonka hallussa rakennus nykyään 
on laajennettuna asumiskuntoon. Rata-alue on myy
ty selvityspesän valtuuttamana alueen entiselle omis
tajalle Ossian Ylä-Liedenpohjalle 12.9.1953.

Martti Ala-Sulkava

Piirros Pauli Kankainen.
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Frenckellin tehdasrauniot 
Kituskosken tuntumassa
TAMPERELAINEN J. C. FRENCKELL & SON
anoi vuonna 1898 Vaasan lääninhallitukselta lupaa 
rakentaa uusi puuhiomotehdas, voimalaitos ja patolai- 
te Kituskosken alajuoksulle. Seuraavana vuonna yhtiö 
anoi tukkien uiton lopettamista Kituskoskessa. Kun
takokous oli myöntänyt uittoluvan muutamia vuosia 
aikaisemmin.

Tehtaan rakennustyöt aloitettiin vuosina 1898— 
1899. Voimalaitosta varten kaivettiin 600 metriä pit
kä, yli kuusi metriä leveä ja kolme metriä syvä kana
va. Kanava kaivettiin lapioin ja maa siirrettiin kotti
kärryillä. Kanavan alapäähän lähelle jokea rakennet
tiin kiviseinillä varustettu turbiinimonttu, johon ve
den pudotus oli noin 11 metriä.

Rakennustyömaalla tarvitut kivet louhittiin käsin 
Elallavuoresta ja Leponiemen kallioista ja kuljetettiin 
hevosilla työmaalle. Hiekka ajettiin Töllinkankaasta 
ja Hattukankaasta. Ajomatkaa oli linnuntietä mita
ten yli neljä kilometriä. Enimmillään kanavatyömaal- 
la oli kolmenkymmenen hevosen porukka ajamassa 
kiviä ja hiekkaa. Rakennustyömaalla työskenteli yh
teensä noin viisikymmentä miestä. He tekivät 12-tun- 
tisia työpäiviä.

Turbiinimontun lähelle tehtiin silta Vironjoen yli. 
Sillan lähistölle rakennettiin hirsinen asuinrakennus, 
leipomorakennus ja sauna. Asuinrakennus oli kaksi
kerroksinen, pituutta 30 metriä ja leveyttä 12 metriä. 
Reino Julku muistelee, että talossa oli 14 huonetta, 
kolme rappua ja kuusi huoneistoa.

Jyrkeejärvestä vesi piti johtaa suoraan kaivantoa 
pitkin Vehmasjärveen voimalaitosta varten. Kari Kor
hosen mukaan kaivanto oli jo pyykitetty. Pyykit ovat 
edelleen maastossa.

Kolmessa vuodessa Kituskoskella tehtiin melkoi
nen urakka. Työ meni kuitenkin hukkaan.

Kanava ja rakennukset olivat käytännössä valmii
na, vain koneistot puuttuivat. Yhtäkkiä työt lopetet
tiin.

Merkittävimpinä syinä on pidetty virhelaskelmia 
vesimääristä, Pori-Haapamäki -rautatiehankkeen vii
västymistä, asukkaiden vastustusta ja sitä, että yhtiö 
ei saanut kaikkia vesiosuuksia omistukseensa. Rau
tatieasemallekin oli jo paikka valmiina ja nimi Re- 
ka. Tampereen Sanomat kirjoitti 23.9.1911 seuraavas
ti: "Pidämme varmana, että kun höyryhepo porhaltaa 
Haapamäeltä Poriin, niin pian sitten Frenckellin teh- 
taantornista Kituskoskella savukin tupruaa, sillä ei
hän ole luultavaakaan, että omistaja noin vain heittäi
si iäksi hukkaan tehtaaseen jo kiinnittämänsä parisen- 
sataatuhatta.”

Kotalaan suunnitellun puuhiomotehtaan työntekijöille 
tarkoitettu asuinrakennus purettiin 1930-luvun lopulla. 
Kuvan omistaa Sirkka Ylinen.

Kivikanavaja Kitusjärveen saakka jatkuva kaivanto ovat 
vielä hyvin nähtävillä maastossa. Kuva Juha Kallio.

Asuinrakennus oli käytössä 1930-luvun loppupuo
lelle saakka. Pori-Haapamäki -rautatien rakennustyön 
aikana rakennus toimi ratatyömiesten asuntolana. Ko- 
talalaisiakin perheitä asui talossa pitkään, ja lapsiakin 
on siellä syntynyt.

Asuinrakennuksen hirret siirrettiin kesällä 1938 
Haapamäen Suojan rakennushirsiksi. Suoja on edel
leen jatkuvassa käytössä. Koskenniskan patoa varten 
varatut kivet käytettiin myöhemmin Kituskosken sil
lan rakennustöissä.

Paikallinen sähköyhtiö ja sen tytäryhtiö havitteli- 
vat Kituskoskea 1960-luvun alussa vesivoimakäyttöön. 
Onneksi neuvottelut epäonnistuivat ja hanke kariutui. 
Kun kosket vuonna 1995 entisöitiin uiton jäljiltä, pa
lautuivat ne lähes luonnontilaan.

Kanava ja turbiinimonttu ovat edelleen hyvin näh
tävillä. Alue on rauhoitettu, mutta luontopolku kulkee 
koskenvartta pitkin turbiinimontulle ja kanavan vart
ta pitkin takaisin tielle.

Jussi Korhonen
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Vanha kunnansairaala
VIRTAIN ENSIMMÄINEN KUNNANSAIRAA
LA valmistui vuonna 1894 nykyisen terveyskeskuksen 
tienoille. Kahdeksanpaikkainen sairaala oli jo 1910-lu- 
vulle tultaessa auttamattoman pieni. Uuden eli nykyi
sen vanhan sairaalan rakentaminen laitettiin vireille 
Suomen itsenäistymisen aikoihin. Piirustukset tilattii- 
in ”oman kylän pojalta”, professori Onni Tarjanteelta.

Rakennustyöt tehtiin taloudellisesti kireissä olo
suhteissa vuosina 1919-20. Rakentaminen maksoi 
kaikkiaan 1 200 000 mk, josta kunnan omaa rahaa oli 
800 000 mk. Yksityiset kuntalaiset ja yritykset tukivat 
hanketta runsain raha- ja puutavaralahjoituksin. Uusi 
kunnansairaala saatiin käyttökuntoon vuonna 1921.

Rakennuksessa on kaksi suorakaiteen muotoista, 
satulakattoista siipeä, joita yhdistää toisiinsa näitä hie
man pidempi ja leveämpi keskiosa. Julkisivua hallitse
vat siipirakennusten ulkonevat poikkipäädyt ja näihin 
sijoitetut sisäänkäynnit. Sisäänkäyntipäätyjen alim
mat kerrokset olivat alkuaan avokuisteja, ja ylempää 
kerrosta kannatteli kummassakin kaksi pyöreää pyl- 
väsparia, joiden rakenne oli jätetty näkyviin kattoon 
asti. Valkoisiksi maalatut pylväät, peitelaudat ja ikku
napuitteet rytmittivät punaista hirsiseinää, ja yleisvai
kutelma oli harmoninen, kodikas ja ryhdikäs, mikä 
sopi hyvin kunnansairaalan ulkomuotoon.

Rakennus on jaettu keskeltä kahteen yhtä suureen 
osaan palomuurilla, joka on edelleen nähtävissä jul
kisivulla. Ensimmäisen kerroksen alkuperäisestä poh
jakaavasta näkyy, että potilashuoneet oli sijoitettu ra
kennuksen keskiosaan siten, että ikkunat avautuivat

valoisalle puolelle etelään, ja käytävä pesu-, wc-, siivo
us- ja varastotiloineen oli pohjoisen puolella. Potilas- 
huoneita oli kaksi seitsemälle ja kaksi neljälle hengel
le, ja palomuurin jakamina nämä muodostivat kaksi 
eri osastoa, ajan käytännön mukaan siis omat miehil
le ja naisille.

Vuodepaikkoja oli kaikkiaan 26, kun otetaan lu
kuun myös oikeanpuoleisessa siivessä olleet kaksi 1—2 
hengen huonetta. Kunnanlääkäri Niilo Heinäsen mu
kaan vuonna 1930 näissä hoidettiin "runsaasti synnyt
täjiä”. Kotisynnytysten aikaan sairaalassa ei ollut vie
lä varsinaista synnytysosastoa. Tällainen järjestettiin 
myöhemmin seitsenpaikkaisena vanhempaan, pieneen 
sairaalarakennukseen, joka vielä 1930—40-luvuilla toi
mi kulkutautisairaalanakin.

Oikeassa siivessä oli lisäksi leikkaussali ja hoito- 
huoneita sekä ylihoitajan toimisto. Vasemmassa siives
sä oli kanslia, keittiötilat, emännöitsijän huone ja va
rastot. Rakennuksen yläkerrassa, johon valoa saatiin 
kattoikkunoiden kautta, oli muun muassa toinen leik
kaussali hoitohuoneineen sekä hoitohenkilökunnan 
asunnot ja varastotiloja.

Virtain väkiluku oli 1930-luvulla jo yli 11 000, 
ja hoitopäiviä kertyi sairaalassa vuosittain yli 7 000. 
Vuonna 1930 potilaita oli noin 20 vuorokaudessa, yh
den potilaan hoitoaika oli keskimäärin 17,7 vuoro
kautta, ja leikkauksia tehtiin 90. Henkilökuntaa koko 
laitoksessa oli kunnanlääkärin ohella ylihoitaja, kol
me "alihoitajatarta”, kaksi harjoittelijaa, emännöitsijä 
ja kolme "palvelijaa”.

Professori Onni Tarjanteen suunnitteleman Virtain kunnansairaalan ensimmäisen kerroksen pohjakaava. Kuva Einar 
Paimenin kirjoittamasta Suomen kunnansairaalalaitoksen historiasta vuodelta 1933.
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Tiettävästi vanhin valokuva vanhasta kunnansairaalasta ennen vuotta 1925, jolloin rakennuksen ulkoseinätpunamul- 
lattiin. Talossa on pärekatto ja ulkoseinät ovat hirsipinnalla. Kuva Paavo Heinonen/Virtain kotiseutuarkisto.

Kuvauksen mukaan sairaalan sisäseinät oli vuorat
tu ensopahvilla ja maalattu, ja lämmityslaitteina oli
vat "Tarjanne-malliset” tiili- ja kaakeliuunit. Raken
nuksessa oli sähkövalo sekä viemäröinti kylmä- ja läm- 
minvesijohtoineen.

Laitoksen ylläpito oli kallista, ja valtio osallistuikin 
1920-luvulta lähtien kustannuksiin korotetulla val
tionavulla. Varsinaisia laajennustöitä ei sairaalaraken
nukseen pystytty tekemään, mutta tiloja järjesteltiin 
uudelleen mm. keräysvaroin hankitun röntgenlaitteis- 
ton asentamisen yhteydessä 1930-luvun lopulla. Alku
peräinen pärekatto on täytynyt uusia peltiseksi sau- 
makatoksi viimeistään samoihin aikoihin, ja ulkosei
nät saivat lautavuorauksen sekä vihertävän maalipin
nan. Lämmitysjärjestelmä on uusittu ehkä vasta 1950- 
luvun lopun korjaustöissä, jolloin myös avonaiset si- 
säänkäyntikuistit lienee suljettu lisätilan saamiseksi.

Vuodesta 1965 sairaala toimi Keuruun, Pohjaslah- 
den ja Virtain yhteisenä paikallisairaalana, josta vuonna 
1971 tehtiin jälleen yksin Virtain omistama terveyskes
kuksen vuodeosasto. Tällöin sairaspaikkoja oli jo 40. 
Synnytysosasto toimi vanhimmassa sairaalarakennuk
sessa vuoteen 1975 saakka, jolloin rakennus purettiin, 
ja synnytykset siirtyivät kokonaan Tampereelle.

Sairaalatoiminta loppui vanhassa sairaalassa vuon
na 1976, kun nykyinen terveyskeskuksen vuodeosas
to valmistui. Vanhaan sairaalaan muutti muun muas
sa eläinlääkäri, minkä lisäksi tilat ovat olleet jatkuvas
ti eri yhdistysten ja yksityisten vuokralaisten käytössä. 
Nykyisen kellertävän värinsä vanha rakennus sai vasta 
1980-luvun vaihteen tienoilla.

Vanha sairaalarakennus on ehdotettu purettavak
si vedoten suuriin korjauskustannuksiin. Vain muuta
mia vuosia sitten teetettiin Virtain keskustan ja sen 
ympäristöalueiden kulttuuri- ja maisemahistoriallinen 
selvitys, jossa tämä 'arkkitehtonisesti arvokas puu- 
sairaala” arvotettiin yhdeksi kaava-alueen arvokkaim
mista kohteista 'keskeisenä osana Virtain kirkonky
län historiallista kokonaisuutta”. Perusteita rakennuk
sen, sen julkisivun ja säilyneiden yksityiskohtien vaa
limiselle on selvityksessä pitkä lista: rakennuksen ark
kitehtuuri on korkeatasoista, suunnittelija on kansalli
sen tason arvostettu arkkitehti ja rakennus on lähiym
päristönsä kannalta merkittävä osa maisemaa ja kau
punkitilaa. Lisäksi rakennus on tärkeä paitsi paikal
lis- ja sosiaalihistoriallisesti myös henkilöhistoriallises- 
ti useille virtolaissukupolville.

Vanha sairaala on osa Virtain historiaa ja näkyvää 
muistia.

Lähteet:
Hokkanen, Kari, 1979. Vanhan Ruoveden historia 11:1. Virrat 
1860-luvulta 1970-luvulle.
Paavo Heinosen valokuvat, Virtain kotiseutuarkisto.
Paimen, Einar, 1933. Suomen kunnansairaalalaitos 50-vuotias 
(1881-1931). Helsinki.
Virtain keskustan ja sen ympäristöalueiden kulttuuri- ja mai
semahistoriallinen selvitys, 2009. http://www.virrat.fi/fi- 
les/6814/0205/4923/Liite_6_Kulttuuriympristselvitys.pdf Luet
tu 28.9.2014.

Jaana Kallio
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Onni Tarjanne
ONNI ALCIDES TÖRNQVIST syntyi Virroilla 
syyskuussa 1864 kappalainen Karl Gustaf Törnqvis- 
tin perheeseen. Koulua hän kävi ensin Tampereel
la, mistä hän siirtyi korkeakouluopintoihin Helsin
kiin. Täällä hän valmistui vuonna 1885 arkkitehdik
si Polyteknillisestä opistosta (myöh. Teknillinen kor
keakoulu). Nimensä Törnqvist suomensi Tarjanteek
si vuonna 1906.

Tarjanne oli aikakautensa kuuluisimpia arkkiteh
tejä, joka tuli tunnetuksi jo nuorena suunniteltuaan 
vuonna 1902 valmistuneen Kansallisteatterin. Muita 
Tarjanteen tunnettuja rakennuksia ovat Takaharjun 
parantola Punkaharjulla, Ämmäkosken voimalaitos 
Kajaanissa ja Satalinnan tuberkuloosiparantola Harja
vallassa sekä Marian sairaalan kirurgisen osaston siipi
rakennus, ns. Karjalaisten talo ja Heimolan talo Hel
singissä. Myöhäisjugendia edustanut Heimolan ta
lo toimi eduskunnan kokoontumispaikkana vuosina 
1911—30, ja talon purkaminen vuonna 1969 aiheutti 
kansallisen kohun. Tarjanne suunnitteli pääkaupun
kiin myös lukuisia asuin- ja virastotaloja.

Tarjanteen päätyönä pidettävä Kansallisteatteri oli 
Suomen ensimmäisiä julkisia rakennuksia, joka edusti 
uutta kansallisromanttista tyyliä.

Tarjanne vaikutti arkkitehtuuriin myös uusien ra
kenneratkaisujen kehittäjänä ja uusien materiaalien 
kuten betonin käyttäjänä. Hän oli hyvin perillä kan
sainvälisistä tyylivirtauksista ja rakennustekniikan ke
hityksestä mm. monien ulkomaille suuntautuneiden 
opintomatkojen myötä.

