


£apöuuden kudin piftataidu

Katse viivähti pitkään
- Ne sireenit, joita aina kaipasin kukkivaksi, 
olivat nyt suuria.
Koivut, joihin isä teki keinun, 
oli kaadettu, 
kolme vielä tallella, 
nekin vain taulussa.
Riihen ovi on auki
- tuo mieleen hikiset, 
nokiset kylänmiehet, 
työn ja arjen uuvuttamat.
- Takana lampi, maiseman silmä, 
pääsin katiskoita kokemaan.
- Talvella leikimme patasutta 
ja luistelimme aikuisten patakoukuilla 
siskon ja naapurin tytön kanssa.

SSÄ..

Lammelle laskimme mäkeä suksilla. 
Hankikannoilla mälyke irtosi helposti. 
Hain suksen monta kertaa mäen alta, 
sisukkuutta se vaati.
Tuntui pahalta kun aikuinen nauroi.
- Pellot, joissa haravoin heinää, 
ja olin tappityttönä, 
ovat nyt vuokralla.
Kokkelipiimästä en pitänyt, 
mutta aikuisille se maittoi, 
ja pellon ojat olivat täynnä 
mansikoita.

Kuva Pauli Perähuhta.
Runo on saanut innoituksensa Kirsi Koron maalauksesta Kotipiha

Marja-Liisa Ranta



Yhdessä ja yksin
Vuosi 2015 oli Virtain tunnetuimman pojan, 

valokuvaaja, kirjailija ja toimittaja Into Konrad In
han syntymän 150-juhlavuosi. Inhasta ja etenkin 
juhlavuoden tapahtumista kerrotaan lehden sivuilla.

Juhlavuosi oli kotiseutuyhdistys Virtain Seura 
ry:n ja ennen kaikkea paikallisten Inha-entusiastien 
voimainponnistus. Moni asia olisi voitu tehdä toisin; 
osa asioista taas tuntui osuvan paikoilleen tavalla, 
jota kukaan ei olisi osannut toivoakaan.

Juhlimme Inhaa kuten ajattelimme, että hän 
olisi halunnut itseään juhlittavan: kunnioituksella 
tehtävää kohtaan, parhaamme tehden ja aina asia 
edellä. Juhlavuosi suunniteltiin ja toteutettiin hen
kilömäärällä, jonka laskemiseen kaksi kättä riittää 
oikein hyvin. Meillä ei ollut suurta organisaatiota 
eikä palkattuja tai viran puolesta toimineita hen
kilöitä, mutta sydämen paloa ja turnauskestävyyttä 
näidenkin edestä.

Juhlavuoden tapahtumat rahoitettiin suurim
malta osalta yksityisten yhdistysten varoin. Huomat
tavin rahoittaja oli Virtain Seura ry. Toivelistalla ol
leista tapahtumista toteutettiin ne, jotka pystyttiin 
kunnialla tekemään. Siihen nähden, miten vähän 
meillä oli tekijöitä ja rahavaroja, Virroilla vietetty 
juhlavuosi kestää tapahtumiensa kirjon, määrän ja 
laadun suhteen hyvin vertailun muiden tänä vuonna 
vietettyjen kansallistaiteilijoidemme juhlavuosien 
kanssa.

Ilman yhteistyökumppaneita moni asia olisi 
jäänyt toteutumatta. Esimerkiksi yleisöluennot oli
sivat jääneet kokematta ilman Virtain luonnonsuo
jeluyhdistyksen, Virtain seurakunnan ja Suomen 
Valokuvahistoriallisen Yhdistyksen panostusta. In
han muistomerkin paljastamistilaisuus oli kaunis 
tapahtuma, mutta historialliseksi juhlan teki ku
hmolainen Juminkeko-säätiö päätöksellään julkai
sta I. K. Inhan klassikon, Kalevalan laulumailta 
-teoksen neljäs painos Torisevalla muistomerkin

juhlinnan yhteydessä. Juminkeko-säätiö vaikutti 
suuresti myös siihen, että tieto juhlavuoden tapah
tumista saavutti Inha-tutkijoiden ja -harrastajien 
piirit ympäri Suomen ja ulkomaita myöten.

Suuret kiitokset lähtevät siten kaikille, jotka 
osallistuivat I. K. Inhan juhlavuoden tapahtumien 
toteuttamiseen! Tätä kirjoittaessani juhlavuodessa 
on pari sokeria pohjalla, joten vielä ehtii mukaan ju
hliin.

Käsillä olevassa lehdessä on toki paljon muutak
in kuin juhlavuoden juttuja. Virtain Joulu tehdään 
pääosin talkootyönä toimituksen käyttöön lah
joitettujen kirjoitusten ja kuvien avulla. Lehden 
tuotto käytetään oman paikkakunnan kotiseutu- ja 
nuorisotyöhön. Suuret kiitokset kaikista kirjoituk
sista ja kuvista, joita olemme lehteä varten saaneet! 
Lämpimät kiitokset myös yrityksille ja yhteisöille 
sekä lukijoillemme tärkeästä tuesta!

Toivotan Virtain Joulun 2015 toimituskunnan 
puolesta Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
sekä hyviä lukuhetkiä lehden parissa!

Jaana Kallio 
päätoimittaja

Kuva Juha Kallio.

Utijvää fauhia!
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Valtuusto sai ylipalvelua
V IRTAIN KAUPUNGINVALTUUSTO, kuten 
muidenkin kuntien valtuustot, saivat ylipalvelua 
kuntalain muutoksen tultua voimaan 1.5.2015. 
Merkittävää osaa uudesta laista sovelletaan vasta 
1.6.2017 lukien, jolloin uusi valtuustokausi alkaa. 
Kuntavaalit siirrettiin lokakuulta 2016 huhtikuun 
kolmannelle sunnuntaille 2017. Jo aiemmin oli 
muutettu eduskuntavaalien ajankohta maaliskuulta 
huhtikuun kolmannelle sunnuntaille. Eduskunta- 
ja kuntavaalit vuorottelevat kahden vuoden välein, 
ellei eduskuntaa hajoteta kesken kauden, mikä viime 
aikoina ei ole ollutkaan käytäntö.

Kuntalailla jatkettiin nyt työssä olevan valtuuston 
toimikautta toukokuun loppuun 2017. Samoin 
valtuuston valitsemien elinten toimikausi pidentyi, 
ellei valtuusto toisin päätä. Uusi valtuusto kokoontuu 
kesäkuussa 2017.

Mikä muuttuu? Eräs peruste muutokselle oli, 
että uusi valtuusto ja sen valitsemat toimielimet 
pääsevät valmistelemaan seuraavan vuoden taloutta 
ja toimintaa, kun tähän saakka vanha valtuusto on 
päättänyt siitä vuoden lopussa ja sitä uusi valittu 
valtuusto on lähtenyt toteuttamaan.

Uusien vaalien jälkeen on käytävä 
nopeasti neuvottelut ja valtuuston on tehtävä 
toimielinvalinnat, jotta kesäkuun aikana jo 
voidaan ryhtyä talousarviovalmisteluun. Tässä 
kohtaa tulee kiire. Tähän saakka on perinteisesti 
talouden raamivalmistelu tehty ennen kesälomia 
ja lomakauden jälkeen elokuulla alkaa todenteolla 
budjetin valmistelu. Nyt aikataulu muuttuu, eikä sitä 
käsittääkseni voi myöhentää, vaan työnsä päättävien 
on tehtävä valmistelua uusille toimielimille. Tämä 
saattaa vaikuttaa lomajärjestelyihinkin. Nyt on aikaa 
ja syytä arvioida pitääkö työaikataulua muuttaa.

Meille jää siis historiaan ns. pitkä valtuusto rauhan 
aikana. Viime sotien aikana 1936 valitut valtuutetut 
istuivat vuonna 1945 pidettyihin vaaleihin saakka 
yhdeksän vuotta. Pitkä parlamenttikin meillä 
oli sodan aikana. Heinäkuun alussa 1939 valittu 
eduskunta istui poikkeuslailla koko sodan aj an. Uudet 
vaalit pidettiin rauhan tultua maaliskuussa 1945. 
Aiempi pitkä parlamentti tunnetaan Englannista. 
Sisällissodan takia sama parlamentti toimi 20 vuotta 
1640 - 1660.

Lainsäädäntöä on muutettu mm. kuntien 
talouden hallinnan osalta. Pyritään varmistamaan, 
että kunnat huolehtivat taloudestaan paremmin. 
Säännökset alijäämän kattamisesta tiukentuvat. 
Valtion ote kuntiin lujittuu.

Kuva Harri Hiukka.