Tarjanne teki pitkän uran myös nuorien arkkiteh- 
tisukupolvien opetustyössä. Hän aloitti lehtorina Tu
run teollisuuskoulussa, ja palasi myöhemmin Polytek- 
nilliseeen opistoon rakennuskonstruktion opettajaksi. 
Vuosina 1908-1917 ja 1921-1928 hän toimi Teknilli
sen korkeakoulun huonerakennusopin professorina ja 
vuosina 1917—1921 yleisten rakennusten ylihallituk
sen ylijohtajana. Tarjanne oli Suomalaisten teknikko
jen seuran perustajajäsen, ja hän toimi myös Arkki
tehtiliitossa ja Helsingin kunnalliselämässä.

Virroille Tarjanne suunnitteli kunnansairaalan 
(1919—20) ohella Marttisen pappilan (1892), Ylei
sen Osuusliikkeen kaupparakennuksen (noin vuonna 
1903, purettu) ja Vaskiveden taistelujen muistomer
kin (1928), jonka arkkitehti myös osin kustansi. Vuo
desta 1903 lähtien Tarjanne omisti kesäasuntona Us- 
kalin talon Äijännevalla. Päärakennus, jonka Tarjan
ne muokkasi mieleisekseen, on siirretty Turun Ruissa
loon. Uskalissa vietti talven 1914-15 toinen virtolai- 
nen aikansa kuuluisuus, valokuvaaja I. K. Inha, Tar
janteen ystävä jo poikavuosilta lähtien.

Tarjanteen puoliso oli Josefina Weijola. Heidän 
poikansa oli oikeuskansleri ja korkeimman oikeuden 
presidentti Toivo Tarjanne. Onni Tarjanne kuoli Hel
singissä vuonna 1946.

Lähteet:
Professori Onni Tarjanne 1864—1946. Virtain Joulu 1965.
Onni Tarjanne. Arkkitehtuurimuseo, http://www.mfa.fi/arkkite 
htiesittely?apid=16382525. Luettu 12.10.2014.

Jaana Kallio

Vaskiveden taistelujen muistomerkki pal
jastettiin v. 1928. Kuva Jaana Kallio.

Marttisen pappila valmistui Virtain ensimmäisen kirkkoherran virka-asun
noksi v. 1892. Arkkitehtonisilta piirteiltään rakennus on kuin pohjoisitalia- 
lainen renessanssi-villa muutettuna puurakenteiseksi ja koristeltuna 1800- 
luvun lopulla suositun ns. nikkarityylin mukaisesti. Kuva Juha Kallio.
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Tampereen Pyrinnön Jukolan viestin voitta- 
jajoukkue vuodelta 1961. Esko Kuusniemi 
eturivissä keskellä. Kuva Aamulehden kuva- 
arkisto.

Esko Kuusniemi
- mestarisuunnistaja ja ikipirkka
Vanhemmat virtolaiset muistavat Esko Kuusnie- 
men sairaankuljetusyrittäjänä. Harvempi sen si
jaan tietää hänen olleen mestarisuunnistaja ja vii
denkymmenen Pirkan Hiihdon hiihtäjä. Tämä 
runsaat kuusi vuotta sitten menehtynyt suomalai
sen sisun perikuva oli myös intohimoinen Lapin 
kävijä.

Esko Kuusniemi syntyi vuonna 1933 Virroilla. 
Hän vietti lapsuutensa viljelijäperheessä Ohtolanky- 
lässä Kuusijärven tilalla. Ensimmäinen kosketus kil
paurheiluun syntyi kotikylän urheiluseurassa. Lah- 
denkylän Toiveen vanhat mustakantiset vihkot ker
tovat, että Esko oli seuran lahjakas poikahiihtäjä heti 
kun sodasta selvittiin ja Toiveen sarjahiihdot käynnis
tyivät talvella 1945.

Menneinä vuosina armeija antoi monelle varusmie
helle kipinän suunnistukseen. Eskollakin kipinä syttyi 
siellä, ja pienen välivaiheen kuluttua Esko oli jo Epilän 
Esan riveissä suunnistajana. Koukkaus Valkeakosken 
Retkeilijöihin ja sieltä Tampereen Pyrintöön toi Eskon 
kovaan suunnistusseuraan ja myös menestykseen.

Vuosina 1961, 1962 ja 1963 eli kolmasti peräkkäin 
Jukolan viestin voitti Tampereen Pyrintö. Esko suun
nisti joka vuosi Pyrinnön toisen osuuden, joka on vaa
tiva ja pitkä yösuunnistusosuus. Kolmen peräkkäisen 
viestivoiton arvoa nostaa se, että vasta nyt yli viiden
kymmenen vuoden kuluttua kolmena viimeksi kulu
neena vuonna samaan ylti toinen seura, Kalevan Ras
ti. Siirryttyään Helsinkiin Eskon uusi seura ja jouk
kue Helsingin Suunnistajat oli vuonna 1964 Jukolan 
viestin neljäs ja Esko jälleen toisella osuudella Juko
lan yössä.

Esko kuului 1960-luvun alkupuolella maam
me suunnistajien parhaimmistoon ollen maajoukku
eessa ja joukkueensa mukana Suomen suunnistuscu- 
pin voittaja. Hän oli ennen kaikkea yösuunnistuksen 
erikoismies, yksi Suomen parhaita ja luotettavimpia 
suunnistajia rankoissa ja pimeissä olosuhteissa. Työ
elämä vei miehen moniksi vuosiksi, mutta Esko pala
si vielä kuntoilumielessä Virtain-Ruoveden Suunnis
tajien riveihin.

Esko hiihti Pirkan Hiihdon ensimmäisestä hiih
dosta vuonna 1955 joka kerta vuoteen 2004 saak
ka eli 50 kertaa peräkkäin. Hän sai Pirkan Hiihdon 
10. kunniahiihtäjän nimityksen 25 hiihtokerran jäl
keen ja Pirkan Hiihdon 1. hiihtokuninkaan nimityk
sen 50 hiihtokerran jälkeen. Hän — todellinen ikipirk
ka — itse kertoi kuinka upeaa oh jokaisessa hiihdossa. 
Kun maaliin päästiin, ei väsymyksestä huolimatta ol
lut muuta mielessä kuin ensi vuonna uudestaan.

Pirkan Hiihdon historiateoksessa hän kertoo: ”Ei 
Pirkan ladulla pärjännyt ryppyotsaisella meiningil
lä; silloin olisi tullut noutaja. Ja jos joskus innostui- 
kin lähtemään vähän tuimemmin kisailemaan, pulp- 
pusi huumori väkisin esiin. Oh se semmoinen retki. 
Maaliin selviäminen oh kuitenkin se perimmäinen ta
voite.”

Lappi — erityisesti Saariselkä — oh Eskolle vuosi
kymmeniä tärkeässä roolissa. Sieltä haettiin alkutalven 
hiihtotuntumaa, hiihdettiin keväthangilla, samoiltiin 
ja vedettiin keuhkoihin raikasta tunturi-ilmaa. Sinne 
Lapin luontoon Eskon omasta toivomuksesta on myös 
hänen tuhkansa ripoteltu.

Jussi V. Niemi
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Martti Lappi
- kahden kunnan kasvatti 
olympiavoittajan jalanjäljissä
Virrat-Orivesi-Virrat-Orivesi, siinä 25.3.1931 Virtain 
Kotalassa syntyneen Martti Kalevi Lapin urheilun sä
vyttämään elämänpolkuun vaikuttaneet paikkakun
nat. Virtolaispojasta tuli oriveteläinen 1943, kun per
he muutti Oriveden Yröskulmaan, mistä oli hankittu 
perheelle maanviljelystila. Urheilukärpänen oli purrut 
Marttia jo lapsena, jonka seurauksena Kotalan lapsuu
den vauhdikkaat leikit ja sen ajan kyläkuntien pienet 
urheilutapahtumat muuntuivat pian Orivedelle muu
ton jälkeen kilpailukokemuksen hankkimiseen sikä
läisen Ponnistuksen riveissä.

Ensimmäiset opit kilpaurheiluun oli näin ammen
nettu, ja vuosien saatossa niitä kertyi lisää. Poikien 
keskinäinen kilpailu omatekoisilla juoksupoluilla oli 
lähes päivittäistä, ja iän karttuessa tämä muuttui jat
kuvaksi säännölliseksi harjoitteluksi. Siinä auttoi työs
sä ja työmatkoilla polkupyörällä liikuttaessa saatu hy
vä pohjakunto.

Harjoittelun pääasiallinen sisältö oli nykypolitiik- 
kojen viljelemä kolmen kohdan ohjelma, mikä Martin 
kohdalla tarkoitit: juoksua, juoksua ja juoksua. Tämä 
näyttikin melko pian tuottavan tulosta, jota oli vauh
dittanut vielä lisää niiden kautta seurannut menestys. 
Seura-, piiri- ja kansallisen tason menestyksen lisäksi 
1950-luvun taitteessa heltisi jopa neljä SM-tason mi
talisijaa. Ensin tuli 1948 Kokkolan SM-maastoissa 17- 
vuotiaiden sarjan SM-kulta. Seuraavat vuodet 1949 ja 
-50 toivat 19-vuotiaiden 3000 metrin matkalta SM- 
hopeat. Armeija-aikana 1951 menestystä täydensi 
HRR:n mestaruudet 1500 ja 3000 metrin matkoilta

ja Lappeenrannan SM-maastoissa vielä 1952 pronssia 
21-vuotiaiden sarjassa, sekä Reijo-veljen kanssa saavu
tetun joukkuevoiton ansiosta kiinnitys kiertopalkin
tona olleeseen Salmelan pokaakin.

Vaikka SM-kisoista ei mitalisijoja enää hellinnyt, 
tulokset kuitenkin paranivat. Vuodet 1953 ja -54 oli
vat todelliset vauhtivuodet. Henkilökohtaiset ennä
tykset vuonna 1953 syntyivät kolmelta matkalta: 2 
mailia 9.09,6h Tampereella 7.9.; 5000 m 14.49,2h Po
rissa 15.8. ja 10 000 m 31.16,Oh Turussa 4.10. Kaksi 
ennätystä on vuodelta 1954: 1500 m 3.55,8h Seinäjo
ella 30.5. ja 3000 m Martin muistin mukaan 8.36,Oh 
Ähtärissä tai VirtUrn tilastojen mukaan 8.37,4h.

Edellä luetellut ennätykset on juostu Oriveden 
Ponnistuksen tunnuksen alla, mutta juostessaan Tu
russa 17.9.1961 maratonin ennätyksensä 2.55.18,8h 
Lappi edusti jo Virtain Urheilijoita. Virroille Lapis
ta oli tullut paluumuuttaja 1959 tullessaan Mattilan 
Sähkön asentajaksi. Seuraavana vuonna hänet valittiin 
jo Virtain Urheilijain sivutoimiseksi toiminnanjohta
jaksi, jonka mahdollisti siirtyminen Postin palveluk
seen. Postimiehen päivä kun oli "pulkassa” jo puolil
tapäivin, jolloin urheiluelämässä päivä vasta pääsi to
della vauhtiinsa.

Virtain Urheilijain toiminnanjohtajan tehtävää ja 
samalla Pirtin elokuvien näyttämistä hän hoiti vuo
den 1965 loppuun saakka, jolloin muutti jälleen Ori
vedelle. Siellä hän jatkoi Virtain työkuvaansa: edel
leen postin palveluksessa, ja sivutoiminen toimin- 
nanjohtajuus alkoi Oriveden Ponnistuksessa.

Martti Lappi voittaa yli
voimaisesti 1952 Oriveden 
mestaruuden 5000 metrillä 
ajalla 15.45. Oh
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Martti Lappi sai kimman olla yksi Helsingin vuoden 1952 olympia
tulen viejistä. Kuvassa vasemmalla Osmo Roine Hirsilän Pyrkivä ja 
oikealla Teuvo Hätönen Oriveden Tuisku

Aluemestaruusmaastoissa Puttosharjullajos
kus -60 luvulla virtalaisilla on kolmoisjoh- 
to. Martti Lappi johtaa, Heikki Rajamäki 
toisena ja Jussi Leveelahti kolmantena.

Kuvat omistaa Martti Lappi.

Nyt leppoisat eläkepäivät Taimi-vaimon kanssa 
sujuvat vuoroin Oriveden ja vuoroin Virtain Kota
lassa sijaitsevan kesämökin ympyröissä, lasten ja las
tenlasten elämää ja harrastuksia seuraten.

Lapin partiolaisaatetta ihannoiva, periksi antamat- 
tomuuden kautta tuloksia tuottanut uurastus niin Vir
tain Urheilijoiden kuin Oriveden Ponnistuksenkin toi
minnassa antaisi aiheen melkoisen historiateoksen syn
tyyn, mutta tämän jutun syntyyn aiheen antoi tun
netun ja tunnustetun urheilukirjailijan ja -toimittajan 
Matti Hannuksen tekemä olympiavoittaja Hannes Ko
lehmaisen ja Martti Lapin kehityskaarien vertailu.

Yhteistä heille molemmille oli ensinnäkin lapsuus
aika, kasvu luonnon ja liikunnan maailmassa. Leikki 
ja työ takasivat jo varhaisessa vaiheessa hyvän fyysisen 
kunnon. Vauhtikestävyys syntyi siihen lisätyn juoksua 
juoksun perään -ohjelman tuloksena.

Hannuksen tekemät vertailut ovat vuodelta 2012, 
joten niitä ei voi pitää tänään täysin satavarmoina, 
mutta suuntaa antavia ne ovat joka tapauksessa.

Martti Lapilla on kuitenkin Hannuksen vertailuis
sa varsin keskeinen rooli, mikä kertoo hänen nuoruus
vuosien harjoittelun tuomista tuloksista. Hannus kir
joittaa: "Kesti peräti 76 vuotta ennen kuin Kolehmais
ta nuorempi mies voitti 10 000 metrin olympiakultaa 
(Brahim Boutayeb Soulissa 1988), kesti 82 vuotta en

nen kuin kukaan nuorempi juoksi 5000 metrillä maa
ilmanennätyksen (Haile Gebrselassie 1994), kesti pe
räti 41 vuotta ennen kuin alle 23-vuotias suomalainen 
juoksi 10 000 metriä Hannesta nopeammin (Martti K. 
Lappi 1953).” Harvinainen nuoruusajan kehityskaari.

Syy siihen, miksi Hannus käyttää muotoa Martti 
K. Lappi on se, että 1950-luvulla oli usein samassa kil
pailussa mukana kaksi Martti Lappia. Heistä toinen 
oli Kotalan takaa Pihlajaveden puolelta. Samaa Lapin 
sukua ja serkuksia olivat kuitenkin molemmat Mar
tit. Keskinäisistä kisakokemuksista Martin mieleen on 
jäänyt Jorma Mattilan kuulutus Virroilla 1954 juos
tussa 3000 metrin kisassa: "Juoksun voittaa Martti 
Lappi, mutta on vaikea tässä vaiheessa ennustaa kuka 
voittaa”. Mattila oli yksi VirtUrn kuuluttajalegendois- 
ta, joka osasi heittää välillä huumoriakin joukkoon.

Edellä kerrotun juoksun lopulta 8.37,4h ajalla voit
tanut Martti K. Lappi jätti toiseksi sijoittuneen Martti 
V. Lapin kanssa kolmostilalle SeinäjUm Erik Blomste- 
rin, joka oli esim. ollut 1950 Belgian EM-kisojen 3000 
metrin esteiden pronssimitalisti.

Martti Lapin lyhyt vastaus kysymykseen, mitä ur
heilu on hänelle antanut: "Elämän sisältöä, selviyty
mistä urheilun avulla vaikeistakin elämäntilanteista ja 
paljon hyviä ystäviä.”

Erkki Pajumäki
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Merikanto-opiston pienet balleriinat ohjaajanaan Olga Saikkonen esiintyivät vuoden aikana useaan otteeseen Keiturin- 
puiston vanhainkodissa. Kuvat Päivi Kangasaho.

SottiisiMoves-tapahtumassa 
Merikanto-opiston tanssijoita
MERIKANTO-OPISTON TANSSIRYHMÄ osal
listui 11.-15. kesäkuuta järjestettyyn Pohjoismaiden 
suurimpaan tanssitapahtuman. Ryhmä oli koottu Vir
tain, Ruoveden, Ähtärin ja Mänttä-Vilppulan opiske
lijoista, ja se tanssi Tullikamarin Pakkahuoneella Un
karilaisen tanssin Tsaikovskin baletista Joutsenlam
pi. Iloisen ja energisen esityksen koreografiasta vastasi 
Merikanto-opiston tanssinopettaja Olga Saikkonen.

Tampereella järjestetty SottiisiMoves oli yksi vuo
den merkittävimmistä tanssitaidetapahtumista. Siellä 
yhdistyivät kansainvälinen kansantanssifestivaali Pis
palan Sottiisi ja joka kolmas vuosi järjestettävä valta
kunnallinen Nuori Kulttuuri Moves -tanssikatselmus.

Merikanto-opiston opiskelijoiden lisäksi Tampe
reella nähtiin runsaasti kansainvälisiä vieraita. Fes
tivaalille osallistui kaikkiaan noin 3 500 tanssijaa ja 
yleisöä 40 000 henkeä. Nuoret pääsivät tanssitapah
tumassa esiintymään suurelle yleisölle, kokemaan ja 
nauttimaan toisten nuorten tanssijoiden seurasta sekä 
seuraamaan ikätovereiden esityksiä.

Seitsemän ryhmää Lempäälässä
Valtakunnalliseen tapahtumaan tanssijat karsittiin 
nuorten tanssitapahtumassa Lempäälässä maaliskuus
sa. Idea osallistumisesta oli tanssinopettaja Olga Saik
kosen, ja myös oppilaat ja rehtori Ulla Leppänen in
nostuivat ajatuksesta.

Matka tanssitapahtumaan oli samalla Merikanto- 
opiston tanssijoiden kevätretki, josta ammennettiin 
lisää intoa harrastukseen sekä opittiin tanssijan elä- 
mänrutiinia: aikainen herätys, pitkä esiintymismatka, 
nopeasti meikkiin, lämmittelyihin ja huipennuksek
si viimein esiintymään. Mukana oli seitsemän tanssi

ryhmää, yhteensä 28 oppilasta kaikista kunnista, jois
sa Merikanto-opisto järjestää tanssin taiteen perusope
tusta.

Opiston nuoret tanssivat Lempäälässä klassista ba
lettia, karakteritanssia, nykytanssia, jazz- ja show-tans- 
sia sekä katutansseja. Mukana oli otteita vuodenvaih
teen 2013-2014 “Pähkinänsärkijä” -kavalkadista.

Kuusi ryhmää, yhteensä 20 tanssijaa kävi huhti
kuussa esiintymässä Vaasan tanssikatselmuksessa, jos
ta kotiin tuomisina oli neljä kunniakirjaa. Vuoden mit
taan Merikanto-opiston tanssijat ovat esiintyneet paljon 
tehden muun muassa Iloisia eläinkuvia -projektin Ähtä
rissä ja Mäntässä orkesterin ja pianistin kanssa.

Vaikka ammattiopintoihin asti
Merikanto-opisto järjestää tanssin taiteen opetusta 
Virtain, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Ähtärin toi
mipisteissä. Tavoitteena on antaa tanssiharrastuksesta 
kiinnostuneille lapsille ja nuorille mahdollisuus mo
nipuoliseen ja tavoitteelliseen tanssin opiskeluun sekä 
luoda valmiudet hakea alan ammattiopintoihin.

Tanssitaiteen perusopetus on tavoitteellista ja 
suunnitelmallista ja etenevää työtä tähdäten oppilai
den fyysis-motoristen, teknisten ja luovien valmiuksi
en kehittämiseen sekä tietojen välittämiseen tanssista 
taiteena ja osana kulttuuriperinnettä.

Virroilla tanssijat harjoittelevat liikuntahallin pei
lisalissa, jossa toimii eritasoisia ryhmiä, mm. alkeis- 
baletti, klassinen baletti, karakteeritanssi, nykytanssi, 
lasten luova tanssi ja lisäksi aikuisten baletti. Tanssin 
on tarkoitus tuottaa iloa ja virkistystä ja kehittää ke
hon ja mielen hallintaa.

Erja Niemelä
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Juhannuksen juhlamarssi
f uhannuksen juhlaan olkaa tervetulleita! 

Iloisia ilmeitä on joka puolella.
Täällä vanhat tutut tavata saa toisiaan 

ja uudet tuttavuudet sujuvasti solmitaan.

Virrat paikkakuntana on vallan verraton.
Se yli Suomen maan on saanut suuren suosion. 
Laidalla on Keski-Suomen, Hämeen, Pohjanmaan, 
ja Satakunnan murre täällä myöskin tunnetaan.

On Virrat kimmellystä sinertäväin selkien — 
se seutu maisemillaan hurmannut on jokaisen. 
Toriseva, Herraskoski, Näsijärvikin 
on runoniekat innostaneet moniin lauluihin.

Kun luonto sekä kesä näyttää kauniit kasvonsa, 
on lomalaisen helppo matkakohteet valita.
Saari Marttisen saa väen pitkään viihtymään 
ja seutukunnan muutkin kohteet kääntää monen pään.

Juhannuksen aikaan läheltä ja kauempaa 
riemulliset riennot kesäkansan kokoaa. 
Hulmutessa lipun puhtaan sinivalkoisen 
juhlajulistuksen hengen aistii ihminen.

Voi höyrylaivan kannella matkustaa menneeseen, 
ja tuntea sen kuinka aika rientää verkalleen.
On Tarjanne jo yli sadan vuoden ikäinen, 
ja siksi elämys on aivan ainutlaatuinen.

On lavatanssikulttuurilla pitkät perinteet.
Jos Hiekkarannalle käyt, taikka Myllyniemeen meet, 
menon mitä mainioimman aina löytää voi, 
kun kesävieraat virtolaisten kanssa karkeloi.

No vaikka kuinka hauskaa on niin lepo tarvitaan. 
Ja majapaikkaa kohti sitten käyt sä aikanaan. 
Maatila, huvila tai mökki paikan suojaisan — 
luonnon helmassa ne antaa unen ihanan.

Kuvat Juha Kallio.

Virroille siis olkaa kaikki tervetulleita, 
on aika arki katkaista ja juhlat juhlia.
Täällä matkalaiset iloisesti palvellaan, 
ja siksi tänne moni saapuu aina uudestaan!

Juhani Viita
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Juhlakonsertin sävelmät talletettiin levylle

rilan konserttitaltionnista poimittiin 22 kappaletta, jotka siirrettiin cd-levylle Jurvan 
Musiikkipajassa. Miksauksessa ja masteroinnissa oli apuna Pentti Kanerva Kangasaita. 
Levyn julkistamistilaisuus pidettiin maaliskuussa Rajaniemessä. Kuva Erkki Pajumäki.

Väinö Koron runot cd-levylle
Kasvattitytär Marja-Lii- 
sa Ranta-Virtanen lau
sui Väinö Koron runo
kokoelman Hongan tes
tamentti cd-levylle, joka 
julkaistiin kesällä 2014. 
Lapsuudenystävä Kirsti 
Perähuhta kannusti tar
kassa ja aikaavieneessä 
työssä. Kuva Erja Nie
melä.

Tanssin taikaa entisten nuorten kanssa
Olympialaisten avajaiset jäivät var
joon, kun kansalaisopiston kurssi
laiset, Kurjenkylän "Kurlatinot”, 
veivät eteenpäin tanssin ilosano
maa kouluttajansa Virpi Manneli- 
nin ohjauksella.

Meno oli mallikasta, mukavaa 
yhdessäoloa. Illan poikkeava oh
jelma oli mieluisaa vanhainkodin 
asukkaille, henkilökunnalle sekä 
esiintyjille.

Tanssi on monipuolista liikun
taa, joka sopii sekä nuorille että 
vanhoille. Musiikin tahdissa lii
kunta on hauskaa vaikka rollaat- 
tori parina.

Kirsi-Marja Larjo-Väärälä

o*

Vanhainkodin juhlasalissa Kurlatinojen ohjelmassa oli cha 
cha- ja rivitanssiesityksiä. Näiden jälkeen entiset nuoret se
kä avustajat otettiin mukaan tanssiharjoituksiin.
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KesäVirrat soi!
UNELMISTA TULI TOTTA. Kesällä 2013 Kurjen- 
kylässä pidetty latokonsertti innosti Virtain musiik- 
kiammattilaisia niin, että he perustivat yhdistyksen, 
jonka tarkoituksena on virkistää Virtain musiikkitar- 
jontaa.

Ensimmäinen virallinen musiikkiviikko oli heinä
kuun puolivälissä. Ohjelmaa tarjottiin kaikille ikäryh
mille ilmaiseksi sekä pientä korvausta vastaan.

Minä ehdin isoäidin hommista vain kolmeen ta
pahtumaan. Total Cello Show Kurjenkylän konsert- 
tiladossa nousevine katsomoineen oli viimeistä parrua 
myöten täynnä.

Nuoret kansainväliset taiteilijat Hannu Kiisken 
johdolla veivät meidät musiikin ihmeelliseen maail
maan. Ladon akustiikka toimi mielestäni loistavasti 
niin, että musiikki virtasi varpaista läpi koko kehon

kohti taivasta. Lämmin tiivis tunnelma, mansikka- 
kakku väliajalla ja kaunis kesäilta jäivät mieleeni yhte
nä kesän kohokohtana.

Rantapuiston uimarannan hyppytornista sellojen 
soitanta kaikui järven kaikille rannoille lauantai-illan 
hämyssä.

Mauno Kuusiston ikivihreitä lauluja kuunneltiin 
Virtain kirkossa musiikkiviikon lopuksi. Tenorissimo 
tulkitsi näitä 50-luvun suosittuja lauluja todella her
kästi.

Toivon, että Virtain ensimmäinen musiikkiviikko 
saa jatkoa. Meillä on mahdollisuus luoda uusi erilai
nen tapahtumaviikko Suomen kesään. Asetetaan ta
voitteeksi, että Savonlinnan oopperakansa navigoikin 
Virroille.

Kirsi-Marja Larjo-Väärälä

Tenorissimo Virtain kirkossa. Kuva Kirsi-Marja Larjo- 
Väärälä.

Sellot soivat hyppytornissa. Kuva Kirsi-Marja Larjo-Väärälä.

KesäVirrat Soi -tapahtumaan kuului kaksi iltasoittoa Ran
tapuistossa. Kuva Miia Jalava.

Yleisöä Kurjenkylän konserttiladossa Joutsenjärven luo
mutilalla. Kuva Kirsi-Marja Larjo-Väärälä.
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Virtain Taideyhdistys 30 vuotta
VIRTAIN LUONTO ON kiehtonut taiteilijoita 
jo 1800-luvulta lähtien. Ensimmäisenä tademaalari 
Werner Holmberg, hänen jälkeensä monet muut, ku
ten valokuvaaja I. K. Inha, runoilija Einari Vuorela ja 
taidemaalari Armid Sandberg jatkoivat Virtain, erityi
sesti Torisevan jylhän kauneuden ylistystä.

Taide elää edelleen voimakkaana Virroilla. Virtain 
Taideyhdistys ry perustettiin 16.10.1984, koska halut
tiin eri taiteenaloja kokoava yhdistys ylläpitämään ja 
kehittämään taideharrastusta. Yhdistys toimii aktii
visesti ja on vuosien saatossa myös järjestänyt yhteis- 
matkoja teattereihin, elokuviin, konsertteihin, runoil
toihin ja taidenäyttelyihin.

Taideyhdistyksellä on tällä hetkellä noin 80 jäsen
tä, osa aktiivisia taiteentekijöitä, osa kannattajajäseniä. 
Yhdistyksessä on vielä mukana kahdeksan perustaja
jäsentä: Martta Hyytiäinen, Anja Kulmala, Tuomas 
Kulmala, Tuula Lehtinen, Olli Manninen, Seppo Mä
kinen, Kirsti Perähuhta ja Pirkko Sisko Syrjänen.

Oman kotikunnan luonnonkauniit maisemat ovat 
houkutelleet osallistumaan yhdistyksen järjestämil
le kesäleireille eri puolilla Virtaita. Ensimmäinen lei
ri oli Jäähdyspohjan koululla ja viimeisin Koron ky
lässä Viinikan tilalla. Leirin vetäjinä on ollut yleen
sä ammattitaiteilijoita kuten Reijo Saarelainen, Mar
ja Jalonen, Veikko Takala, Riitta Ranta, Raimo Hir
vonen, Eero Hiironen, Olli Manninen, Tuija Suutari, 
Rita Korhonen ja Mirja Ilkka.

Virtolaisilla on hieno mahdollisuus nähdä taidet
ta kaupungin omassa galleriassa Virinässä, jossa joka
vuotinen Tammikuun Taidesalaatti -näyttely esittelee 
yhdistyksen jäsenten töitä. Näyttelytilaa yhdistys on 
saanut lisäksi kaupungintalon hallintokäytävältä, ter
veyskeskuksen vuodeosastolta ja Keiturinpuiston van
hainkodilta. Muutamilla jäsenillä on kotigalleria.

Jäsenten töitä esitellään nykyään myös yhdistyksen 
kotisivuilla. Virtolaisia töitä on vuosittain esillä Koillis- 
Pirkan Taiteen ja Suomenselän Taiteilijaseuran juryte- 
tyissä näyttelyissä. Joillakin on ollut näyttelyitä muun 
muassa Tampereella, Helsingissä ja vieläpä ulkomailla. 
Jotkut kuuluvat myös muihin valtakunnallisiin taide- 
järjestöihin ja osallistuvat niiden näyttelyihin.

Yhdistys vuokraa kesäajaksi käyttöönsä Perinneky- 
län Taidetaloa. Myynnissä on ollut taideteosten ohella 
mm. käsitöitä, koruja, lasitöitä ja kortteja. On järjes
tetty lisäksi taidehuutokauppa ja -arpajaiset. Taideyh
distys osallistuu myös joulumyyjäisiin.

Yhteistyö muiden Koillis-Pirkan alueen taideyh
distysten kanssa jatkuu entistä tiiviimpänä. On ko
koonnuttu vuoron perään eri paikkakunnilla, vaih
dettu kokemuksia ja järjestetty kaikille avoimia kurs
seja, luentoja, leirejä ja matkoja.

Yhdistys haluaa kannustaa kuvataiteesta kiinnos
tuneita nuoria jakamalla vuosittain kuvataidestipen- 
din. Nykyään stipendin saaja nimetään myös "nuorek
si virtolaiseksi taiteilijaksi”. Ensimmäisenä arvonimen 
sai Verneri Salonen v. 2013.

Virtain Taideyhdistyksen 30-vuotisjuhlanäyttely 
avattiin Galleria Virinässä 14.10.2014.

Juhlassa nimettiin yhdistyksen kunniajäseniksi 
Kirsti Perähuhta ja Pirkko Sisko Syrjänen. Kirsti Pe
rähuhta on järjestömme aktiiveja ja pitänyt monessa 
yhdistyksemme puolta. Pirkko Sisko Syrjänen on ollut 
vuosikymmenet aktiivinen taiteentekijä. Juhlavuoten
sa kunniaksi hän piti retrospektiivisen näyttelyn tänä 
syksynä Taide-Nuuttilassa.

Laadittu Taideyhdistyksen historiikkien 1 (2004) ja 2 
(2014) pohjalta.