Laissa korostetaan kuntien konsernirakennetta. 
Liikelaitosten ja yhtiöiden toimintaa eriytetään 
tarkemmilla jääviyssäädöksillä. Poliittisia 
kytkentöjä pyritään välttämään, ettei sama 
ihminen voi istua päättämässä kahdella tuolilla. 
Omistajaohjauksen järjestäminen pitää tehdä 
uudella tavalla. Kaupunginhallituksen pöydässä 
ei voi olla kaupungin yhtiön hallituksen jäsen. 
Kaupunginhallitus kuitenkin vastaa konsernista 
viime kädessä valtuustolle.

Kilpailulainsäädäntö asettaa kunnille kovia 
haasteita. Kilpailuneutraliteettiperiaate on tietenkin 
tunnustettu asia, mutta kaikilla alueilla ei ole oikeata 
kilpailua.

Joulutervehdyksen! keskittyi yhteen aiheeseen ja 
voi tuntua raskaalta, mutta siitähän puhutaan mitä 
pöydällä on. Kirjoittaessani voin luottaa siihen, että 
lehti on lujasti kotiseutu- ja kulttuurihenkinen ja 
juuri joulun rauhallisena aikana koettava elämys.

Toivotan hyvääjouluaja vuotta 2016!

Keijo Kaleva
kaupunginvaltuuston puheenj ohtaj a
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Kesäteologin joulutervehdys
Vajaan kolmen kuukauden työjaksoni 
Virtain seurakunnan kesäteologina meni nopeas
ti. Hyvällä tavalla työntäyteisen kesän aikana ehdin 
tutustua Virtain laajaan pitäjään pintaraapaisun ver
ran. Monessa mielessä sain paikkakunnasta positiiv
isen kuvan. Kokemukseni mukaan virtolaiset ovat 
hyvin ystävällisiä, mukavia ja suhtautuvat toisiin 
avoimesti ja vieraanvaraisesti. Ulkopaikkakuntal
aisen näkökulmasta oli siis helppoa tulla Virroille. 
Ihmiset olivat heti kiinnostuneitakin uudesta tulok
kaasta. Sain kokea olevani tervetullut omalla pai
kallani.

Kesäni täyttyi monenlaisista työtehtävistä. 
Monipuolisuus motivoi työhön ja antoi laajan kuvan 
seurakunnan toiminnasta. Vastuun antamista har
joittelijalle ei arasteltu, mikä on ainoastaan hyvä asia.

Monenlaista askaretta ja valmistelua kuuluu 
myös joulun odotukseen. Mieli saattaa täyttyä lah
jojen ostamisesta, siivouksesta ja muista valmistelu
ista aiheutuvasta stressistä. Kaiken hälinän keskellä 
on tärkeää löytää aikaa myös hiljentymiselle. Se voi 
tapahtua villasukat jalassa joululauluja kuunnellen 
ja kuumaa glögiä nauttien tai vaikkapa luonnossa 
ulkoillen. Myös kirkkoon voi lähteä hiljentymään ja 
pohdiskelemaan joulun sanomaa.

Joulu on Kristuksen syntymän juhla. Se on 
suuren ihmeen juhla. Ensimmäisenä jouluna Jumala 
syntyi ihmiseksi Jeesuksessa pelastaakseen meidät. 
Rikkain tuli meidän tähtemme köyhäksi. Kuninkaid
en Kuningas tuli kaikkien palvelijaksi, kaikkein 
mahtavin tuli heikoksi. Kuinka avuton Jeesus-lapsi 
olikaan maatessaan seimessä vastasyntyneenä, ja silti 
siinä makasi Jumalan Poika. Martti Luther kirjoittaa 
tutussa jouluvirressä Enkeli taivaan näin:

Ah, Herra, joka kaikki loit, /kuin alentaa noin it- 
ses voit/ ja tulla halpaan seimehen /heinille härkäin, 
juhtien! / Vain heinät on sun vuoteenas, / oi Herra, 
taivaan kuningas, / vaikkeivät kultavaattehet / sun 
oisi valtas arvoiset. (Virsi 21:5-6)

Jeesus tuli omaan maailmaansa, joka on hänen 
kauttaan luotu, mutta oliko hänelle täällä sijaa? Koko 
maailman valtias joutui makaamaan eläinsuojas
sa, syöttökaukalossa. Emme me toivottaneet häntä 
tervetulleeksi, emme osoittaneet hänelle vieraan
varaisuutta. Seimestä hänen tiensä lähti ja viimein se 
päättyi ristille. Ihmiskunnalla ei ollut hänelle muuta 
annettavaa, kuin kaikkein alhaisimmat ja kurjimmat 
paikat. Kuinka Jeesus saattoi alentaa itsensä tällä 
tavalla ja suostua kaikkeen kärsimykseen? Hän teki 
sen rakkaudesta meitä kohtaan. Niin paljon Jeesus

Kuva Kuvaamo Into.

rakastaa meitä, että hän teki kaiken tämän, jotta 
meillä olisi rauha Jumalan kanssa.

Onko sydämessämme tilaa Jeesukselle tänä jou
luna? Otammeko hänet vieraanvaraisesti vastaan 
ja toivotammeko hänet tervetulleeksi omalle pai
kalleen sydämemme Herrana ja valtiaana?

Saamme laulaa ja pyytää: Ah Herrani, mun 
Jeesuksein, / tee asunnokses sydämein, /...” (Virsi 
21:8)

Pelastus Jeesuksessa on Jumalan suurin lahja, 
Jumalan joululahja kaikille, jotka ottavat sen uskos
sa vastaan. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin 
päästä edes luomaan silmäyksen. (1. Piet 1:12) Tästä 
pelastuksesta saamme ihmetellen kiittää Jumalaa ja 
laulaa koko sydämestämme: "Nyt Jumalalle kunnia, / 
kun antoi ainoon Poikansa. / Siit enkelitkin riemuit
en /veisaavathällekiitoksen.”(Virsi 21:10)

Siunattuajoulua!

Tuomas Annola
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Ikimuistoinen I. K. Inha - juhlavuoden tunnelmia
kotikylästä ja kotivesiltä feoonnutjaana Kallio

I. K. Inhan 150-vuotisjuhlinta aloitettiin jo vuoden 2014 marraskuussa, kun Virroille saatiin vieraita Vienan 
Karjalasta. Vierailu oli osa Kansainvälistä Elin ENPI-ohjelmaan kuuluvaa LCHO-hanketta ('Network o/Ethno- 
Cu/tural andHeritage Organizationsj, jota toteuttivat Kuhmossa toimiva Juminkeko-säätiö sekä Karjalan 
kulttuuriministeriö. Kyseessä oli kaksipäiväinen koulutustapahtuma, jonka paikallisena isäntänä oli Jäähdyskylän 
teatteriyhdistyksen Teatteri Into. Vierailu huipentui sunnuntaina 16. marraskuuta kylätalo Jukolassa pidettyyn 
konserttiin, jossa esiintyivät Vuokkiniemen Martat ja vienalainen folkloreryhmä Kataja. Vierailunsa lopuksi 
vienalaiset kävivät laulamassa myös Virtain vanhainkodilla.
Kuvassa Vuokkiniemen Marttoja säestävät kansanmuusikot Taito Hoffren (tuuba) ja Eero Grundström (harmooni). 
Ainutlaatuista konserttia oli kuulemassa yleisöä salin täydeltä Seinäjokea, Tamperetta ja Itä-Suomea myöten.
Kuva Juha Kallio.

Maaliskuun lopulla avattiin Galleria
Virinässä Inhan elämäntyötä esittelevä 

juhlanäyttely, jonka olivat koonneet 
Jaana Kallio, Juha Kallio ja Maija 
Myllykangas. Näyttelyssä esiteltiin 
Inhan valokuvien ohella myös tämän 
mittavaa toimintaa kirjailijana, 
toimittajana ja kääntäjänä. Näyttelyn 
valokuvat olivat heinä-elokuussa esillä

Jäähdyspohjan kylätalo 
Jukolassa Inhan 
valokuvaustuotantoa
vielä laajemmin 
esitelleessä Laulumailta
ja kotikylästä 
-näyttelyssä. Kuvat Juha 
Kallio.
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Pikku Inha Lusiinan 

muistolle

Vuoden 2015puolella ensimmäinen I. K. Inhan syntymän 150-juhlavuoden 
tapahtuma oli pikku Inha Lusinan muistolaatan paljastaminen vanhalla 
hautausmaalla. Inha Lusinan kuollessa nuutinpäivänä 1869 oli pikkuveli Konrad 
Into 3-vuotias. Parikymmentä vuotta myöhemmin Into otti taiteiljjanimekseen 
I. K. Inha viisivuotiaana kuolleen sisarensa mukaan. Kuva Juha Kallio.