Arja Järvensivu

Yhdistyksen kevätleiri Lieden
pohjan koululla 2013. Aiheena 
‘Talvi’, mutta talvi oli jo ties
sään. Vasemmalta Terttu Här
könen, Paula Kellomäki, Ai
la Osmovaara-Niemi, Tuulikki 
Liedenpohja, Pirkko Syrjänen, 
ikkunan edessä ohjaajana toi
minut graafikko Rita Korhonen, 
Liisa Ranta-Virtanen, Leila ja 
Heimo Kaleva ja Kirsti Koivisto, 
selin Arja Järvensivu. Kuva Päi
vi Ihamäki.
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Mirjami Veikkola: Mummuakin mum- 
mimpi, 2014. Uusiotaide, kierrätystekniik- 
ka. Kuva Silja Järvensivu. Arja Järvensivu: Syksyn tulet, 2013. Akryyli. Kuva Leena 

Vaara.

Paula Kellomäki maalaa Tuula Lehtisen ja Anne
li Pataman seuratessa vuonna 2001. Kuva Leena 
Vaara.

Kirsti Koro: Tammikuu, 2013. Akvarelli. Kuva Pauli Pe- 
rähuhta.

Päivi Ihamäki: Kuohuissa, 2014. 
Pronssivalu. Kuva Päivi Ihamäki.
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Aave-Maria, 2006. Tempera.

Lumme, 2010. Akvarelli. 
Kuvat Mirja Ilkka.

Oma kuva, 2009. Pastelliliitu.

Siivet
Taiteeseen liittyen olisi herkullista pohtia piirtämisen al
kukantaista voimaa ja merkitystä ihmisille. Kirjoitusta 
edeltää piirtäminen ja sanoja kuvailu. Syksyllä julkaistu
jen tutkimusten mukaan ihmisen älykkyydestä voi vetää 
johtopäätöksiä nelivuotiaana hahmottelemista ihmisku
vista. Itse pelkistin niin myöhään kuin mahdollista ihmi
sen käsistä sormet pois kokonaan. Tämä olisi tutkijoiden 
mukaan osoittanut varsinaista älyttömyyttä, mutta itse 
taidekasvattajana rohkenen ymmärtää valintaani koko
naisuuksien hahmottamisena ja tärkeysjärjestyksen pis
tämistä muuhun kuin levällään harottaviin sormiin; ei
väthän ne normaalistikaan juuri kenelläkään niin sojota.

Toinen houkutteleva aihe olisi värit, niiden vaikutus 
kaikkialla. Mutta siitäkin aiheesta on ammattilaisten aja
tuksia kirjat pullollaan. Elokuvaaja-ystävältäni neuvoa 
kysyessäni, mistä kirjoittaa kotiseutuni joulujulkaisuun, 
hän kehotti suuntaamaan tekstin nuorille, niille jotka 
vielä ovat siellä. Erityisesti niille, joilla on vaikeaa, ja jot
ka ovat yksin outojen ajatustensa, kummallisen mieliku
vituksensa ja ennen kaikkea unelmiensa kanssa. Yksin on 
haastavaa pysyä uskollisena intohimolleen, oli se sitten 
mitä tahansa. Mutta siinä puristuksessa ne siivet kasva
vat. ja lopulta voi huomata, että ympärillä on muita, ihan 
samanlaisia, samanlaisine “kotkotuksineen”.

Erityisesti haluaisin muistuttaa, että aina ei tarvitse 
lentää kauas huomatakseen, että on muitakin, joilla on 
samanlaiset ajatukset, arvot ja haaveet. Jos uskaltaa tehdä 
sitä mitä rakastaa ehkä joku muukin uskaltaisi.

Mirja Ilkka

Taiteilija Mirja Ilkka on kotoisin Vaskivedeltä. Hän on val
mistunut Taideteollisesta korkeakoulusta 2007, maalaa ja 
piirtää, opettaa taidetta ja kulttuuria Stadin ammattiopis
tossa ja ohjaa kuvataideryhmiä Hoitokoti Päiväkummussa 
Helsingissä, www.mirjailkka.fi
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Vuoden varrelta

PERINTEISET VANHAINTANSSIT 
TANSSITTIIN Virtain lukiolla helmi
kuussa. Kuvat Terttu Kalliomäki-Tallila/ 
Tepan kuvauspalvelu.

TALVI OLI LEUTO ja vähäluminen. Lasten hiihtoki
soja varten paikkailtiin latuja varastoon kasatulla lumel
la, mutta mm. Virtain hiihto jouduttiin peruuttamaan 
lumen puutteen vuoksi. Kuvat Erkki Pajumäki.

KIRKKO-OOPPERA TUHLAAJAPOIKA esitettiin kesä
kuun alussa Ruoveden ja Virtain kirkoissa. Oopperassa olivat 
mukana Autere-opiston ja Virtain kansalaisopiston yksinlau- 
luryhmien oppilaat ohjaajanaan Jukka Saarman. Kuvat Heli 
Kulmala-Waris.
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Vuoden varrelta

MERIKANTO-OPISTON ERI TOIMIPISTEIDEN tanssijoista koottu ryhmä esitti SottiisiMo- 
ves-tapahtumassa Tampereella kesäkuussa Unkarilaisen tanssin Tsaikovskin baletista Joutsenlampi. 
Koreografiasta vastasi opiston tanssinopettaja Olga Saikkonen. Kuva Kristiina Penttinen.

MERIKANTO-OPISTO JA KANSALAISOPISTO järjestivät 6. huhtikuuta Virtolaisen musiikin konsertin. Konsertti 
huipentui Kotiseutukantaattiin, jonka Leena Leppänen sävelsi alkuaan opiston 20-vuotisjuhliin 1980. Kantaatin esittivät 
yhtyneet kuorot johtajanaan Jouko Palomäki, solisteina Markus Backman (vas.) ja Minna Leppänen sekä säestäjänä An
namari Ylä-Soini (piano). Konsertin ohjelmistoon kuului mm. aikaisemmin keväällä sävellystyöpajoihin osallistuneiden 
nuorten säveltäjien töitä. Nuoret saivat kukkasensa apulaisrehtori Kristiina Penttiseltä. Kuvat Erja Niemelä.

WASKIKÖÖRIN 15 VUOTTA huipen
tui huhtikuussa konserttiin Vaskiveden 
nuorisoseurantalolla teemalla Fiinimmän 
väen kaffikonsertti ja kahteen Herraswä- 
en illalliskonserttiin Marttisen vanhassa 
pappilassa. Kuoroa johtaa Marjaana Mar
tin (keskellä). Kuva Terhi Hintala.
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Vuoden varrelta

VIRTAIN LUKION, YLÄKOU
LUN ja Merikanto-opiston yhteis
työnä esitettiin pääsiäisviikolla mu
siikkinäytelmää London Calling, 
jonka oli kirjoittanut Seppojuhani 
Ruotsalainen ja sovittanut ja ohjan
nut Anne Ala-Nojonen. Kuvat Er
ja Niemelä.

HIEKKARANNAN TANSSILAVA täytti 60 vuotta. Kesäkuun 6. vietettiin laval
la juhlahetki, jossa kahviteltiin ja muisteltiin lavan alkuaikaa. Virtain sosialidemo
kraatit ry:n puheenjohtaja Pertti Niemi ja Hiekkarannan talousvastaava Armi Hänni
nen jakoivat kunniakirjat ja ruusut Hannu Sahille (järjestysmies), Anna ja Eino Nie
menmaalle (talonmiehet), Anni ja Ilkka Katajamäelle (lipunmyyjä ja ovimies) sekä Ei
la Heinämäelle (talonmies jo rakennusvaiheessa), onnittelemassa myös keittiövastaa- 
va Marja Rahkonen. Juhlavuotta vietettiin tanssien lomassa; suositut orkesterit vetivät 
tanssikansaa laajalta alueelta. Tanssikurssit olivat suosittuja. Kuvat Seppo Kalliojärvi.
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KESÄASUKASTOIMIKUNTA KO
KOONTUI HEINÄKUUN alussa Myl
lyniemessä mm. valitsemaan uuden toi
mikunnan. Takarivissä vas. Tapani Hei
nonen, Kalervo Haapoja, Raimo Mette- 
ri ja Eero Mäkelä; eturivissä vas. Sisko 
Lindfors, Elvi Hedenberg, Maria Aho
nen ja Elina Helimäki. Kuvasta puuttu
vat jäsenet Seppo Ala-Härkönen, Heik
ki Elonheimo, Anna-Liisa Korhonen ja 
Harri Piela. Kuva Seppo Kalliojärvi.

Virtain Joulu 2014 33



Vuoden varrelta

VIRTAIN SOUTUA 24. toukokuuta suosivat mainiot ilmat. 
Uimavesi oli jo kohtuullisen lämmintä ja uusi hyppytorni ko
vassa käytössä. Kuva Erkki Pajumäki.

S/S TARJANNE TOI jälleen "virallisesti” kesän Vir
roille. Keskiviikkona 11. kesäkuuta laivaa vastassa oli 
musiikkia, juhlapuheita ja tietysti suuri joukko virtolai- 
sia. Kuva Erkki Pajumäki.

JUHANNUSPÄIVÄN JUMALANPALVELUS 
JÄRJESTETTIIN Rantapuiston sijaan laivarannas
sa uusitun Rantaterassin edustalla. Musiikista vastasi 
seurakunnan työntekijöistä koottu Kitaravvirsiorkes- 
teri. Kuvat Erkki Pajumäki.

SÄÄ VIILENI JUHANNUKSEKSI, mutta tunnelma Perinnekylän ju- 
hannusmarkkinoilla oli iloinen ja lämmin. Kuvat Juha Kallio.
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Vuoden varrelta

MESTARIHIIHTÄJÄ JUHA MIETO ja haastaja Taito Lappi kuuntelivat 
juontaja Juhani Viidan kilpailuohjeet ennen halonhakkuukisan alkua Ke- 
säVirrat-tapahtumassa Myllyniemen rantalavalla 5. heinäkuuta 2014. Ta
pahtuman järjestivät yhteistyössä Virtain kaupunki, Virtain Yrittäjät ry ja 
Vaskiveden Nuorisoseura ry. Yhdeksän arvokisamitalin tuomalla itseluotta
muksella Kurikan jättiläinen Juha Mieto halkoi 20 koivupölliä ennätysajas
sa. Mika ja Turkka Mali viihdyttivät runsaslukuista yleisöä esittämällä mm. 
tunnetuimman laulunsa Runkomäen iltamat. Kuvat Erja Niemelä.

VIRTAIN KYLIEN KEHITTÄMIS- I 
YHDISTYS ry järjesti syyskuussa ret- 
ken eduskuntataloon, jossa mm. seu
rattiin täysistuntoa ja tavattiin kansan
edustajia. Kuva Juha Kallio.

VIRTAIN KARHU 
2014 Erkka Varjonen 
Kotalan Karhumarkki- 
noilla heinäkuun alussa. 
Kuva Seppo Kalliojärvi.

MASIINATORSTAINA 24. HEINÄKUUTA Raja
lahden talomuseon pihassa oli jälleen paljon nähtävää. 
Kuvat Juha Kallio.
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Vuoden varrelta

KANSANLAULU KIRKKOON 3. ELOKUUTA 
osallistui runsaasti kansallispukujen "tuulettajia”. 
Kuva Juha Kallio.

VIRTAIN PELIMAN
NIT OLIVAT vuoden 
aikana mukana muun 
muassa kansanlaulukir- 
kossa ja kotiseutuarkis- 
ton 30-vuotisjuhlassa 
(kuva). Kotiseutuarkis- 
toa hoitavat Aila Sipi
lä ja Jukka Mäntyharju. 
Kuvat Juha Kallio.

Bgggfe.,

VETERAANIVÄEN JOULUJUHLIIN 2013 
seurakuntatalolle saapui pikkutonttuja Koivu- 
rinteen päiväkodista. Kuva Riitta Kammonen.
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Laulu kuuluu kirkkotiellä
"LAULU KUULUU KIRKKOTIELLÄ. Väkeä on 
paljon siellä. Tervehtii nyt kaikki kansa toisiansa lau
lullansa.” Näillä säkeillä alkoi mieliin painuva kan- 
sanlaulukirkko, jonka Virtain seurakunta järjesti vii
me kesänä elokuun 3. päivänä.

Virtain kirkkoon oli tuona sunnuntaina suunnan
nut askeleensa lähes parisataa henkeä osallistuakseen 
jumalanpalvelukseen, jonka kulku oli poikkeuksel
linen monessakin mielessä. Perinteisten virsien tilal
la laulettiin Anna-Mari Kaskisen sanoittamia hartaita 
lauluja, joiden sävelen Kaija Eerola oli sovittanut suo
malaisiin kansanlauluihin.

Kirkkoon hyvin soveltuvien hartaiden laulujen sä
velinä olivat kaikille meille tutut kauniit kansanlau
lut, jotka sitten Virtain Seuran järjestämässä kahviti
laisuudessa lauloimme alkuperäisillä sanoilla.

Tuona sunnuntaina juhlimme samalla myös suo
malaisen kansallispuvun päivää, ja kirkkokansa olikin 
poikkeuksellisen värikästä kymmenine kauniine kan- 
sallispukuineen. Erityisen kohokohdan jumalanpal
velukseen toivat vielä Tanhu-Lystin koskettavan her
kät alttarin äärellä esitetyt tanhuesitykset, joiden kore
ografian oli suunnitellut ja ohjannut Irja Majanen.

Yhteinen ehtoollishetki kruunasi tämän hartaan 
ja kauniin kansanlaulukirkon ja jäi muistona jokaisen 
läsnä olleen mieleen vaikkapa tuon otsikkona olevan 
laulun sanoin "Maailmalla myrsky pauhaa, meille toi
votetaan rauhaa. Alttarille käydä saamme, ehtoollisen 
juhlan jaamme.”

Arja Saarinen

kirkonmenojen jälkeen pidetyssä kahvi
tilaisuudessa kansallispukujen histori
asta ja käytöstä. Kuva Juha Kallio.

1 J

Runsaslukuisen yleisön ohella kan
sanlaulukirkon toteuttamisessa oli
vat mukana kirkkokuoro, Tanhu- 
lysti ja Virtain pelimannit. Musii
kin johdosta vastasi kanttori Jouko 
Palomäki. Kivat Tytti Majanen.

i/yw •
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Museoaitta ja retkeläisiä Saikkosten museonmäellä. Kuvat Erkki Pajumäki.

Kotiseuturetki täynnä historiaa
VIRTAIN PÄIVÄÄ VIETETTIIN 6. heinäkuuta jo 
perinteeksi muodostuneen kaavan mukaan. Välittö
mästi päivän Jumalanpalveluksen jälkeen kukitettin 
Kitusen hautamuistomerkki. Sen suorittivat Virtain 
Seuran puheenjohtaja Martti Mäntynen ja johtokun
nan jäsen Riitta Kammonen.

Tämän jälkeen noustiin Kirkkoaukiolla Lepikon- 
mäen linja-autoon, ja Virtain Seuran yhteistoiminnas
sa Virtain kaupungin kulttuuritoimen kanssa toteut
tama kukitustapahtuma Ohtolan levähdysalueella si
jaitsevalla Asevelihengen muistomerkillä oli ohjelmas
sa seuraavaksi. Siellä Marja-Liisa Ranta-Virtanen lau
sui Yrjö Jylhän Kaivo-runon, johon muistomerkin sa
nallinen viesti "Veljet vesitilkka tuokaa” pohjautuu. 
Muistomerkin kukituksessa Ranta-Virtasta avustivat 
Virtain Seuran Riitta Kammonen ja Martti Mänty
nen sekä Pentti Jouttijärvi. Jouttijärvelle muistomerk
ki ja sen sanoma on varsin läheinen omankin elämän 
eri osa-alueilta.

Nyt okiinkin jo varsin lähellä tämänvuotista ret
kikohdetta Soininkylää ja Killinkoskea. Muistomer
kiltä lähdettäessä retken johtaja Riitta Kammonen 
luovutti vetovastuun Liisa ja Lauri Saikkoselle. Heil
lä olikin takana vankka paikallistuntemus, josta Soi- 
ninkylän osalta Liisa Saikkosella oli kerrottavaa ky
lästä ja sen kehityksestä aina sen syntyajoista lähtien. 
Kyläkeskuksen juuret juontavat jo 1500-luvulta. Var
sin harvinaista on, että osa Ala-, Keski- ja Ylä-Soinin 
talojen pohjalaisperäisestä rakennuskannasta on säily
nyt 1800-luvulta, jopa aina 1700-luvulta asti. Vaikka

kylän keskustan yleisnäkymä on historiallinen, elämä 
sykkii vieläkin varsin elinvoimaisena. Samalla kylä on 
merkittävä paitsi Virtain myös alueellisen historiaku
van kannalta.

Lauri johdatteli
Latvalanperälle
Soininkylästä matka jatkui Latvalanperän kautta Kil- 
linkoskelle. Oppaan osa lankesi nyt luonnostaan Lau
ri Saikkoselle. Hänellä oli jo lähes koko elämänkaa
rensa ajalta ja ammattinsa puolesta varsin tiivis yhteys 
tienvarren asutukseen ja jopa asukkaisiin, koska valta
osa tienvarren asutuksesta pohjautuu sodanjälkeiseen 
asutustoimintaan ja pitkälti maatalouden harjoittami
seen.

Alueen maaomistus oli pääsääntöisesti 1940-luvun 
puoliväliin saakka Soininkylän talojen, Killinkosken 
tehtaiden sekä metsähallituksen hallussa. Siirtoväen 
asuttaminen muutti tämän täysin. Alueelle muodos
tettiin 28 asutustilaa, joiden väestö koostui pääosal
taan Lumivaarasta lähtöisin oleviin Sihvosiin ja Här
kösiin. Ensin rakennettiin ns. miljoonatie, sitten esi
merkiksi sauna, jonka turvin päästiin talonpitoon ja 
rakentamaan karjasuoja. Vasta tämän jälkeen oli varsi
naisen asuinrakennuksen vuoro. Rakentamisen ohes
sa raivattiin pellot. Entiset asuinsijat Laatokan rannal
la oli vanhemmankin väen pakko haudata muistojen 
joukkoon. Oli Saikkosella toki muutakin kerrottavaa 
muunmuassa tievarren venäjänvallan aikaisista linnoi- 
tustöistä.
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Nauhamuseon aarteita. Lauri Saikkonen esittelee museon esineitä.

Kiliinkö skella kohteina
vanha tehdas ja kirkko
Killinkoskelle saavuttaessa retkeläisiä odotti lounas 
Korven kievarissa, jonka jälkeen tutustuttiin Vesa 
Postisen opastuksessa Wanhalla tehtaalla sijaitsevaan 
nauhamuseoon sekä kiinteistön muihin museaalisiin 
kohteisiin.

Juotiin vielä kahvitkin Wanhan tehtaan kuppilas
sa, jonka jälkeen okiinkin valmiita nousemaan Kil- 
linkosken kirkkoon. Siellä Irene Lampila kertoi niin 
kirkon historiasta kuin nykyisestä käytöstäkin. Kirk
ko on varsin rakas paikalliselle väestölle, ja onhan se 
varsin idyllinen ja kodikas.

Vielä saatiin tutustua Saikkosten aarteisiin. Saik
koset ovat onnistuneet hankkimaan yhden Soininky- 
län vanhimmista rakennuksista, 1774 rakennetun ai
tan. Se oli saanut uuden kotipaikan heidän pihapii
rissään. Siihen he olivat rakentaneet pienimuotoisen 
kotimuseon, joka kätki sisäänsä monta varsin mielen
kiintoista ja muistorikasta esinettä. Ainakin nykyisille 
omistajille niillä on melkoinen tunnearvo, onhan nii
den haltijaparille jo luonteenomaista näiden kyseisten 
asioiden syvä kunnioitus. Kaunis kesäinen retkipäivä 
oli päättymässä. Virtain päivän vietto oli jälleen on
nistunut.

Erkki Pajumäki

Hauhuun risti
Hauhuunselällä Tervasaaressa on puinen, joskus vaa
leaksi maalattu risti, jonka kirjoituksesta on enää ero
tettavissa vuosiluvut 1866—67. Vanhempi kansa on 
opastanut pitämään ristin kunnossa, jotta paikalla ei 
ala kummitella, mutta tarina ristin takana on jo mel
kein ehtinyt unohtua.

Viinikan talon 82-vuotias vanha isäntä Israel Pe
kanpoika katosi syksyllä 1866. Hänen ruumiinsa löy
dettiin Tervasaaresta rantakalliolta helmikuun alussa 
1867. Vanha isäntä oli ehkä kokeillut jään kestävyyttä 
tai jotenkin muutoin säkeentynyt kylmään veteen ja 
pelastautunut lähellä olevan Tervasaaren puolelle.

Virtain seurakunnan kuolleiden ja haudattujen lu
etteloon vuodelta 1866 on lisätty rivien väliin tieto Is
rael Pekanpojasta. Kuolinpäiväksi on merkitty kato- 
amispäivä 20. lokakuuta ja kuolinsyyksi paleltumi
nen.

Israel Pekanpojan muistoksi saaren rantakalliolle 
laitettiin puinen risti. Tätä on ajan saatossa kunnos
tettu, ja myöhemmin risti on nostettu korkeammalle 
maalle ja sitä varten on tehty katos. Risti oli jo peitty
nyt ruusupensaisiin, kunnes viime vuosien rajut myrs
kyt toivat sen uudelleen esille.

Jaana Kallio
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Farmarihousut
PELLON KULMALLE OLI koottu juhannuskok- 
ko, röykkiö risuja ja maasta väännettyjä kantoja. Äi
jällä oli uudisraivuu tekeillä, pellosta nousi juurakkoa 
useammankin vuoden kokkoon. Poltettiin näitä juu
rakolta uunissakin, mutta se ei ollut niin jännittävää 
kuin kokon poltto. Kiviäkin maasta nousi, ne haudat
tiin syvälle maahan tai koottiin kasoille tulevan pel
lon reunamille.

Oli saunottu ja vihdottu ja syöty raparperipiirak- 
kaa. Siirryttiin kokolle ja äijä sytytti, kun ei ollut ku- 
lohälytystilaa. Ensin näkyi pieni liekki, ohut sininen 
savu nousi risujen lomasta, kuin siellä olisi joku istu
nut kokon sisällä tupakilla. Äijä kuitenkin seisoskeli 
lippalakki silmillä, Työmies-savuke käryten hoikissa, 
turvallisen matkan päässä.

HYVIN SYTTYI KOKKO, liekki suureni, tuli tun
keutui juurakkokasan sisälle, lieska loimahti milloin 
mikäkin puolelta. Sitten, voimansa koottuaan, kokko 
syöksi huipustaan punervan, oranssin, jopa sinervän, 
metrien korkuisen liekin. Alkuun jotenkin vastaha
koisesti esiin pyörähdellyt tunkkaisen musta savupilvi 
vaaleni ja hyppäsi patsaaksi liekkien yläpuolelle.

Siinä me katselimme, äiti, äijä, sisarukseni ja mi
nä. Tuli lämmitti monen metrin päähän, ja kun siir
tyi kauemmaksi, tuntui alkuyön ilma ensin mukavan 
viileältä. Sitten tuntui paremmalta siirtyä lähemmäk
si niin, ettei naamaa ihan polttanut. Kokon ympärillä 
kävi tuuli, vaikka ilta oli tyyni.

Tulen valopiiriin, kokon toiselle puolelle, oli ilmes
tynyt muitakin. Vanhempi veljeni kavereineen syyti 
kokkoon oksia, kantoja, turpeitakin. Kokko ärsyyntyi 
tästä, puhalsi punaisia kiemuraisia liekkejä ja päästeli 
kipinäryöppyjä, jotka nousivat ylös ja himmentyen ha
jaantuivat ja laskeutuivat mättäikköön.

Äijä ärähti, pojat lopettivat kokon härnäämisen ja 
tulivat luoksemme. He jäivät seisoskelemaan siihen, 
veljelläni oli musta rippipuku ja valkoinen paita ilman 
solmiota. Hänen kavereillaan oli ruudulliset kaulus- 
paidat, Ripalla oli prässihousut mutta Latella siniset 
farmarihousut ja ruskeat puolikengät.

OIVALSIN ERÄÄN ASIAN. Olisin päästänyt il
moille erään hiljattain oppimani sanan, mutta muis
tin, etteivät vanhemmat pitäneet kaikista sanoista. 
Tyydyin tuijottamaan Laten farmareita, varmistuak- 
seni havaintoni oikeellisuudesta. Pojat lähtivät mene
mään, puhuivat Hiekkarannan tanssilavalle menosta.

Saman tien, siinä keskikesän juhlatunnelmassa, 
siirryin puoli vuotta taaksepäin jouluun.

Piirros Pauli Kankainen.

TALVEN JUHLA OLI käynnistynyt sääntöjen 
mukaan, lipeäkaloja oli lioteltu ennen joulua niin, että 
koko kylän seutu haiskahti livekalalta. Kuusi oli valit
tu kesällä, sen nouto oli mutkaton tehtävä, kun ei lun
ta ollut paljon. Kahlailin äijän perässä metsästä pellon 
yli ja olin miestä mielestäni. Pakkasta, koivut olivat 
valkoisen kuuran peitossa ja viluinen aurinko kiilusteli 
punaisen taivaan ja tumman metsänrajan välimailla.

Talo oli siivottu siihen mennessä, kun Turku julisti 
joulurauhan. Äiti ja vanhin sisareni valmistelivat vie
lä jouluruokia. Edellisyönä oli paistettu kinkku, jon
ka äidin kanssa olimme hakeneet Majalahdesta. Iso 
kinkku, hyvä, että tuvan uuniin mahtui, mutta oli
pa syöjiäkin.

KUUSEN KORISTELU ALKOI steariinikynttilöi- 
den sijoittelusta. Ne kiinnitettiin kuusen oksiin nipis
timillä. Kullanväriset nauhat tulivat riittävän etäälle 
kynttilöistä. Lasipalloja ripusteltiin ja latvaan kiinni
tettiin tähti. Radio soitteli joululauluja, eiköhän ohjel
man nimikin ollut Kuusta koristellessa.

Saunassa käytiin, vanhemmat sisarukset omissa 
porukoissaan ja sitten kakarat äijän kanssa yhdessä. 
Äiti kylpi yksin myöhemmin.

Kuusen kynttilät sytytettiin. Jouluateriaan kuului 
kystä kyllä: laatikoita, kinkkua, leikkeleitä, leipää mi
tä nyt haluttiin. Syötiin mainittavasti, ja sitten alkoi
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kärsivällinen odottelu. Jälkeenpäin ymmärrän, mik
si vanhemmat sisarukset pitivät äijää niin tarkoin sil
mällä. Hänellä ei kuitenkaan näyttänyt olevan kiirettä 
minnekään, kunhan istui kotivillatakki päällään no
jatuolissaan ja pöllytteli Työmiestä, näytti silmäilevän 
joulukuusta.

KOPUTUS KUULUI OVELTA. Joulupukki astui si
sään musta lammasturkki yllään, karvalakki päässä ja

partainen naama oudon ilmeettömänä. Hyvästä jou
lusta pukki puhui ja kaipaili kilttejä lapsia. Äijä kis
koi eteisestä pärekoria, jossa oli värikkäitä paketteja, 
veistellen, että ei näiltä nurkilta tämän kiltimpiä lapsia 
löydykään. Lahjojen jako alkoi.

Joulupukin polvimittaisen turkin helman alta nä
kyivät siniset pillilahkeet ja ruskeat nahkaiset puoli- 
kengät, kesäiset jalkineet joulun keleihin.

Esko Heikkilä

□J Lp

Kuvamuistoja 60 vuoden takaa

HIEKKARANTA. Uusi tanssilava vuonna 1954. Kuva Paavo Heinonen! Virtain kotiseutuarkisto.

URHEILUKENTÄN AVAJAISET. Virtain ensimmäinen urheilukenttä otettiin käyttöön juhlallises
ti v. 1953. Toisen urheilukentän 40-vuotisjuhlaa vietettiin Tähtikisojen merkeissä heinäkuussa 2014.
Kuva Virtain Valokuvausliike! Virtain kotiseutuarkisto.>___________________________________________ _ ______________________________________________ r°
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Vuonna 1969 kannettiin Tampereel
le koivun taimi, seuraavana kesänä 
tonkallinen Torisevan vettä. Ryhmä- 
kuvassa vuoden 1970 kesälukiolaiset. 
Kuvat Antero Laasija Virtain kotiseu- 
tuarkisto.

Kesälukion ME-tempaukset
VALTAKUNNALLINEN KESÄLUKIOSEURA 
RY on perustettu vuonna 1965. Kansalaisopiston reh
tori Pertti Tamminen ryhtyi suunnittelemaan ja sitten 
toteuttamaan kesälukion järjestämistä Virroille heti 
1960-luvun puolivälin jälkeen. Ensimmäinen toteutui 
kesällä 1968, paikallinen järjestäjä oli Virtain kansa
laisopisto. Kesälukio toimi silloisen kansalaiskoulun, 
nykyisen Rantatien koulun, tiloissa. Rehtorina toimi 
Antti Lanamäki.

Opetusohjelmaan kuului tavanomaisten lukuainei
den lisäksi paljon liikuntaa, pelejä ja muuta vapaa-ajan 
toimintaa. Opiskelijoissa oli myös virtolaisia, mutta 
suurin osa tuli kuitenkin muualta Suomesta, muuta
mia amerikkalaisia vaihto-oppilaitakin oli joukossa.

Yksi päivä käytettiin johonkin näyttävään tempa
ukseen. Ensimmäiseltä kesältä ei ole säilynyt tietoja, 
mutta kesällä 1969 tehtiin ME-koe, jolloin kävelemäl
lä kantaen vietiin Tampereelle koivun taimi. Taimi is
tutettiin johonkin Tampereen puistoon ja nimettiin 
Tiedon Puuksi.

Seuraavan kesän tempaus oli kantaa tonkalla 10 
litraa saastumatonta vettä, joka oli nostettu Alisesta 
Torisevasta noin 13 metrin syvyydestä. Tempaustoi- 
mikunta on kirjoittanut ME-retken vaiheista varsin 
värikkään kertomuksen. ME-suoritukseen osallistui 
59 henkilöä ja 12 autoa. Perillä koko joukko marssi 
laulaen ja rytmikkäitä iskulauseita huutaen kohti Hä-

meensiltaa. Siellä heitä vastassa oli Yleisradio, TV se
kä runsaasti lehdistön edustajia. Tammerkoskesta nos
tettiin pullolla vesinäyte vertailua varten. Aika moni, 
mm. Tampereen kaupunginjohtaja, oli uskaltautunut 
tarjottaessa maistamaan virtolaista vettä, kun näki vä
rieron Tampereen saasteveteen. Jäljelle jäänyt vesi käy
tiin kaatamassa Tiedon Puun juurelle.

Kesälukiolaisten tempaus 1971 oli Syylinki-testi. 
Keuruun kasarmilta oli tilattu kaksi telttaa ja makuu
alustoja, paikalliset kaupat olivat lahjoittaneet eväitä. 
Paperipussin paukauksella lähti viesti kiertämään ur
heilukenttää. Viestikapulana oli kananmunapussi, jal
kineina juoksijoilla syylingit. Testi tehtiin kymme
nestä kymmeneen yön aikana. Muna tuli kiertäneek
si 1006 kierrosta eli 301,6 kilometriä. Syylinkejä ku
lui 8 paria. Viimeisellä viestinviejällä oli kunnia juoda 
kananmuna.