Juhlavuoden yleisöluentosarja 
toteutettiin yhteistyössä 
kansalaisopiston ja eri 
toimijoiden kanssa.
Luonto toimittaja Veikko 
Neuvonen kertoi Inhasta 
maisemavalokuvaajana 
Padasjoella ja Päijänteellä. 
Luennon isäntänä toimi Virtain 
luonnonsuojeluyhdistys ry. 
Kuva Juha Kallio.

FT, tutkija Eija
Rauske Suomen
arkkitehtuurimuseosta luennoi 
arkkitehti Usko Nyströmin 
elämäntyöstä kesäkuun alussa. 
Luento järjestettiin Usko 
Nyströmin suunnittelemassa 
uuden hautausmaan 
siunauskappelissa yhteistyössä 
Virtain seurakunnan 
kanssa. Luentoa edelsi 
jumalanpalvelus kappelissa 
sekä kirkkokah vit pihamaalla. 
Kuva Ilpo Niitti.

Yleisöluentojen sarja jatkui Killinkoskella Suomen 
Valokuvahistoriallisen Yhdistyksen Kamerataivaassa, 

jossa yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Poutala kertoi 
valokuvauksesta I. K. Inhan tapaan. Yhdistys järjesti myös 
kaksi Ison Koon kameran kuvauskurssia,joihin kuului 
maisemavalokuvauksen harjoittelua muun muassa Porisevalla. 
Kurssien ohjaajana toimi Tapio Haapalahti. Kuva Juha Kallio.

Juhlavuoden päätapahtuma Virroilla oli 
I. K. Inhan muistomerkin paljastaminen 
Torisevan levähdysalueella sunnuntaina 
5. heinäkuuta. Juhlafanfaarina 
unkarilaissyntyinen trumpetisti Greg 
Note soitti sävelmän Sunnuntaiaamuna. 
Kunniavartiossa seisoivat Torisevan 
Tarpojat -lippukunnan edustajina Taika 

ja Ronja Haaksluoto.
Kuva Juha Kallio.
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Varsinaisten seremonioiden jälkeen kansalaisjuhla jatkui Torisevan kahvimajalla. Juhlapuheen piti Juminkeko-säätiön Inha- 
koordinaattori Maija Myllykangas. Virtain kaupungin tervehdyksen juhlaan toi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Keijo Kaleva. 
Juhlassa julkistettiin Juminkeko-säätiön kustantama neljäs painos Inhan teoksesta Kalevalan laulumailta. Klassikon esitteli 
professorija SKS:n kansanrunousarkiston pitkäaikainen arkistonjohtaja Pekka Laaksonen. Kuvat Juha Kallio.

I. K. Inhan muistomerkin paljasta- 
mistilaisuudessa heinäkuun 5. päivänä 
Torisevan kahvimajalla julkistettiin myös 
Inhan 150-juhlavuoden postimerkki. 
Merkin on suunnitellutgraafikko Jorma 
Hinkka. Merkistä otettiin rajattu painos, 
jonka myymisestä huolehti Virtain Seu
ran taloudenhoitaja Arja Saarinen. Kuva 
Ilpo Niitti.

Juhlavuoden tapahtumiin kuuluivat lisäksi kotiseuturetki Inhan 
maisemiin Jäähdyspohjan kylään sekä Sibelius-matinea osana 
KesäVirrat soi! -tapahtumaa kylätalo Jukolassa. Marraskuussa 
järjestetään vielä yksi yleisöluento ja valokuvanäyttely, kun Kari 
Ennola tuo Galleria Virinään näyttelynsä Maisema ja aika sekä 
kertoo I. K. Inhan kuvausmatkoista ja kuvakokonaisuuksista. 
Inhan syntymäpäivän kunniakäynnistä muistomerkillä otettiin 
kuitenkin ennakkoa jo elokuun lopussa, kun Juminkeko-säätiön 
toiminnanjohtaja Sirpa Nieminen ja puheenjohtaja Markku 
Nieminen kävivät muistomerkillä oppaanaan Maija Myllykangas. 
Kuva Juha Kallio.
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Kuva Aamu Nyströmin kokoelmat / 
Jäähdyspohjan kyläyhdistys ry

Alaisen Torisevan Inkerinkalliota 
1890-luvun alussa. Kuvan tyttö on 
Inhan nuorin sisar Tyyni Nyström. 
Kuva Aamu Nyströmin kokoelmat/

Jäähdyspohjan kyläyhdistys ry

I. K. f n ha

Konrad Into Nyström syntyi 12. 
marraskuuta 1865 Virtain Jäähdyskylän 
Valkeajärvellä. Hän ryhtyi käyttämään 
nimeä Into Konrad Inha 1880-luvun 
lopussa.
Into kävi koulunsa Hämeenlinnassa, 
josta jatkoi yliopisto-opintoihin 
Helsinkiin.
I. K. Inha teki mittavan uran Uuden
Suomettaren ulkomaankirj eenvaihtaj ana 
kirjoittaen samalla lehdelle 
matkakertomuksia sekä konsertti-, 
näyttely- ja teatteriarvosteluja.
Hän julkaisi ja toimitti myös omaa 
aikakauslehteä, Kyläkirjaston 
Kuvalehden B-sarjaa sekä avusti 
kirjoituksillaan Kansanvalistusseuran 
kalenteria.
Inha teki vuonna 1894 tutkimus- ja

valokuvausmatkan Vienan Karjalaan. Tuloksena syntyi 218 valokuvaa käsittävä 
sarja Vienan kylistä sekä yli 400-sivuinen matkakirja, jotka molemmat kuuluvat 
karelianismin merkittävimpiin saavutuksiin yhdessä Akseli Gallen-Kallelan 
Kalevala-aiheisten maalausten ja Jean Sibeliuksen musiikin kanssa.
1890-luvulla ja 1900-luvun alussa Inha kuvasi maisemia ympäri Suomen. Suuria 
tilaustöitä olivat Suomi kuvissa -sarjan ohella Maataloushallituksen tilaama 
kuvasarja Suomen maataloudesta sekä Savolais-Karjalaisen osakunnan tilaama 
Helsinki-kuvien sarja.
Tunnetuimmat Inhan julkaisuista ovat valokuvateos Suomi kuvissa,
matkakertomusten valikoima Suomen maisemia sekä Vienan matkakirja 
Kalevalan laulumailta. Inhan toimittamia kirjoja on noin 20 ja käännöksiä yli 40.
I. K. Inha kuoli Helsingissä 3. huhtikuuta 1930. >

Kuva Ilpo Niitti.

Vaeltajan muistomerkki

I. K. Inhan muistomerkkitoimikunta nimitettiin vuonna 2005 Tampereen 
yliopiston Virtain kulttuurintutkimusaseman johtajan Antti Koirasen,
Jäähdyspohjan kyläyhdistyksen ja Virtain Seuran aloitteesta. Toimikunnan 
vetäjänä oli aluksi kaupungin kulttuuritoimi ja edustajia oli mukana 
edellä mainittujen lisäksi muun muassa kaupunginhallituksesta ja Virtain 
Taideyhdistyksestä.
Virtain Seura ja Jäähdyspohjan kyläyhdistys elvyttivät muistomerkkihankkeen 
vuonna 2011. Jäseneksi toimikuntaan pyydettiin myös Taideyhdistys.
Sama toimikunta suunnitteli ja toteutti myös juhlavuoden tapahtumat 
yhteistyökumppaneiden kanssa.
I. K. Inha ikuisti kuvin ja sanoin kotikylänsä rakkaita Torisevajärviä, ja tämän 
vuoksi muistomerkin paikaksi valikoitui kuin itsestään Alaisen Torisevan 
levähdysalue. Näin Toriseva sai Inhasta itselleen mieluisan vartijan, ja Toriseva 
itse on osa kuuluisan poikansa muistomerkkiä.
Muistokiven ja sen ympäristön kauneus, laatan hiottu pinta ja sanamuoto sekä 
muistomerkin yksinkertainen kokonaishahmo vilkkaan maantien varrella
viittavaat Inhan elämään. Inhan kerrotaan käyneen kuvausmatkoillaan maamme jokaisessa pitäjässä; matkaa hän teki mieluiten 
polkupyörällä kirkonkylästä ja paikkakunnasta toiseen. Inha oli itseään korostamaton, nerokkaan taitava, tinkimättömän ahkera 
ja luontoa rakastava taiteilija.
Muistomerkin on lopulliseen muotoonsa suunnitellut arkkitehti Päivi Ihamäki. Jalusta on Vehmaan punaista ja paasikivi Kurun 
harmaata graniittia. Pronssisen laatan tekstin on laatinut Maija Myllykangas Inhan omien tekstien pohjalta. Muistomerkin on 
toteuttanut Muistokivi M. Kaila Oy Lempäälästä.
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Kesä Virrat soi!
KesÄVirraT SOI! - musiikkitapahtumaa vietettiin 
nyt toisen kerran Virroilla keskellä kauneinta kesäistä 
Suomea. Tapahtuma käsitti yksitoista musiikillista 
tuokiota perjantai-illasta 10.7. sunnuntai-iltaan 
12.7.2015. Tapahtuman taiteellisena johtajana toimi 
sellisti Hannu Kiiski.