Uniikkeina kootuista lehdistä on arkistoon tallen
nettu vuoden 1970 Yrjö ja 1971 Sorbano. Lieneekö ke
sälukion toiminta Virroilla päättynyt jo neljän toimin
tavuoden jälkeen, sillä myöhemmästä toiminnasta ei 
enää arkistoaineistoa ole.

Lähteet: Antero Laasin kirjoittamat muistelmat ja valo
kuvat, Virtain kotiseutuarkiston tallenteet.

Aila Sipilä
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Joulupähkinä purtavaksi- Mitäs nyt tapahtuu?
Joulupähkinässä on tällä kertaa tunnistettavina ta
pahtumia vuoden varrelta. Kaikki mukaan otetut ta
pahtumat ja valokuvat löytyvät tämän lehden sivuilta, 
mutta pähkinässämme kuvista näkyy vain pieni osa. 
Lisäksi toimituksen tontut hämmensivät vuoden ta
pahtumien luetteloa niin, että menivät itsekin sekai
sin, joten vastauksiin eksyi muutama ylimääräinen ni
mi. Kuvia on siis vähemmän kuin tapahtumia.

Yhdistä kuvat oikeisiin tapahtumiin, kirjoita vas
taukset sivulta 52 löytyvälle vastauskupongille tai sen 
kopiolle ja toimita vastaukset Virtain kirjastoon tai 
kupongista löytyvään osoitteeseen.

Kilpailuaikaa on 9.1.2015 saakka. Kaikkien oikein 
vastanneiden kesken arvotaan 50 euron arvoinen lah- 
jakortti Virtain Kipa-kirjakauppaan. Oikeat vastauk
set ja kilpailun voittaja julkaistaan tammikuussa Suo
menselän Sanomissa.

Tapahtumat
A Juhannuspäivän jumalanpalvelus 
B Merikanto-opiston balleriinat Tampereella 
C KesäVirrat -tapahtuma Myllyniemessä 
D Masiinatorstai
E Kunniakäynti Asevelihengen muistomerkillä 
F Vanhaintanssit
G Hiekkarannan tanssilava 60 vuotta 
H Vieras virkistypäivillä 
I Lukiolaisten kanssa musikaalimatkalla 
J Kansanlaulukirkko 
K Kotiseutuarkisto täytti 30 vuotta 
L Rantakunnan monitoimikeskus valmistui 
M Kotiseuturetki
N KesäVirrat Soi muun muassa Rantapuistossa
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Arkistojen aarteita

OSAKEYHTIÖ A. B. NORDFORS
TURKU:: SUOMIPuhel.: N:o 1058 Kontion

SähkSos,:
Osakeyhtiö Nordfors

Kirkonisännöitsijä

Herra A. Sipilä,

Tämän mukana on meillä mielihyvä 23/7 suosiollisesti

SH. r tain kirkolle tilaamastanne viinistä lähettää Teille laskun 

Jonka summan Smk.ASP;— pyydämme Teitä hyväntahtoisesti ensi 

tilassa meille lähettämään.

Viini ei ole »ikein kirkasta mutta kun se jokun ai_ 

kaa on seisonut niin se kirkastuu. Kuukauden kuluttua on meillä 

uutta erittäin kirkkoa varten valmistettua viiniä ja Jos halu. 

atte vaihdamme sitten Teille lähettämämme viinin.

Vastaisia tilauksianne kiitollisuudella odottaen 

suositamme itseämme Ja piirränsae

kunnioittaen
Osakeyhtiö A. B. Nordfors.

Oy Nordforsin kirje vuodelta 1919 kirkonisännöitsijä A. Sipilälle löytyi kirkon viinikassan tihun- 
tirukiitten koontikirjan 1911—25 välistä. Tihunti oli verokymmenys (tionde) mm. lainajyvästölle 
ja papin palkkakulujiin. Osa kuntalaisista on maksanut tihuntinsa rukiina, osa rahassa.
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Arvoisa Kauppaedusiaia'.

Rauhallinen yö rah
arvoinen! Jos Te aamulla

lahdelle majapa*-»anne 
levänneenä ja v,r e° 
asiakkaanne lue, nsyy«e
Lmosli hyvin. Valukaa

V irtain kautta kulkee kesäisin paljon 

ulkomaalaislakin matkailijoita. Heidän 

vaatimuksiaan tyydyttääkseen perusti

vat matkailijayhdistykset ja erinäiset 

liikennöitsijät Virtain Majan, jota ins. 

rouva Sally Grönholm hoitaa moni

vuotisen kokemuksen taidolla. Majalla, 

joka sijaitsee Virtain kirkonkylässä, on 

seitsemän huonetta, kaikki tyylikkäästi 

ja uudenaikaisesti sisustettuja. Majalla 

on tottunut keittäjätär.

Arvoisa Kauppaedustaja! Käydessänne 

ensi kerran Virroilla, asukaa Virtain 

Majassa. Käytte varmaankin toistekin. VIRTAIN MAJA

Kuvissa on vuonna 1936 avatun Virtain Majan mai- 
noslehtinen. Virtain Maja Oy:n omistivat Pohjan
maan matkailijayhdistys, Suomen matkailijayhdistys, 
laivayhtiö Tarjanne ja muutamat paikalliset liiken
nöitsijät. Vuoteen 1945 saakka toimineen Virtain Ma
jan talossa toimii nykyisin Suunnittelutalo PPG Oy.

tämän takia Virtain Maja yöpaikaksenne 
käydessänne Hämeen perukoilla. Teidän 
kannattaa ajaa pitkänkin taipaleen jos Te 
tiedätte että perillä odottaa maukas ruoka 
ja hyvä vuode.
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Talkoilla tapahtuu
Rantakunnalle rakennettiin Monitoimikeskus
VIRRAT TUNNETAAN MONISTA asioista, ei
kä vähiten aktiivisesta yhdistystoiminnasta. Tästä on 
erinomaisena esimerkkinä Virtain Metsästysseuran 
pääosin talkootyönä rakentama Rantakunnan moni
toimikeskus.

Marraskuussa 2013 valmistuneessa rakennuksessa 
on 40 hengen kokoontumistila ja nykyaikaiset riistan- 
käsittelytilat. Monitoimitilaa onkin kuluvan vuoden 
aikana käytetty ahkerasti erilaisiin juhlatilaisuuksiin 
ja kokouksiin. Paikka on myös erilaisten virkistystilai- 
suuksien suosittu tutustumiskohde.

Hankkeista parhaita ovat ne, joista jää jotain pysy
vää. Rantakunnan Monitoimikeskus on sellainen.

Monitoimikeskuksen rakentamisessa on erityisen 
ilahduttavaa ollut se vahva tahtotila, että rakennus on 
tarkoitettu kaiken kansan käyttöön. Tämä avoimuus 
näkyi jo suunnitteluvaiheessa. Tiivistä yhteistyötä ja 
vuoropuhelua käytiin muun muassa kylän asukkaiden, 
tontin omistavan Korvenojan Nuorisoseuran edustaji
en sekä Nuorisokeskus Marttisen edustajien kanssa. 
Suunnittelussa huomioitiin myös se, että muutaman 
sadan metrin päässä Monitoimikeskuksesta on luon
toharrastajille tärkeä Vermasjärvi, ja myös luontomat
kailussa voidaan hyödyntää uutta monitoimitilaa.

Rakentamisen aikana tunnelmat vaihtelivat alun 
innostuksesta ja uuden aloittamisesta ajoittaiseen epä
uskoon hankkeen valmistumisesta. Kuitenkin kaikilla

suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuneilla oli vah
va tahto siihen, että rakennus tehdään yhdessä ja se 
saadaan valmiiksi sovitussa aikataulussa. Näin myös 
tapahtui. Itsestään selvänä tätä ei kuitenkaan voida pi
tää, vaan hankkeen suunnittelu ja toteutus vaati satoja 
työtunteja sekä myös vankkaa osaamista projektin ja 
rakennustyön suunnittelussa ja johtamisessa.

Rakentamisen aikana tapahtui ihmeellinen asia: 
Rantakunnan hieman uinuva kylä ikään kuin heräsi 
uuteen eloon. Rakennushanke kosketti kaikkia kylä
läisiä ja sen valmistumista seurattiin vauvasta vaariin. 
Oli myös kunnia-asia sanoa, että on osallistunut tal
koisiin tai muulla tavoin edesauttanut myönteisesti ra
kennuksen valmistumista.

Monitoimikeskukselle on riittänyt vuokraajia, ja 
kun varaus tulee, on enemmän sääntö kuin poikkeus, 
että kylän väki huolehtii tarjoilut tilaisuuteen ja vas
taa siitä, että paikat ovat kunnossa ennen ja jälkeen 
tapahtuman. Monitoimikeskus on myös paikka, jota 
ylpeänä esitellään. Onhan Rantakunnalla Vermasjär- 
ven lintujärvi ja kota, mutta nyt jokainen kyläläinen 
ja myös kesäasukas tuntee erityistä mielihyvää saades
saan esitellä uuden upean yhteisen kokoontumispai
kan. Monitoimikeskus on tuonut aivan uusia kävijöitä 
ja uutta elämää koko kylään.

Heidi Tanhua

Vapaa-ajantoimikunta poikkesi Rantakunnalla tutustu
essaan Virtain vesienkunnostuskohteisiin toukokuisena 
hellepäivänä. Monitoimikeskuksessa oli tarjolla maitta
va keittolounas ja pullakahvit. Kuvat Seppo Kalliojärvi.
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Louhenrinne valmistui
VIRTAIN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMIS
PALVELUT paranivat aimo harppauksen kesäl
lä 2014, kun Louhenrinteen ryhmäkoti valmistui ja 
sinne pääsi muuttamaan kaikkiaan 15 asumisessaan 
ja elämisessään apua ja tukea tarvitsevaa kehitysvam
maista. Samaan kokonaisuuteen kuuluva Ylätalo pal
velee jatkossa tukiasuntona parempikuntoisille kehi
tysvammaisille.

Louhenrinteen ryhmäkoti korvasi vanhan ja sok
keloisen asuntolan, joka ei enää soveltunut ikääntyvi
en asiakkaiden kodiksi. Vanhan asuntolan purkami
nen aloitettiin kesäkuussa 2013. Rakennusajaksi asuk
kaat muuttivat Nallelaan entisen päiväkodin tiloihin.

Hernerokkaa harjannostajaisissa
Uuden rakennuksen harjannostajaisia päästiin viettä
mään perjantaina maaliskuun 14. päivänä 2014.

— Pian valmistuu upea ja käyttötarkoitukseensa so
piva rakennus, jota on harkittu pitkään. Rakentami
nen on elämisen merkki. Lama-aikana kaikki hank
keet ovat tärkeitä — myös julkiset, puhui kaupungin
valtuuston puheenjohtaja Keijo Kaleva tyytyväisenä 
hankkeen etenemiseen.

Pääurakoitsijana Aki Peltomäki kiitti kaikkia yh
teistyökumppaneita ja erityisesti rakentajia ammatti- 
taitoisuudesta ja hyvästä osaamisesta. Uudisrakennuk
sen rakentamisen aikana kuultiin myös muun muassa

ryhmäkodin henkilöstöä, jotta tilat saatiin asukkaille 
hyvin toimiviksi.

Louhenrinteen ryhmäkodissa on kaikkiaan 15 
pinta-alaltaan 25 neliön asuntoa, ja niissä jokaises
sa invakäyttöinen wc-kylpyhuone, jotta arkirutiinit 
sujuvat mukavasti niin asukkaille kuin heitä avusta
valle henkilökunnallekin. Neljässä asunnossa on pie
ni keittiö.

Ryhmäkodin asunnot sijaitsevat kolmessa ryhmäs
sä, joista jokaisella on omat yhteiset oleskelutilat ja 
oma pieni parveke. Rakennuksen keskiosassa on jake- 
lukeittiö, ruokailutila sekä saunaosasto kaikkien asuk
kaiden yhteiseen käyttöön.

Yhä useampi voi asua kotikunnassa
Uudet tilat mahdollistavat yhä useamman vaikeam
min kehitysvammaisen virtolaisen asumisen kotikun
nassa, kun asumiseen on ajanmukaiset tilat käytettä
vissä. Uusista tiloista on apua erityisesti tilapäisasuk- 
kaille, joita on hoidettu Ylisen kuntoutuskeskuksessa.

Louhenrinteen ryhmäkodin rakentaminen maksoi 
kaikkiaan 1,3 miljoonaa euroa. Rakentamiseen saatu
jen avustusten ansiosta asuntojen vuokrataso voidaan 
pitää kohtuullisena, Kelan asumistukirajan alapuolella.

Erja Niemelä

Maija Raiskinmäki (vas.), Virpi Annala- 
Suojanen ja Johanna Sahi tutustuivat har- 
jannostaisissa ryhmäkodin tiloihin, mm. ti
laviin inva-wc-tiloihin.

Keijo Kaleva kerta
si ryhmäkotihank- 
keen vaiheita.

Kimmo Yläjärvi Virtain Monoskylästä 
soitteli harjannostajaisväelle harmonikka- 
musiikin kotimaisia klassikoita.

Kuvat Suomenselän Sanomat! Erja Niemelä.
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Tampereen ammattikorkea
koulu Virtain koulutuskentällä
AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINNAN 
LOPPUMISESTA on Virroilla huhuttu paljon. 
TAMKin Virtain toimipisteen viestinnän koulutusoh
jelman siirtyminen Tohlopin Mediapolikseen on lietso
nut puheita entisestään. Toiminta ei kuitenkaan lopu.

Kaupallinen koulutus aloitettiin vuonna 1964 Vir
tain kauppakouluna. Ammattikorkeakoulu on toimi
nut Virroilla vuodesta 2000. Puhekielessä Sipiläntien 
kampus on yhä ” kauppis”.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on 
monialainen korkeakoulu, jonka toiminnassa koros
tuu yhteys työelämään ja alueelliseen kehittämiseen. 
TAMK tarjoaa koulutusta noin 10 000 opiskelijalle 
kuudella koulutusalalla. Päätoimipaikkana on Tam
pere, lisäksi tukipaikkakuntina Pirkanmaalla ovat 
Ikaalinen, Mänttä-Vilppula, Sastamala ja Virrat.

Seutukuntakohtaisiin tarpeisiin TAMK vastaa 
maakuntakorkeakoulutoiminnalla. Pirkanmaan maa- 
kuntakorkeakoulutoiminta on aloitettu kokeiluna 
vuonna 2007 ja vakiintunut ammattikorkeakoulun 
uuden toimiluvan myötä vuoden 2014 alusta lähtien.

TAMKin maakunnallisia palveluja ovat muun mu
assa ammattikorkeakoulututkintoon johtava aikuis
koulutus, opiskelijoiden harjoittelut ja opinnäytetyöt, 
avoin ammattikorkea-kouluopetus sekä ammatillinen 
täydennyskoulutus.

Valtakunnallinen rakennemuutos, ammattikor
keakoulujen lainsäädännön ja rahoituksen uudistus 
edellyttävät vahvojen koulutusyksiköiden perustamis
ta. Vuonna 2010 yhdistettiin Pirkanmaan ja Tampe
reen ammattikorkeakoulut nykyiseksi TAMKiksi. 
Toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus edellyt
tivät pienten maaseutuyksiköiden tarkastelua uusista 
näkökulmista.

Virroilla liiketalouden ammattikorkeakoulutusta 
on jo 2000-luvun puolivälistä painotettu aikuiskou
lutukseen. Syksyllä 2014 Virroilla opiskelee 31 traden- 
omiopiskelijaa. Seuraava liiketalouden koulutus alkaa 
vuonna 2016. Monille lukijoille saattaa olla yllätys, et
tä Virroilla opiskelee myös noin 40 maaseutuelinkei
nojen tutkinnon suorittajaa. Agrologien koulutus to
teutetaan Jyväskylän ja Tampereen ammattikorkea
koulujen yhteistyönä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja Virroil
la tarjotaan toimipisteen kokoon nähden runsaasti. 
Virtolaiset ovat ahkeroineet kiitettävästi opintopistei- 
tä. Avoin ammattikorkeakoulu antaa jokaiselle kansa
laiselle mahdollisuuden korkeakouluopintoihin asuin
paikasta, iästä tai aiemmasta koulutuksesta riippu
matta. Se on myös väylä, joka parantaa tutkinto-opis
keluun pääsyä ja nopeuttaa opintoja.