Perjantain konsertit
Konserttien sarjan aloitti sopraano Mari Palon 

sekä Borea-kvartetin konsertti Joutsenjärven 
luomutilalla Kurjenkylässä. Yleisöä konsertissa oli 
sali täynnä. Tunnelma oli sateisesta säästä huolimatta 
lämmin ja kotoinen, juuri sellainen kuin tällaisen 
pienen paikkakunnan kesäkonserteissa tuleekin 
olla. Konsertti keräsi yleisöksi runsaasti myös 
kesävirtolaisia. Borea-kvartetti soitti J. Sibeliuksen 
Voces Intimae-kvarteton Op. 56 d-mollin. Sen 
jälkeen Mari Palo esitti Jean Sibeliuksen, Nino Rotan, 
Giuseppe Verdin, Antonin Dvorakin, Giacomo 
Puccinin, Arvo Koskimaan, Georg Gershwinin ja 
Astor Piazzollan musiikkia. Kvartettia täydensi vielä 
sellisti Hannu Kiiski.

Sopraano Mari Palo on maamme ahkerimmin 
konsertoivia huippusopraanoj a. Hän on konsertoinut 
paljon sekä kotimaassa että ulkomailla mm. Esa- 
Pekka Salosen ja Leif Segerstamin johdolla. Hänellä 
on ollut lukuisia oopperarooleja ja hän on levyttänyt 
mm. Aulis Sallisen oopperalevyn” Kuningas lähtee 
Ranskaan”.

Mari Palo ja Borea-kvartetti joutsenjärven luomutilalla. 
Vasemmalta viulisti Kasmir Uusitupa, alttoviulisti Riina Piirilä, 

sellisti Klaus Mäkelä, sopraano Mari Palo ja sellisti Hannu 
Kiiski.

Borea-kvartetissa soittavat tämän hetken 
parhaat nuoret muusikot Sibelius-Akatemiasta: 
viulisti Tami Pohjola voitti Kuopion viulukilpailun, 
Kasmir Uusitupa soitti finaalissa, sellisti Senja

Rummukainen on hallitseva Suomen mestari ja 
voitti Turun sellokilpailut, sekä alttoviulisti Riina 
Piirilä. Klaus Mäkelä on läpimurtoaan tekevä 
kapellimestari-sellisti ja oli Turun sellokilpailujen 
kakkonen. Borea-kvartetin kahdella soittajalla, Tami 
Pohjolalla ja Kasmir Uusituvalla on käytössään 
1700-luvun alussa rakennetut Stradivarius-viulut, 
joiden sointi on aivan uskomattoman hieno.

Perjantai-illan päätteeksi oli vielä Kurjenkylän 
konsertissa esiintyneiden taiteilijoiden esittämänä 
iltasoitto, jota suunniteltaessa ajateltiin, että 
Rantapuiston huvimaja nurmikenttineen Virtain 
sataman rantamaisemassa luo idylliset puitteet 
kesäillan musiikilliselle elämykselle. Toisin kävi, 
rankkasade pakotti viime tipassa siirtämään 
iltasoiton Rantatien koululle, mutta n. 100 henkeä 
löysi tiensä sinnekin.

Lauantain konsertit
Lauantain konserttisarjan aloitti aamusoitto 

Matias-kappelissa Härköskylässä. Konsertissa 
Borea-kvartetti, Hannu Kiiski ja Klaus Mäkelä 
soittivat Joseph Haydnin, Franz Schubertin ja 
Jean Sibeliuksen musiikkia. Kappeli oli ääriään 
myöten täynnä, yleisöä oli 40 hengen kappelissa 69 
henkeä. Osa joutui seisomaankin, mutta se ei upeaa 
musiikkielämystä haitannut.

Konserttisarja jatkui Borea-kvartetin konsertilla 
Killinkosken kirkossa. Ohjelmisto oli sama kuin 
Matias-kappelissa.

Riverdance! - Kansanmusiikkia Irlannista, 
Rantatien koululla. Irlantilaisen kansanmusiikin 
konsertissa esiintyjinä oli yli 40 hengen 
joukko virtolaisia nuoria viulisteja ja muita 
instrumentalisteja, musiikkiopistolaisia sekä muita 
virtolaisia ja kesävirtolaisia soittajia. Ohjelmistona 
olivat kappaleet: Reel Around the Sun, Cooley's Reel, 
Banish Misfortune, John Ryan's Poika, The Raven's 
Rock, The Lark in the Morning, Ilta Vaskivedellä, Life 
the Wings, Dowd's Favorite/Paddy on the Turnpike 
ja The Countess Cathleen/American Wake.

Konsertin johtivat musiikkipedagogi Anna 
Kiiski ja Merikanto-opiston opettaja Päivi Poikonen. 
Esityksessä olivat mukana Merikanto-opiston 
nuoret tanssijat, jotka tulkitsivat musiikkia hienoilla 
tanssiesityksillään. Koreografina ja ohjaajana oli 
tanssipedagogi Olga Saikkonen.

Virtolaisten kuorojen yhteiskonsertissa 
Rantatien koululla esiintyivät Virtain naiskuoro 
johtajanaan Marina Kämärä, Virtain mieskuoro ja
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Waskikööri virtolaisten kuorojen konsertissa. Kuoroa johtaa Marjaana Martin.

Virtain kirkkokuoro johtajanaan Jouko Palomäki 
sekä Waskikööri johtajanaan Marjaana Martin. 
Ohjelmassa oli mm. Jean Sibeliuksen, Eino 
Kirvesmiehen, Taneli Kuusiston, Oskar Merikannon 
sekä Gabriel Linsenin musiikkia. Virtain Martat 
järjestivät konsertin yhteydessä kahvibuffetin koulun 
ruokasalissa.

Rantapuistopluus Virtain laivarannassa ja 
Rantapuistossa päätti kesäisen lauantai-illan. 
Esiintyjinä Joe Vestich Band Featuring Honey B 
Kuloniemi (Aija Puurtinen ja Bluesministeri Esa 
Kuloniemi) sekä Iskusävel-orkesteri. Tapahtuman 
alussa oli irlantilaisen musiikin tuokio. Tapahtuma 
järjestettiin yhteistyössä Rantaterassi Baarpuurin 
kanssa.

Sunnuntain konsertit
Virtain kirkossa pidettyä juhlamessua täydensivät 

myös KesäVirrat soi! tapahtuman taiteilijat 
musiikillaan.

”OnneaInto, toivoo Janne” - matineakonsertti 
kylätalo Jukolassa Jäähdyspohjassa oli kuvallinen 
ilmaisu siitä, että säveltäjämestari Sibelius 
musiikillaan toivottaa 150-vuotissyntymäpäivän 
johdosta onnea valokuvaaja EK. Inhalle. Matinean 
musiikki käsitti Jean Sibeliuksen, Oskari Merikannon, 
Erkki Melartinin, Ilmari Hannikaisen sekä Toivo 
Kuulan musiikkia. Esiintyjinä pianotaiteilija Risto 
Lauriala ja sellotaiteilija Hannu Kiiski sekä tenori 
Simo Mäkinen

KesäVirrat soi! tapahtuman päätti "Flyygelin 
vihkiäiset” Virtain kirkossa. Virtain seurakunnan 
flyygeli uudistettiin maamme pianistien eliittiin 
kuuluvan pianotaiteilija Risto Laurialan konsertilla. 
Ohjelmistossa oli säveltäjien J.S. Bach, F. Schubert, 
F. Chopin ja J. Sibelius musiikkia. Upea konsertti 
päättyi pianotaiteilija Laurialan huikeaan sovitukseen 
Sibeliuksen Finlandiasta, jolle esitykselle yleisö 
osoitti suosiotaan seisomaan nousten.

Arja Saarinen
teksti ja kuvat

KesäVirrat
musiikkia Virroilla 

10.-12.7.2015

KesäVirrat soi! -musiikkitapahtuma on korkeatasoinen 
ja mielenkiintoinen konserttivikonloppu Virroilla 
keskellä kauneinta kesäistä Suomea.