Virtain kaupunki, yritykset ja yhdistykset antavat 
vuosi vuoden jälkeen TAMKin opiskelijoille mahdol
lisuuksia kehitystehtäviin, harjoittelujen ja opinnäyte
töiden tekemiseen. Myös tutkimus-, kehitys- ja inno
vaatiotoiminnan puolella on syntymässä uudenlaista 
yhteistyötä esimerkiksi teollisuusyritysten toiminnan 
kehittämiseksi alueellamme. Paikallisia täydennys
koulutuksia on mahdollista käynnistää alueen tarpei
den mukaan.

Yrittäjyyskasvatus
Virroilla
Liiketalouden opiskelija Niina Valkeinen tekee tyypil
listä ammattikorkeakouluopiskelijan kehittämistehtä
vää. Virtain Yrittäjät ry:n huoli yrittäjyyskasvatuksen 
tilasta kaupungissamme konkretisoitui opinnäytetyön 
aiheeksi keväällä 2014. Jo aiemmin yrittäjyyskasva-

Yrityskylä Pirkanmaan aluekoordinaatto- 
ri Johanna Vihinen (vas.) ja liiketalouden 
(tradenomi) opiskelija Niina Valkeinen, 
TAMK Virrat. Kuva Jari Ahola, Nuori
sokeskus Marttinen.
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tuksen parissa työskennellyt Niina innostui aiheesta 
ja projekti käynnistettiin. Tavoitteena on selvittää yrit
täjyyskasvatuksen tämänhetkinen tilanne Virroilla ja 
laatia yrittäjyyskasvatuksen toimenpidesuunnitelma. 
Suunnitelma valmistuu keväällä 2015. Virtain Yrittä
jät ry:n hallituksen ohella projektin tärkeitä yhteistyö
kumppaneita ovat kaupungin sivistyslautakunnan ja 
koulujen edustajat.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisprojektin yhte
nä toimenpiteenä Niina Valkeinen järjesti tiedotusti
laisuuden yhteistyössä Pirkanmaan yrityskylän kans
sa. Innostunut opettajajoukko sai tukea virkamiehil

tä opintokokonaisuuden toteuttamiseksi alakouluis
samme. Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luo
kille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyy
den oppimiskokonaisuus. Yrityskylä-oppimisympä- 
ristö on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee 
omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kan
salaisena osana yhteiskuntaa. Taloudellisen tiedotus
toimiston TATin kehittämä Yrityskylä on useita kan
sainvälisiä tunnustuksia saanut innovatiivinen, yhteis
kuntaan myönteisesti vaikuttava suomalainen koulu- 
tusinnovaatio.

Helena Kairamo

Luokat koolla
k,

Virtain yhteiskoulun V luokkien oppilaat vuosilta 1955 ja -56 kokoontuivat Mikonta- 
lon ravintolassa 17. toukokuuta 2014. Luokkakokouksessa oli 20 entistä oppilasta. Kuvan 
omistaa Oili Karvinen.

Virtain Eläkkeensaajat juhli

Virtain Eläkkeensaajat ry vietti 40-vuotisjuhlaansa Hiekkarannan lavalla 2. elokuuta. 
Ansiomerkkejä jaettiin aktiivisille toimijoille. Kuva Armi Hänninen.
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Vahvempina yhdessä!
Kansainvälisen presidenttimme Joe Prestonin teema
na tälle kaudelle on kannustava toteamus: Olemme 
vahvempia yhdessä.

Suomessahan meillä on ollut talkoohenki jo kaut
ta aikojen yhteisenä lankana asioiden eteenpäin vie
misessä sekä kaikkien ihmisten tasapuolisessa kohte
lussa. On raivattu peltoja, rakennettu seurantaloja, ja 
yhteen hiileen puhaltaminen maaseudulla ja kaupun
geissa on antanut uskoa tulevaisuuteen kovina ja niuk
koinakin aikoina.

Tätä henkeä leijona-aate haluaa jakaa ja muistuttaa 
siitä kaikkia asukkaita myös Virroilla. Kaikki kolme 
leijonaklubia järjestävät erilaisia tempauksia, keräyk
siä ja teatteri- ja konserttiesityksiä hankkiakseen varo
ja hyväntekeväisyyteen. Yhteistyö kaikkien toimijoi
den kesken on saumatonta sekä pyyteetöntä. Pieni ro
po yhdeltä ihmiseltä onkin suuri summa monelta.

Tällä kaudella haluamme erityisesti muistaa so
tiemme veteraaneja, joita meillä on vielä pieni määrä 
keskuudessamme. He antoivat parhaat vuotensa oman 
maamme itsenäisyyden saavuttamiseksi mitä hurjem
missa sekä käsittämättömimmissä olosuhteissa. Kaik
ki kunnia heille, joille se kuuluu!

Klubimme täytti tänä vuonna helmikuussa 17 
vuotta. Se on parhaassa iässään ja saavuttanut oman 
linjansa, selkeät toimintamallit, yhteistyökanavat se
kä kaikkien jäsentemme ymmärryksen työmme tär
keydestä.

Samalla kun tapaamme toisiamme ja iloisissa tun
nelmissa vaihdamme kuulumisia, voimme tehdä hy
vää ja suunnitella yhteisiä hetkiä myös varojen kartut
tamiseen. Kun klubimme perustettiin, oli meidän pak
ko keksiä joku tapa kerätä rahaa. Niinpä pussitimme 
ratsutilalla hevosen lantaa mustiin säkkeihin ja myim
me sitä ympäri maakuntaa, jopa Tampereelle asti.

Pienestä tämäkin toiminta lähti, ja nyt olemme 
löytäneet virtolaiset samanhenkiset yhteistyökumppa
nit sekä toimijat, joiden kautta avustusten jako hoi
tuu juuri oikeille tahoille. Näin saamme kaikki yhdes
sä paljon hyvää aikaan.

Laitetaan hyvä kiertämään!

Liisa Knaapi
presidentti 

LC Virrat/Tarjanne

LC Virrat/Tarj anteen presidentti Liisa Knaapi leijonien vuosikokouksessa Porissa kesällä 
2014. Kuvan omistaa Liisa Knaapi.
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Virtain. Seuran kuulumisia
Kotiseutuyhdistyksellä oli jälleen tapahtumarikas 
vuosi:

Osallistuttiin I. K. Inhan muistokiven ja juhlavuo
den tapahtumien suunnittelemiseen ja valmisteluun.

Kukitettiin perinteisesti Virtain päivänä Martti 
Kitusen ja Armid Sandbergin haudat.

Kotiseuturetki tehtiin tänä vuonna Soininkylään 
ja Killinkoskelle. Retkellä tutustuttiin muun muassa 
karjalaisasutukseen Liisa ja Lasse Saikkosen opastuk
selle.

Järjestettiin kansallispukujen tuuletustapahtuma 
ja kansanlaulukirkko yhdessä seurakunnan kanssa.

Perinnekylän masiinatorstai oli jälleen heinäkuul
la, ja kansaa oli.

Ikävä asia on tullut esiin: Kaupunki suunnittelee 
vanhan sairaalan purkamista. Rakennuksen on suun
nitellut Onni Tarjanne, jonka syntymästä on tänä syk
synä kulunut 150 vuotta. Virtain Seura ry toivoo, että 
arkkitehtonisesti ainutlaatuinen vanha sairaalaraken
nus säilytetään.

Martti Mäntynen
puheenjohtaja 
Virtain Seura

Virtain päivän kotiseuturetken aluksi py
sähdyttiin kunniaosoitukselle Asevelihen- 
gen muistomerkille. Kulttuurisihteerin 
äkillisen esteen vuoksi kaupungin puoles
ta kukkaset laski Riitta Kammonen, ja 
puheen muistomerkillä piti Pentti Joutti- 
järvi. Marja-Liisa Ranta-Virtanen (vas.) 
lausui Yrjö Jylhän runon Kaivo, ja Virtain 
Seuraa edusti puheenjohtaja Martti Män
tynen (oik.). Kuva Erkki Pajumäki.

Pari ihmiskohtaloa sukupolvien takaa
Isojärven sydänmaalla Vähäjärven rannalla turvema- 
jassa asusteli mies nimeltä Kiuas-Mooses.

Hän kulki taloissa töissä, ja matkaa kertyi päiväs
sä noin 15 kilometriä. Eväänä hänellä oli taikinapallo. 
Lisänimensä Kiuas-Mooses sai, kun hän teki laskuo
jan Kotalassa olevaan Ilvesjärveen polttamalla uoman 
kallioon. Palkaksi hän sai talosta ruoan. Ojan pohja 
on kuin höylällä tehty. Tämä työ säilyy ikuisesti.

Toinen henkilö, josta haluan kertoa on Selma. Sel
ma eleli miehensä ja kolmen lapsensa kanssa Isojärven 
rannalla yhden huoneen mökissä. Lähimpään kylään 
oli matkaa kahdeksan kilometriä. Aviomies kulki ta
loissa töissä.

Kun mies kuoli, jäi Selma yksin kolmen lapsensa 
kanssa, ja elämä oli vaikeaa. Yhtenä aamuna Selma kä
veli lähimpään naapuriin ja kysyi, tulisiko pappa aut

tamaan, kun molemmat tyttäret kuolivat viime yönä. 
Nostettaisiin ne aittaan.

Selmakin sai saman taudin, mutta selvisi siitä. 
Tauti jätti kuitenkin arven. Selmalla oli aina kova ys
kä. Kun hän kulki iso reppu selässä kauppaan, yskimi
nen kuului jo kaukaa.

Selman mökissä yöpyi joskus metsästäjä. Hän nuk
kui lattialla, mutta uni oli kovin rauhatonta. Tämä 
johtui siitä, että torakat kiipesivät yöllä katossa ole
vaan leipävartaaseen, mutta kaikki eivät pysyneet lei
vässä vaan putoilivat nukkujan päälle. Aamulla Sel
ma otti leivän vartaasta, kopisteli torakat pois ja tarjo
si metsästäjälle. Viimeiset vuotensa Selma vietti van
hainkodissa.

Päremestari Martti
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Joulunajan tapahtumia Virtain seurakunnassa 2014
Ke 24.12. JOULUAATON KIRKONMENOT

klo 13 Kurjenkylän rukoushuoneella 
klo 15 Virtain kirkossa 
klo 15.30 Killinkosken kirkossa 
klo 17 Liedenpohjan kirkossa
klo 17 Jouluhartaus uuden hautausmaan kappelissa

To 25.12. JOULUPÄIVÄN SANAJUMALANPALVELUKSET
klo 8 Virtain kirkossa 
klo 10 Joulukirkko Killinkosken kirkossa 

Pe 26.12. TAPANINPÄIVÄ
klo 10 Messu Virtain kirkossa 
klo 13 Sanajumalanpalvelus Liedenpohjan kirkossa 

Ke 31.12. UUDENVUODENAATTO
klo 23 Aattohartaus Virtain kirkossa 

To 1.1. UUDENVUODENPÄIVÄ
klo 18 lltakirkko Virtain kirkossa 

MUSIIKKITILAISUUDET
Ma 8.12. klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa 
Su 14.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut, päätilaisuus Virtain kirkossa 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT klo 19 seuraavasti:
ma 15.12. Kotalassa, ti 16.12. Kiliin koskei la, ke 17.12. Liedenpohjassa, 
to 18.12. Äijännevalla, pe 19.12. Kurjenkylässä 

Muut musiikkitilaisuudet ja joulunajan tapahtumat ks. kotisivut www.virtainseurakunta.fi

RAUHALLISTA JOULUNAIKAA JA VARJELUSTA VUODELLE 2015 
VIRTAIN SEURAKUNTA

Vastauskuponki

Joulupähkinä purtavaksi
- Mitäs nyt tapahtuu?
Yhdistä sivulla 43 olevat kuvat oikeisiin tapahtu
miin, kirjoita vastaukset kupongille tai sen kopi
olle. Palauta se 9.1.2015 mennessä Virtain kirjas
tossa olevaan vastauslaatikkoon tai osoitteeseen 
Virtain Seura ry/Joulupähkinä, Torisevajärvien- 
tie 493, 34800 Virrat.

Tapahtuman kirjain Kuvan numero

Vastaajan nimi

Puh.
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Virtain Urheilijat ry
KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA 

KULUNEESTA VUODESTA JA 
TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA!

ZT
OPISTO

Parturi Terttu
Parturi- ja kampaamcpalvelul 
Suolahuone

Jim
SENSITIVE

Virtain Keskus 
Virtaintie 36 
(03) 475 4830 HÄRSLOGI

Musiikista oppimisen iloa
www.merikanto-opisto.fi

Tilinuotta Oy

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kukha-Riifta
palveluksessanne

Kukitamme kaikki 
elämäsi tilaisuudet 
ammattitaidolla ja 

pitkällä kokemuksella!
Uudet hautakivet 

-vanhojen kunnostukset 
-kaiverrukset

Varpustie 1, 34800 Virrat p. 040 7472590 
www.kukkariitta.fi riitta@kukkariitta.fi U 
_ _ma-to 9-17 jae 9-18 la 9-14 su 12-15

Hautauspalvelu Mustonen p. 044 5549054 (24 h) 
Arkut-uurnat-kuljetukset www.santtumustonen.fi

Hyvää Joulua1.

METSÄTYÖ HAVANKA OY
METSÄKONEURAKOINTI 

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

Hyvää Joulua!
HYVÄ&TALO

www.hyva-talo.fi

‘KauneusyajalkoienfioitoCa

Kirsi Muftamäfii 
SKY-kosmetologi

‘Korpinie.mentie 3, Vaskivesi 
Tuh. 044-5758988

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 2015! Hyvää joulua ja onnea

tulevalle vuodelle!
Virtain kylien 

kehittämisyhdistys ry

(J) 0400-336984 KOTALA, VIRRAT 
www.hallakangas.fi

Koron kyläyhdistys ry 
Kotalan kyläyhdistys ry 
Kurjenkylän kyläyhdistys ry

Härkösen kyläyhdistys ry Liedenpohjan kyläyhdistys ry 
Jäähdyspohjan kyläyhdistys ry Ohtolankylän päremylly-yhdistys ry 
Kiilinkosken kyläyhdistys ry Vaskiveden kyläyhdistys ry 

Vaskuun kyläyhdistys ry 
Äijännevan-Rantakunnan 
kyläyhdistys ry

Virtain Joulu 2014 53

http://www.merikanto-opisto.fi
http://www.kukkariitta.fi
mailto:riitta%40kukkariitta.fi
http://www.santtumustonen.fi
http://www.hyva-talo.fi
http://www.hallakangas.fi


Kuvaamo

(MIIlJKBfeaiRlTlRKRlME^O

Valomainokset: 
led-, neon- ja loiste- 
putkimainosten valmistus, 
asennus ja huolto

Mainostuotteet: 
banderollit, tarrat, 
roll-upit

‘Uniikit joululahjat meiltä

Ayvää Joulua! 
tLKatjajaJori

Virtaintie 32 
puh. 03-4755106

TO RJ S EVA N 
KA H VI MAJA

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

Auto- ja ikkuna- 
teippaukset
Henkilönostinten 
ja alumiinitelineiden 
vuokraus
Henkilönostinten
katsastus

JOULURAUHAA 
JA

ONNEA VUODELLE 2015

Tili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

X virtain
valomainos oy

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

'Tutustu tarkemmin 
tuotteisiimme

. «um-sivuiilamme^,

Luontaishoitola VALONSILTA
koulutettu hieroja KAIJA SUNDBERG 

Puutteentie 15 B 13

p. 040 5021 502

K
Jruaää lloulaa ia Onnellista liatta ‘ Vaotta!

IRTAIN
AUTOKORJAAMO

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
Siirryin mummiksi.

au Haitata Joutua !

ETTÄ
Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165°

www.virratkirja@phpointli

VIPstore
Joululahjat TASSUKANSALLE.
Erä-ja metsästysvarusteet
isännille- * *

Killinkoskentie 23, VIRRAT 
Avoinna ma-pe 10-17, la 9-15 
www.vipstore.fi - p. 03 475 3474

•i*.

Jlyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

LINJA-AUTOLIIKENNE

YKSPETÄJÄ OY
Ahjolantie 2, 34800 VIRRAT 

puh. (03) 475 5348 ja 0400 232838 
www.ykspetajaoy.fi

SUORITAMME TILAUSAJOA

LINJA-AUTOLLA
54 Virtain Joulu 2014

http://www.kahvimaja.net
http://www.virtainvalomainos.fi
http://www.vipstore.fi
http://www.ykspetajaoy.fi


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

otCutos asia/o/cvift/o,mme
/■outuneedta vuodestaja 

nnai vuode/Ze 20t5f

NÄ^)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

‘Hyvää JouCual
VIRTAIN APTEEKKI 

Virtaintie 30
avoinna arkisin 9-18, lauantaisin 9-14 
puh. 03-4740180, gsm. 041-5438152

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

*%<fvää fadua ja OaaMteta vaotta 2015 f

MMk MA-PE 10-17 LA 10-13 

KESKUSTIE 7, p. 040 - 5657 066 Suutari 66 löytyy myös facebookista!

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

ö SUUNNITTELU MLO
PPG Oy Virtaintie 17, PL 36,34801 Virrat • (03) 475 2800

‘jyiitämme asiakkaitamme louhineesta vuodesta
Jussilan Marjatila

Patalantie 158 
34740 Koro 

Puh. 03-475 9855

TASEVIRRAT EERO LAITINEN
Siekkisenpolku 16 
34800 Virrat 
puh. 475 5730 
Tilitoimistopalvelut
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^Marjaana
Keskustie 6 • 34800 Virrat

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

Hyvää Joulua 
toivottaa

^22 475 5Z0^
Fax 03-475 3373

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KONTTORITYÖPALVELU
Pasi Nieminen

VIRRAT, puh. 040 586 2686

.yfif vää Joutuaja Onnetliita ‘Uutta Vuotta

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN 1S,ESEVSE9|
Puh. (03) 475 5323, fax (03) 475 4166

Matkailumaatila Lomajärvinen < RAUHALLISTA JOULUA JA
)

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

'^virtain ONNELLISTA UUTTA
“R^™° vuotta 2015

AITO VIRTOLAINEN KIINTEISTÖNHUOLTOYHTIÖ

LAATU RATKAISEE
KIINTEISTÖHUOLTO ^XXTorZdnen

ERKKI OKSANEN • päivystys
0440 630 299 • korjautkse,t. suviset

Päivystys" O5OO 630 299 . vuosilomatuuraukset

Hyvää Joulua ja Kiitokset 
asiakkaille kuluneesta vuodesta!

cAhon jogurtti
Jaana Nihti ja Esa Sara-aho

Puh. (03) 475 6051

Virtain Kiinteistöpalvelu Oy J. VÄÄRÄLÄ KY
OMPELUKONEKAUPPA
TEOLLISUUS- JA KOTIKONEET, VARAOSAT, HUOLTO, KOULUTUS 
GLOBAL-TUOTTEIDEN VIRALLINEN EDUSTUS VUODESTA 1987 
Isoniementie 280,34770 Kurjenkylä
G: 0500 627 883/F: 03-4759424
E-mail: vaarala@phpoint.fi

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

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

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Hyvää Joulua ja 
menestystä uudelle vuodelle

VELJ. KOIVULA OY
Ah jo! anne 25,3-seoo Virrat, puh. 0400 62 3 8J9

0400 235 OSJ2, virta!rs.k»nt®tstop3tve!ufS*vkpoy.ft puh.0500-664871

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta! Kiinteistötoimista lkv

Asuntovirrat oy
Virtain Moottorisaha

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

www.virtainmoottorisaha.fi

Virtaintie 34* 34800 VIRRAT
Puh. 03-4755 779

Sähköposti: info@asuntovirrat.fi

Internet: www.asuntovirrat.fi

Ammattitaitoista isännöintiä 
yli 30 vuotta.

56 Virtain. Joulu. 2014

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


Parturi-Kampaamo

ja Avaria
p. (03) 4755-1-14 
ViHaintie 35/ Virkat

MS

ma-pe 9-^7/ 
la 9-43

T?awhallis+a joulua toivottaa

VP Virtain Hitsauspalvelu Oy
______Puutavarakuivaamot ja -laitteet
Lekatie 4 
34800 Virrat

Puh. (03) 475 5488

-- ■ ‘Jl/itiijirifittx,

Riitta
puh. 03-475 3095 

Lumivaarantie 1, 34800 VIRRAT

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

Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (03) 475 2400HyVää Joulua!

Hius ja Kauneus KJM-ALLE

© (03) 475 3476 Virtaintie 25 
www.dilana.fi

ark
la
su

Avoinna: 
10.30 - 22.00 
11.00 - 22.00 
12.00 - 22.00

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

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

ToröotawMe osin
Hyr/fld Joulual

J°u,uaip vuode"6piyvää 044 9709001
Avoinna ark. klo 9-16 

myös sopimuksen mukaan.

MIRimLO KESKELLÄ LOMASUOMEA

VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA
PUHELIN (03) 475 6560 

lir 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 
Vilkasta Uutta Vuotta 

toivottaa
Digi-TV HUOLTIMO

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Virtain
< ASäAAötyö Oy

toivottaa

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta
Pirkantie 22
34800 Virrat
s-posti: virtain.sahkotyo0phpoint.fi

Puh. (03) 475 3890 
Fax. (03) 475 3891 
GSM 0500 739 066
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* PUB 66 OY
TOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN

HYVÄÄ JOULUA!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Yleislääkäri
FRANCOISE M1GNOT-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

toivottaa asiakkailleen 
hyvää joulua! $

Koivukuja 8, Virrat 
Puh. 03 475 9235

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

VIRTAIN
URHEILUTARVIKE

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

©Husqvarna
Power Partner

Rauhaisaa Joutua

TaimeCiasta tukevaa vuotta 
WWW.VIRHYDRO.FI

VlRHYDROOY
Pirkantie 22 Virrat, p. 010 2711200 

9lyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

K E X T R A
P. LEHTOVAARA

34930 Liedenpohja, puh. (03) 475 8115

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

1 KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO

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

e
Hyvää Joulua toivottaen

e

< Hämeen
Kuljetus Oy
puh. 020 1616 295

Muodikasta Joulua 
yli 60 vuotta

Tamminiemi
iratha <kt

34800 VIRRAT 
Ahjolan teollisuusalue

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

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

Toivottaa asiakkailleen HYVÄÄ JOULUA

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

FOTO-MITTA
Virtaintie 35*Virrat 

puh. 475 4249*050-467 1077 
www.fotoriitta.fi

KATTOTYO MATTI NURMI

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

VV
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M "S9IB1
L - ,*l

Ob- I
Virtain Joulun
toimituskunta kiittää 
yhteistyökumppaneinaan 
ja toivottaa lehden lukijoille

Hyvää Joulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle 2015!

MAANRAKENNUS LAHDENPERÄ OY
34800 Virrat 

Puh. 0400 635 432

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!
Ittemäentie 56, 34800 Virrat ' puh. 050 527 3845 ‘ 

www.kotipoint.fi/kirstmgalleria

AUTOKORJAAMO
HARRI AITTASALO

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

LfÄHKQ/HAKKONEN KY J

'Uutta ^Vuotta w

Kontiontie 8, 34800 Virrat 
puh. 0400-635 722

Sija ja Aomä, "Petnt

® 475 4859

Seija Maskonen 040 766 8888

E] E] E] 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 MUOVIOSASTO, Kiertotie 14 
Työnsuunnittelija Mika Aaltonen puh. 044 715 1465
- 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-/YMPÄRISTÖPAJA
Työnjohtaja Veikko Nurmi puh. 044 715 1030 
ETSIVÄ NUORISOTYÖ, Virtaintie 26 
Yksilöohjaajana Riitta Kammonen puh. 044 715 1032 
Nuorten yksilöohjaus

www.virrat.fi
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Virtain monipuolisin 
herkuttelu-ja lounaspaikka

- Salaattibaari
- Keittolounas ja kotiruokalounas klo 11-14.30
- Itse tehdyt makeat ja suolaiset herkut, 

myös tilauksesta täyte- ja voileipäkakut
- Täyteläistä Maatalon jäätelöä
- Kokoustarjoilut

Parhaat maut - edulliset hinnat!

Cafe Miia
Virtaintie 35 Ih 5, Virrat 
puh. 050-3786596 
Avoinna ma-pe 9-17

E3https://www.facebook.com/cafemilavir

SYMPPIS

Iloista joulua ja riemukasta vuotta 2015!
Hius- ja kauneushuone

Komia
www.nattijakomia.fi puh. 03-4755885

KAKS-TILIT Oy
Toivottaa 

itiyvää Joulua ja 
Menestystä Uudelle Vuodelle

TAITOKESKUS VIRRAT
Mäkitie 24

s»> ► 34800 VIRRAT
puh. (03)225 1458, 050 5273 120

► ► ► kesäaikana
►► ► KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS

MYYMÄLÄ VIRTAIN PERINNEKYLÄ 
puh. 050 5273 120

S HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

AUTOSÄHKÖKORJAAMO

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

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme

Virtain taksiautoilijat
fujvaä uutta <

Hyvää Joulua ja e 
Onnellista Uutta Vuotta!

vfeiIton Kone
SE TOIMII.

^Kiitämme asiakkaitamme 
luutuneesta vuodesta  ja 

toivotamme Styvää Joutua!
i/öiäu/r
PUTKITYÖ OY

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

e

kiittää asiakkaitaan 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

Tunnelmallista Joulua!
www.runeberginherkut.net p. 0400 825 933

Kirjanpito - Verotus -Taloushallinto

KIVIMÄKIÄ
034755978 | www.paulikivimakioy.fi

inafa
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.fi
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Hyvää joulua!
„ KOTALAN »

Kyläkauppa
Vironkoskentie 72,42870 Kotala 

p. (03) 475 9510

& Hyvää Joulua ja S
Onnellista Uutta ‘liuolta
Naisten asujen erikoisliike

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

(Jomota toivuttaen

VIRTAIN PAITAMINÖ
PIRKANTIE 20, 34800 VIRRAT

VVANHA TEHDAS
Killinkoski

TEHDASMYYMALÄSTÄ
Maan laajin nauha-ja 
nauhatuotevalikoi ma

li lii M
id Il il’

RUNSAASTI POISTOER1Ä

KILLINKOSKEN 
KYLÄKIRJAN 
2. UUDISTETTU 
PAINOS MYYNNISSÄ

Killinkosken tehdasmyymälä 
puh. 040 528 6592 
Inkantie 60
34980 Killinkoski Avoinna
e-maii: killinkoski@killinkoski.fi ma - pe 10 -17 
www.killinkoski.fi la 10 -15, su 12 -17

* Virtain Matkahuoltoasiamies

Matkailupalvelu Eräpäivä Oy
p. 040 179 7000

läjittää asiakkaita kuluneesta vuodesta 
ja toivottaa kaikille hyvää joulua!

e

& AUTOHUOLTO
ISOKIVIJARVI

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

PEUGEOT
Varaosat ja merkkihuolto

Taukopaikka Kitusen Kievari toivottaa 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

I.Kitusen.ievari
Sampolantie 7, 34800 VIRRAT 

p. 03 475 2000 www.kitusenkievari.fi

vesSLÄMPÖ O
Y

VUODESTA 1985-

LVI-tarvikkeet 
ja asennukset

Puh. 03-475 4869
Pirkantie 11 34801 Virrat
www.virtainvesilampo.fi

vää Joutua taiktte!
'SF

tä

Koulutettu hieroja 
Satu Rantala

Virtaintie 41, 34800 VIRRAT 
Puh. 050-535 9716 

Hyvää Joulua!

SS
TO

* Hyvää Joulua!
Oriveden Sammutinhuolto 

Pekka Leppämäki Ky 
0400-625933

vÄxiioniemetv 
LOMAKESKUS,

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

toimisto@rajaniemenlomakeskus.fi
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dLValoisaa ja lämmintä Joulua!

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY

Huonekalut edullisesti

Kaluste-Katja
Keskustie 2, 34800 VIRRAT 

Puh. 050 514 0166

Arkipäivän henkireikä 
$ %

Kyselyt ja toiveet puh. 044-7151263

♦♦♦
❖
*:♦

HINAUKSET
MAALAUKSET
TUULILASIT

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

Peltomäen
RAKENNUS OY

KOTALAN KATTOPELTI 
KANGASAHO
TOIVOTTAA

(Rauhaisaa joulua!
Jouhin Ihoa!

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

www.virtainfysioterapia.fi
Fysioterapeutit
RAIJA LEPISTÖ ja MATTI VÄISÄNEN

4<°Rttia- 1

oreeHBanD
- niveltuet
- anatomiset niskatyynyt
- Salli-satulatuolit

SJfvhfa fait /un !

A. Virtaintio 40, 34800 Virrat 
ss.sanomat @ phpoint.fi 

Puh. (03) 475 5522

www.kiinteistohuoltopekkanen.fi

• talonmiespalvelut
• siivoukset
• pienet remontit
• Kramer pienkuormain
• 2,51 kumitelakaivuri
• palveluita myös mökkiläisille
• teemme ABLOY-CLASSIC, 
PROFILE JA EXEC-avaimia

Hyvää Joulua toivottaen

HAMMASLÄÄKÄRI
TUIJA KÄHKÖNEN

SUUHYGIENISTI
ARI DAHLBERG

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

62 Virtain Joulu 2014

http://www.virtainfysioterapia.fi
phpoint.fi
http://www.kiinteistohuoltopekkanen.fi


Joulurauhaa ja 
menestystä uudelle

vuodelle 2015!

Virtain Yrittäjät ry A
Mannisen matkassa!!

Kiitos kuluneesta vuodesta. 
Hyvää' Joulua ja 
matkailullista Uutta Vuotta!

«osaa

Tulossa v. 2015:
Italian ja Sveitsin kauneimmat järvet
Garda-Como-Maggiore-Geneve
Hammerfest - Hurtigruten risteily ja Lofootit 
Varsova - Praha - Berliini 
Riigen - Saksan paratiisisaari 
Tulppaanimatka Hollantiin

Katso lisää mukavia matkoja WWW.bUSmanni.fi

Bussi-Manninen
Ruovesi puh. 03 486 4700

^Ji-avAA ‘JJimCaa 
Ja Quettöt* 

TJmUa

POHJOIS-HAMEEN PUHELIN OY 
Mänttä: Virkamiehenkatu 3 
Ruovesi: Honkalantie 1 r>
Virrat: Keskustie 7 '
Avoinna ma-pe klo 9-17

PHPOY

VIRTAIN JOULU 2014

Päätoimittaja 
Jaana Kallio

Toimitussihteeri 
Aila Sipilä

Toimituskunnan sihteeri 
Kirsi-Marja Larjo-Väärälä

Taloudenhoitaja 
Arja Saarinen

Toimituskunta 
Pauli Kankainen 
Liisa Knaapi 
Olli Koro 
Ritva Kämäri 
Martti Mäntynen 
Erja Niemelä 
Eija Riitamäki 
Liisa Saikkonen

Taitto
Monitiimi

Kansikuva 
Hannele Kaihola

Ilmoitusmyynti 
LC Virrat/Tarjanne

Julkaisija 
Virtain Seura ry

Painopaikka 
Keuruun Laatupaino 
KLP Oy, Keuruu

57. vuosikerta 
Painosmäärä 1800 kpl 
Hinta 7 €
ISSN 1237-0169
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