Konsertteja järjestetään useassa pakassa eri puolilla kaupunkia: 
Virtain kirkko Rantapuiston huvimaja
Rantatien koulu Killinkosken kirkko
Joutsenjsrven iuomutiia Matias-kappeti
Rantaterassi Baarpuuri Kylätalo Jukola Jäähdyspohjassa

KesäVirrat soil -tapahtuman taiteellisena johtajana toimii sellis
ti Hannu Kiiski Hän on Sibelius-Akatemian lehtori ja perustanet 
total Cello Ensemble n vuonna 1994

KesäVirrat soi! -lanahtuman iäriestää Virtain muMikktvnriisTvs rv

Musiikkitapahtuman esitteen suunnitteli Osuuskunta 
Monitiimistä Irene Murtomäki
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Härköskylän kyläyhdistys 30 vuotta
Härkösen kylätoimikunnan perustava 
kokous pidettiin 1.8.1985 Perähuhdan kesäasunnolla. 
Tämä oli Virtain kaupungin 12. kylätoimikunta. 
Tärkeimpänä asiana oli tuolloin Kuru-Virrat 
maantien linjaus Härkösen kohdalla. Asia ratkaistiin 
Härköskylän hyväksi ja tietä ei siirretty kauemmaksi. 
Toimitilaksi saatiin vuonna 1985 asemarakennus 
30.4.2006 saakka, jonka jälkeen on saatu uusi 
kokoontumistila Ylä-Härkösen salista, Vaskivedentie 
243. Kylätoimikunta rekisteröityi kyläyhdistykseksi 
vuonna 2004.

Härkösen kylähistorian teko aloitettiin keväällä 
2002. Aihealueina olivat mm. elinkeinot, ammatit, 
ihmiset, koulu, kauppa, asema, rautatie, posti, 
yhdistystoiminta, uskonnollinen toiminta, liikenne, 
juhlat, siirtolaiset ja evakot, sota-aika ja sen 
vaikutus, pyhäkoulu, kinkerit, leikit ja leikkikalut, 
naisten työt ym. Historiakirjan Härkönen - kylä 
Virtain kaupungissa julkistamistilaisuus pidettiin 
perjantaina 30.9.2005. Toimittajaksi tuli Kosti 
Helimäki kyläläisten avustuksella. Kaksi kylälehteä 
on ilmestynyt, Härköskylän Sanomat vuonna 1992 
ja Härköskylän Sanomat 2 vuonna 1997.

Kylän uimaranta on nk. sahan rannassa. 
Uimarannan vieressä on venelaituri, jossa on 
vierasvenepaikkoja. Metsästysseuran laavu 
Hieta-ahontien varrella on kyläläisten käytössä. 
Mustalahden rantaan on valmistumassa 
soutuveneiden pitopaikka sekä grillipaikka.

Kyläyhdistyksen uutena hankkeena on kylään 
tulossa valokuituverkon rakennushanke. Se on 
valmisteluvaiheessa. Kaivuutyöt alkanevat keväällä 
2016.

Maria Ahonen
Kuvia ja tapahtumia vuosien varrelta.

Kyläyhdistyksen ensimmäinen pj. Paula Ala-Härkönen ja Matti 
Ala-Härkönen. Mattia huomioitiin hänen saamansa veteraanien 

mestaruuskisojen palkinnon vuoksi Espanjassa. Matti on toki 
voittanut paljon muitakin palkintoja urheilusta.

Kuva Maria Ahonen.

vas. kuvassa: Venelaiturin vihkimistilaisus23.7.2011. Paikalla 
myös kansanedustaja Arto Pirttilahti. Kuva Maria Ahonen.
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YLEMPI KUVA: Vihtatalkoot on vuosittainen tärkeä 
tapahtuma. Perinnekylän juhannusmarkkinoilla työnäytös 
vihtojen tekemisestä. Talkoissa vas. Juha Koro, Matti Ala-

Härkönen ja Pauli Perähuhta. Kuva Maria Ahonen.
ALEMPI KUVA: Paula Ala-Härkönen (Vas.), Kirsti 

Perähuhta ja Maria Ahonen myymässä vihtoja Perinnekylän 
juhannusmarkkinoilla. Kuvan omistaa Paula Ala-Härkönen.



Kevätkävely Härkösen Metsästysseuran laavulle v.2001. 
Kuva Maria Ahonen.

Kansalaisopiston pajunpunontakurssi Ylä-Härkösen salissa 
7.2.2015. Opettajana oli Oili Mannila.

Kuva Pauli Perähuhta.

Kyläyhdistyksen kokoonpno vuonna 2012. Vas. pj. Marja- 
Leena Ihainen, Matti Ala-Härkönen, Juha Koro, Matti Aho, 
edessä istuvat Maria Ahonen ja Kirsti Perähuhta. Kuvan otti 

rahastonhoitaja Pauli Perähuhta.

Kesäillan hartaus pidettiin Matias-Kappelissa 23.8.2015. Kuvassa 
Tarmo Kivelä ja pastori Seppo Rehumäki.

Kirsti Perähuhta.

Taidematkalla Rafael Wardin näyttelyssä Helsingissä v.2009. 
Kuvan omistaa Härkösen kyläyhdistys ry.
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Koivurinteen päiväkoti takaisin Lastenkujalle
Elokuun alussa monessa virtalaisessa 
lapsiperheessä elettiin jännittäviä aikoja, sillä 
vihdoinkin päästään uuteen päiväkotiin, tuttuun 
paikkaan Lastenkujalle. Oltiinhan siellä jo käyty 
keväällä katselemassa paikkoja, mutta nyt saisi toden 
teolla leikkiä houkuttelevassa pihassa sekä etsiä 
oma naulakko ja omat tilat hirsisen rakennuksen 
sisältä. Varmaan jännitystä tuotti myös, miten oman 
ryhmän ovi löytyisi pitkästä talosta, mutta onneksi 
ovissa luki ryhmien nimet: Vuokot, Vanamot, 
Tähtimöt, Esikot ja Koululaiset. Kaikki päiväkodin 
97 lasta ja henkilökunta pääsivät aloittamaan tulevan 
toimintakauden uudessa päiväkotirakennuksessa.

Roope, Ilona, Heta ja Emmi tutkivat Kellokirjaa Vanamoiden 
esikouluhuoneessa.

Vanamot -ryhmän esikoululaisista Ilona, Leevi, 
Heta, Aleksi, Lumi , Roope ja Emmi muistavat 
hyvin sen ajan, kun olivat vanhassa Koivurinteen 
päiväkodissa kolme vuotta sitten. Nämä välivuodet 
päiväkoti oli toiminut kolmessa eri toimipisteessä. 
Monet kerran ehdittiin miettiä, milloin uusi päiväkoti 
valmistuu. Elokuun alussa talo Lastenkujalla 
täyttyi iloisista äänistä, kun lapset saapuivat omien 
ryhmiensä tunnusväreillä sisustettuihin tiloihin.

Vanamoiden ryhmässä tehosteväri on kauniin 
punainen. Hetan mielestä se on maailman kaunein 
väri. Hienoa on myös nähdä oma esikouluhuoneensa 
j a löytää sieltäkin punaista. Leevin j a Aleksin mielestä

parasta uudessa päiväkodissa on kuitenkin iso piha, 
jossa on paljon erilaisia leikkipaikkoja. Saa laskea 
liukumäestä, kiipeillä telineissä, leikkiä laivassa 
tai junassa. Toisaalta voi vain juoksennella ympäri 
avaraa, luonnonläheistä pihaa. Talon päädystä 
löytyy hiekkakenttä, jossa voi pelata eri pallopelejä 
ja leikkiä monenlaisia yhteisleikkejä. Kuusivuotias 
Lumi muistaa, että silloin ennen tässä luisteltiin 
talvella. Ja niinpä voidaan tehdä tulevanakin talvena, 
sillä kenttä jäädytetään luistinradaksi.

Päiväkodin henkilökunnan on helppoa olla 
lasten kanssa samaa mieltä päiväkodin ympäristön 
mahdollisuuksista. Koivurinteen päiväkoti on 
ollut kansainvälistä ympäristökasvatusohjelmaa 
noudattava Vihreä lippu -päiväkoti jo vuodesta 
2006 lähtien. Paikka metsän läheisyydessä on 
loistava liikunnan ja ulkoilun sekä luonto- ja 
ympäristökasvatuksen kannalta. Kesäisin laitetaan 
lasten kanssa kasvimaa päiväkodin pihamaalle. 
Lisäksi seurataan sinne jo istutettujen omenapuiden 
ja herukkapensaiden kasvamista ja odotellaan, 
milloin päästään maistelemaan satoa. Talvella lasten 
kanssa odotetaan innolla pääsyä suoraan pihasta 
hiihtoladuille ja luistelemaan omalle kentälle.

Lasten, päiväkodin henkilökunnan ja lasten 
vanhempien mielestä uusi päiväkoti on oikealla, 
sille kuuluvalla paikalla Lastenkujalla. Myös 
päätös rakentaa talo hirrestä on onnistunut valinta. 
Sisäpuolella ulkoseinissä vaalealla käsitelty hirsiseinä 
antaa mukavan, kodikkaan tunnelman päiväkotiin. 
Näiden seinien sisällä koetaan tulevina vuosina 
monta ilon ja riemun hetkeä sekä nähdään kasvun 
ihmeitä.

Eija Riitamäki
teksti ja kuvat

Päiväkodin pienimpien, Tähtimöiden ryhmän lapsista Janni, 
Manu, Minttu ja Peetu helmien pujotteluhommissa.
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Senaattoriehdokkaiden
työhaastattelu

Kevään 2015 kuumensivat eduskuntaan pyrkivät 
kansalaiset. Neljän vuoden jälkeen löysivät nykyiset 
edustajat ja uudet kokelaat myös Kurjenkylän. 
Kylätalolle oli kokoontunut tiedonhaluista väkeä.

Meitä vanhempia suomalaisia askarruttaa ehkä 
eniten nuorten asema. Heti sodan jälkeen syntyneille 
sukupolville oli tarjolla töitä sekä nuorille että 
vanhoille. Ammattilaisten rinnalla työskentelivät 
kisällit. Töitä tehtiin myös talkoilla, joka silloin 
oli sallittua ja jopa kehityksen elinehto. Työntekoa 
arvostettiin ja siihen kannustettiin jokaisessa 
kodissa.

Globaalin tiedonkulun myötä maailma on 
pienentynyt niin, että myös täällä Kurjenkylässä 
tiedämme reaaliajassa maailman hyvät ja 
huonot asiat. Tieto lisää tuskaa ja tunnetta 
voimattomuudestamme. Surullisinta on joidenkin 
auktoriteettien asenne lapsiin kohdistuvista 
vääryyksistä.

Yhä useammin, varsinkin suuremmissa 
kaupungeissa, bussissa viereeni istahtaa 
maahanmuuttaja. Jo 1950-luvulla kotikylässäni oli 
tapana, että kesätöihin heinäpellolle tuli ulkomailta 
vaihto-oppilaita. Lapsuudenkodissani vieraili aina 
nuoria eri maista. Jo silloin opin, että syntyperästä 
riippumatta olemme kaikki samanlaisia.

Senaattoriehdokkailla oli omat näkemyksensä 
asioista ja puolueohjelma määrää loput. Toiveeni 
on kuitenkin, että jokainen edustaja ajattelee omilla 
henkilökohtaisilla aivoillaan. Kurjenkylän tentistä 
Eduskuntaan tiensä selvitti kolme 'vanhaa konkaria”, 
Arto Pirttilahti, Harri Jaskari ja Lea Mäkipää.

Kirsi-Marja Larjo-Väärälä
teksti Ja kuva

RIEMURIPPIKOULULAISET

Rippikoulun vuonna 1965 Virroilla 
käyneet kutsuttiin muistelutilaisuuteen 

26. kesäkuuta.
Kokoon saatiin 64 henkilöä yli kahdesta 

sadasta tuona kesänä ripitetystä. 
Rippi-isiä Lauri Ahvaa ja Risto Ahvaa 
sekä joukosta poistuneita ikätovereita 
muistettiin kukkasin hautakummulle. 

Kuva Jori Häll/Kuvaamo Into.
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Kekkosen jäljillä
EläKELIITTOLAISET yhdessä seurakun

nan kanssa toteuttivat retken maastoon, missä tutus
tuimme paikkoihin, joista on moni hirvi kaadettu ja 
kaatajana on ainakin kerran ollut mm. Urho Kekko
nen. Tämän lehden lukijat muistavat tasavaltamme 
pitkäaikaisen presidentin Urho Kekkosen ja hänestä 
kerrotut monet tarinat erä- ja kalastusretkistä, joita 
hän teki paljon, niin Suomessa kuin myös ulkomaita 
myöten.

Tämän retken isänä voimme pitää kappa- 
laisemme Jukka Taskisen kysymystä kirjoittajal
ta, missähän se Kekkosen käyttämä vene on, mistä 
hän on täällä käydessään kalastanut? Tuon veneen 
oli kuvannut Markku Sorvari ja heillä käydessään 
Taskinen oli nähnyt ko. veneen valokuvan.

Yksi kohde oli täällä Virroilla, missä hän ainakin 
kolmena vuotena osallistui hirvenmetsästykseen eli 
jahtiin. Jahtia järjestettiin täällä G A Serlachius Oy:n 
maille ja tehtiin vuorineuvos R. Erik Serlachiuksen 
johdolla. Hän toimi itseoikeutetusti noiden jahtien 
isäntänä. Vieraina jahdissa nähtiin mm. Maa- ja 
metsätalousministeriön ylijohtaja Tauno V. Mäki ja 
Metsähallituksen pääjohtaja N.A. Osara. Kekkosen 
seurueeseen kuului tietysti adjutanttien lisäksi 
yleensä myös diplomaattikuntaa ja muita vaikuttajia. 
Joku vieraista piti aina kiitospuheen, ei koskaan 
vuorineuvos itse. Siinä tietysti kiitettiin jahdin 
onnistumisesta, riistan saannista, unohtamatta 
tietenkään järjestäjää. Näin lähdin selvittämään 
tuota asiaa, missä vene sijaitsee ja sain tälle retkelle 
oppaaksi ja kertojaksi Kauko Tanhuan. Annetaanpa 
hänen kertoa. Tarinaa tulee paljon ja joskus mennään 
vähän asian sivuunkin.

Hän on aikoinaan asunut alueella olleella 
metsäkämpällä ja on tutustunut jokaiseen hehtaari
in, jopa kahteen kertaan tuolla alueella viidelle vu
osikymmenelle osuneella työurallaan. Eensimmäis- 
en kerran vuonna 1959 ja toisen kerran vuonna 1989. 
Viimeisen kerran hän oli mukana vuonna 2008. Sil
loin tarvittiin ns. hygieniapassi ruokien käsittelijältä. 
Kun joku tiedusteli, onko sinulla sitä, niin Kauko 
vastasi, että eihän sitä koirien ruokintaan tarvita. 
Hän hoiti ajomiesten ruokailun järjestämisen.

Alue, mihin tutustuimme on n. 3500 ha 
suuruinen, joten siellä nämä ajot tarvitsivat myös 
suuren joukon (miehiä yleensä) ajamaan hirviä 
tiettyyn suuntaan. Siellä sitten ampujat oli sijoitettu 
harvakseltaan odottamaan hirven saapumista. 
Ajomiehiksi eli "koiriksi” pestattiin paikallista väkeä,

yhtiön työnjohtajia, jotka tunsivat maaston ja alueet 
hyvin, sekä urheiluseuran väkeä. Joskus kokeili 
Lions clubin väki myös koiran tehtävää, mutta se ei 
oikein hyvin leijonilta onnistunut. Alue oli puomein 
ja vartiomiehin suljettu, joten sinne eivät asiattomat 
päässeet.

Eräällä jahdilla oli kuulunut neljä laukausta 
peräkkäin. Kekkonen tyhjensi aseen lippaan ja 
kumppanina ollut Aarno Orsmaa oli ihmetellyt 
tätä menettelyä. Hän sai vastauksen, että sieltähän 
kuului neljä laukausta ja on vain kolmen lupaa. Ajo 
oli juuri tuomassa Kekkosen passipaikalle hirveä. Ei 
siellä ylimääräistä hirveä ollut kaatunut, ei vaan ollut 
osunut tarkasti. Jollain kerralla oli alueelle annettu 
vain yhden hirven kaatolupa ja kolme oli kuitenkin 
kaadettu. Tätä valvoja ihmettelemään. Sinne oli saatu 
yksi siirtolupa Mäntän alueelta ja oliko se Orivedeltä 
toinen. Näin kaikki kaadot olivat luvallisia. Valvoja 
ei tätä siirtoa tietänyt.

Nuotiopaikalle, missä on laavu, kokoontuivat 
nämä ampujat ruokailemaan ja tauolle. Sitten oli 
toinen paikka, missä "koirat ” ruokittiin ja kolmas, 
missä pidettiin rituaalit onnistuneitten kaatojen jäl
keen. Kekkonen oli kävellyt tämän rituaalipaikan 
ohi, minne sai kokoontua vaimoja ja tämän kertojan 
perhe. Siellä kertojan kolmevuotias tytär oli tuuman
nut, että tuossa menee Kekkonen. "Niin menee” oli 
kuulunut vastaus. Varsinaisen päivällisen ja illanvi
eton ajaksi kertoja joutui tyhjäämään olohuoneensa 
ja muuttamaan pois kotoaan, että jahtiporukka pääsi 
sinne viettämään päivällistä ja juhliansa. Siellä pi
hassa oli kertojan viisivuotias poika Jarmo katsellut, 
kun Kekkonen oli avannut auton oven ja kääntänyt 
jalkansa ulos autosta. Adjutantti Urpo Levo oli tullut 
vaihtamaan kenkiä, saappaat pois ja nappaskengät 
jalkaan sitoen nauhat kiinni. Poika oli tuumannut 
"iso mies eikä saa kenkiä itse jalkaansa”. Toteaja on 
nyt iso mies myöskin eli TVO:n Olkiluodon johta
ja nykyisin. Sain nähtäväkseni pari noista jahdeis
ta otettua valokuvaa. Yksi valokuva, missä "koirat” 
on kuvattu kaadettujen hirvien kanssa. Kuvassa on 
kolme hirveä ja 42 "koiraa”. Toinen kuva, missä am
pujat eli kaatajat on kuvattu saman saaliin kanssa. 
Kuvassa on 11 henkilöä näkyvissä ja ainakin yhdestä 
näkyy vain takin liepeet.

Ainakin kerran Kekkonen yöpyi näillä 
jahtimatkoillaan Virroilla junanvaunussa. Oli 
lähettänyt vartijansa hakemaan päivän lehteä 
luettavakseen. Nähtävästi tuolla matkalla hän 
kävi kalastamassa sateenkaarirautua, mitä sinne
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järveen oli tuotu häntä varten ja ehkä myös yhtiön 
miehet kävivät niitä kalastamassa. Näin tuo vene oli 
Kekkosen käyttämä. Myös paluumatkalle tuli kerran 
muutos, kun hän sai kutsun Ruovedelle Aminoffien 
vieraaksi. Alkumatka sujui aikataulun mukaisesti 
ja tuon poikkeamisen jälkeen tuli uusi aikataulu 
vartijoiden eli poliisin tietoon.

Tarinaa ja historiaa vähän muutakin
Kerronta välillä rönsyilee muuhunkin asiaan. 

Kauko oli kesäisin uittamassa proomulla puutavaraa. 
Joku oli hänelle todennut, että on se pitkä aika istua 
lentokoneessa, kun matka New Yorkiin kestää kah
deksan tuntia. Kauko oli vastannut toteamalla, että 
kun hän ottaa tuosta Nurminiemestä (Koronkylässä) 
proomun perään lastin, niin hän on kahdeksan tun
nin päästä Rutavuolteella, ei siis vielä Visuvedellä. 
Näin on suhteellista tuo matkanteko ja ajankulku.

Toinen tarina on Sirpalta, joka on asunut myös 
tuon alueen lähistöllä. Tarina liittyy tuohon alueeseen: 
Siellä myöhemmin oli todettu hirven salakaato 
ja paikalliset poliisit olivat sitä tutkimassa. Olivat 
tulleet Sirpaa vastaan ja pysäyttäneet. Kertoneet 
millä asialla täällä liikkuivat ja miksi pysäytimme 
ja sanoneet, että meidän täytyy tarkistaa sinun 
autosi. Sirpa oli vastannut, että kyllä siellä hirveen 
liittyvää löytyy, mutta ei lihoja. Hän oli saanut 
vihjeen, että hirven papanoista saa hyvää lannoitetta 
kukille ja kasveille. Se täytyy vaan kuivattaa ensin, 
ja oli kerännyt jätesäkkiin melkoisen määrän tuota 
lannoitetta.

Tarinaa piisasi ja eväät maistuivat makoisilta. 
Lopuksi veisasimme virren 462 ”Soi kunniaksi Luo-

Kuva Hilkka Lahtinen.

jän” 30 hengen voimalla ja pohdimme, mikä olisi 
sopiva nimi tuolle kuorolle, joka virttä laulaa keskel
lä metsää nuotion ja laavun ääressä.

Kun ryhdyimme tekemään lähtöä paikalta, Sirpa 
ehdotti käymään jossain ”kammia” katsomassa. Se 
oli siinä muutaman kilometrin päässä ja sinne siir
ryimme. Tarina siitä on vanha ja ehkä hutera, mutta 
näin Sirpa sitä muisteli hänelle kerrotun, että siellä 
olisi ollut piilossa joku tai jotkut 1918 sodan aikana 
peläten tietysti oman henkensä menettämistä.

Myös Kauko kertoi pappansa tarinaa tuolta sa
malta lähialueelta 1800-luvulta. Kirkkomatkalle oli 
ensin juostu, sitten veneellä, sitten taas juostu ja taas 
veneellä. Ennen kuin päästiin kirkkoon, oli puoli- 
maraton tullut matkattua tietöntä taivalta. Perillä oli 
vaihdettu kuivemmat jalkineet. Ennen paluumatkaa 
oli ostettu sakastista lehti ja kotona sen ääreen oli 
tullut lähialueelta väkeä kuulemaan, mitä siinä oli 
kirjoitettu, Tuota en tullut kysyneeksi, oliko se sano
malehti vaiko kirkon julkaisuja.

Tuolla veneen luona emme käyneet. Vene on 
lahoamassa. Monenlaiset muistot on itse kullakin 
tuosta valtiomme legendaarisesta päämiehestä. 
Monelle tuo aikakausi oli Kekkosen kausi. Ennen 
kaikkea nuo muistot Kekkosesta ovat jälkipolville 
kiinnostavaa historiaa. Myöskin monet näissä 
mukana olleet ampujat ja ajomiehet ovat saaneet 
jahtinsa päätökseen ja siirtyneet autuaimmille 
metsästysmaille ja maatuvat tuon veneen lailla, mistä 
tämä tarina sai alkunsa.

Reijo Herranen



Matkani Israeliin
Toukokuussa 2013 asteli pieni ja iloinen 
ryhmä matkalaisia Tampereen linja-autoasemalta 
Helsinki-Vantaan lentokentälle vievään bussiin 
määränpäänään Israel ja siellä muun muassa 
Tel Aviv-Jaffa, joka tulisi olemaan "kotinamme" 
kahden seuraavan viikon ajan. Ryhmän eli tiimin 
jäsenistä suurin osa tuli Hervannan katukappelista, 
osa heistä oli vieraillut Israelissa jo monta kertaa 
aikaisemminkin.

Pääsyni matkalle mukaan mahdollisti 
ystäväni, hänkin jo aikaisemmin mukana olleena. 
Tiimin myötä minulla oli mahdollisuus tutustua 
ihmiskaupan uhrien auttamistyöhön Tel Avivissa, 
mutta tästä lisää myöhemmin. Nyt palaamme vielä 
takaisin Helsinki-Vantaan lentoasemalle, josta 
matkamme jatkuisi Ukrainan Kiovaan ja sieltä 
koneen vaihdolla Tel Aviviin.

Lentokoneen moottorit käynnistyivät ja 
kuten aikaisemminkin vastaavassa tilanteessa, 
mieleen hiipii ajatus siitä kuinka nousu onnistuu. 
Vielä muutama minuutti lähtöön ja viilettäisimme 
pitkin kiitorataa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, 
eikä tämä nousu onnistunut toivotulla tavalla. Kuului 
pamaus ja siitä seurasi lähes kahden tunnin mittainen 
epätietoisuus ja odotus kuumassa koneessa.

Näimme poliisej aulkonaj a muutakin ylimääräistä 
liikehdintää oli havaittavissa. Vihdoin saimme tietää 
syyn tapahtuneeseen, lentokoneen polttoaineletku 
oli rikkoutunut ja näin matkamme päättyi, ennen 
kuin se oli kunnolla päässyt alkamaankaan. Onni 
onnettomuudessa oli se, että olimme vielä maassa, 
emmekä ilmassa. Tuli lähtö takaisin terminaaliin 
ja sitten reilun kuuden tunnin mittainen odotus, 
ennen kuin uusi kone Ukrainasta saapui hakemaan 
matkustajia.

Jatkolennon mahdollisuuden Tel Aviviin saimme 
siltä päivältä unohtaa, sillä Kiovaan saavuimme 
vasta seuraavan vuorokauden puolella. Mieltä 
askarruttivat kaksi tärkeää asiaa, kuten missä 
viettäisimme yön ja milloin pääsisimme jatkamaan 
matkaamme? Monien vaiheiden kautta, kuten 
muutamien passintarkastusten ynnä muiden 
virallisten selvittelyjen jälkeen järjestyi tiimille yösija 
lentokenttähotellista. Lyhyestä yöstä mieleeni jäivät 
äänekkäästi kuorsaava huonetoverini sekä jylisevät 
äänet nousevista ja laskeutuvista koneista.

Myös jatkolennot Tel Aviviin järjestyivät, tosin 
kahdella eri koneella, niin että osa lensi aamulla ja 
loppu porukka iltapäivän lennolla. Minulle paikka

tässä jälkimmäisessä ryhmässä matkustavana 
järjestyi ykkösluokasta, ihan koneen etuosasta, jossa 
matkustajat saivat erityispalveluja, kuten ilmaisia 
juomia. Samoin kädet oli mahdollisuus "pestä" 
ennen ruokailua lämpimässä vedessä kostutetuilla 
pyyhkeillä. "Matkaseuranani" käytävän toisella 
puolella istuvalla juutalaismiehellä oli päähineenä 
asuun kuuluva kipa, sekä valkoinen paita, jonka 
liepeissä olevilla nauhoilla on juutalaisessa 
uskonnossa oma merkityksensä. Pitkä parta oli 
letitetty ohimoille ja leukaan kuten tyyliin kuuluu.

Tel Avivin kansainvälisen lentokentän 
suuri ja kaunis, valkoisesta kivestä tehty 
rakennus "otti meidät vastaan" illan jo laskeutuessa 
kaupungin ylle. Olimme alkuperäisestä
aikataulustamme vuorokauden myöhässä. Olimme 
varautuneet erityisen tarkkoihin turvatarkastuksiin, 
sillä Israel painiskelee siihen jatkuvasti kohdistuvaa 
terrorismia vastaan.

Majoituspaikkamme sijaitsi kohtuullisen 
kävelymatkan päässä Tel Avivin keskustasta, jota 
Välimeri ja sen rannoille levittäytynyt kuuma hiekka 
reunustivat. Paikan toiminta perustuu lähes täysin 
vapaaehtoistyöntekijöihin, joista suurin osa oli 
tullut Euroopasta, mutta myös sen ulkopuolelta. 
Meidänkin ryhmämme osallistui siellä erilaisiin 
työtehtäviin. Emme siis olleet varsinaisella 
lomamatkalla, vaan paremminkin talkoomatkalla. 
Alussa mainitsemani ihmiskaupan uhrien 
auttamistyö oli yksi pääkohteistamme, jossa myös 
minä sain olla mukana.

Tiimin naiset olivat talven aikana ahkeroineet 
tekemällä erilaisia koruja, joita myymällä saimme 
kerättyä rahaa viedäksemme uhreille tuliaisina 
tuiki tarpeellisia hygieniatuotteita ja vaatteita. Myös 
Virtain lukion draamaryhmän esittämä London 
galling luovutti lipputuloistaan rahasumman 
käytettäväksi ihmiskaupan uhrien hyväksi. 
Israeliin tämä maailmanlaajuinen ongelma tuli 
1990-luvun alussa Itä-Euroopasta suuntautuneen 
maahanmuuton myötä. Tällä hetkellä se on 
kansainvälisesti järjestäytyneen rikollisuuden 
tuottoisin ja nopeimmin kasvava muoto.

Miljoona kaupunki Tel-Aviv tarkoittaa 
jiddishin kielessä kevään kukkaa. Se on monien eri 
kansallisuuksien kohtaamispaikka. Kulttuurilliset 
ja uskonnolliset eroavuudet kuuluvat ja näkyvät 
pukeutumisessa ja elämäntavoissa. Esimerkiksi
muslimiväestön kutsuhuudot rukouksiin
kaikuivat ilmassa säännöllisin väliajoin. Varsinkin 
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Jerusalemissa eroavuudet näkyivät vielä 
räikeämmin, sillä esimerkiksi ortodoksijuutalaiset 
toivat katukuvaan ilmettä mustassa vaatetuksessa, 
lierihatuissa ja pitkissä parroissaan pyhiä kirjoituksia 
lukien.

Toivoa toivottomuuteen.

Tel Avivissa sijaitsevalle alueelle, jossa naiset 
työskentelevät, on avattu paikka, johon he voivat 
tulla peseytymään. Siellä he saavat myös vaatteita ja 
ruokaa. Käsi- jalkahoitojen lisäksi heitä kuunnellaan 
ja keskustellaan hengellisistä asioista. Kierros naisten 
elinympäristöön oh karua katseltavaa. Vanhan linja- 
autoaseman paperihökkeleissä ja siellä leijuvan 
löyhkän keskellä osa näistä uhreista asui. Huumeisiin 
heidät totutetaan alusta asti, sillä palkaksi työstään he 
saavat huumeita, ei muuta. Näin riippuvuus aineisiin 
ylläpidetään.

Uhrit kärsivät lisäksi uhkailusta, väkivallasta ja 
vapaudenriistosta johtuvista psyykkisistä, fyysisistä 
ja sosiaalisista ongelmista. Tie eheyteen ja vapauteen 
on vaikea. Matka sinne voi olla vuosien mittainen 
prosessi. Useimmilla auttajilla ei ole henkilökohtaista 
kokemusta ihmiskaupasta, vaan halu auttamiseen 
on syntynyt muista syistä. Tapaaminen uhrien 
kanssa mietitytti, sillä se oh erilainen kuin koskaan 
mikään muu tapaaminen, ainutlaatuinen. Sitten, 
hänen kätensä minun kädessäni ja katseemme 
kohtaaminen, koskettivat minua syvästi, pysyvästi.

Hoitavan käden kosketus oli tervetullut, syntyi 
yhteys kaukaiseen vieraaseen, lähimmäiseeni jonka 
ihoa peitti pahanhajuinen likakerros, tai häneen 
jonka katse oh tyhjä, harhaileva ja askeleet horjuvat.

Pois lähtiessäni ajattelin, että he ovat kuitenkin 
arvokkaita ja ainutlaatuisia ihmisiä. Hirveä 
vääryys ja pahuus oh tapahtunut heille, mitätöinyt 
heidän toiveensa ja unelmansa. Seiniin kirjoitetut 
kysymykset "Miten jouduin tänne?” tai " Mitä 
haluaisin olla?" kertoivat särkyneistä unelmista ja 
toiveista. Kysymykset viestivät halusta löytää jotakin 
parempaa.

Näiden ajatusten myötä ja johdattelemana 
siirryn vielä muuhun matkallani näkemään ja 
kokemaan. Muistelen mm. miten oudolta tuntui 
kellua Kuolleenmeren harmaansuolaisessa 
vedessä uppoamatta, meressä joka on neljäsataa 
metriä merenpinnan alapuolella, hiekkaisten 
vuorten syleilyssä oleva kuuma pätsi. Myös 
raamatunhistoriallisilla paikoilla käynnit 
antoivat todellisemman kokemuksen siihen, mistä 
aikaisemmin olin vain lukenut. Jäin kaipaamaan 
tätä pientä sitkeää moni-ilmeikästä maata, sen 
vuosituhansia vanhaa arkkitehtuuria ja maisemaa. 
Maata, joka on koko olemassaolonsa ajan syystä tai 
toisesta ollut maailman keskipisteenä.

Matkaterveisin, 
Aila Ala-Nojonen

teksti ja kuva
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Sotatalvi 1940
Tammikuu ALKOI hirveillä pakkasilla ja 
mittari näytti päivästä toiseen -36 astetta. Aikuiset 
siunailivat sitä, kuinka miehet rintamalla pärjäävät. 
Oli kuulemma raskaita taisteluita, ryssä hyökkäsi 
joka rintamalla. Naiset kutoivat sukkia ja tumppuja 
jokaisena vapaahetkenään. Ne lähetettiin rintamalle. 
Ehkä mukaan laitettiin jotakin syötävääkin, sillä 
kaikilla oli nälkä.

Tammikuun lopulla äiti meni kirkonkylän 
sairaalaan saamaan pientä veljeäni. Meitä hoitamaan 
tuli Lukin Lyyti Vermaalta. Lyyti kuului tavallaan 
sukuun, sillä hänen poikansa oli naimisissa isäni 
sisaren eli tätini kanssa, joten hän kävi meillä usein 
kylässä. Lyyti oli iloinen ja hyvä ihminen. Nyt hän 
siis tulisi hoitamaan meitä sen ajan, kun äiti olisi 
poissa.

Lyyti tuli aamuisin ja lähti vasta pimeän tultua. 
Tullessaan hänellä oli usein ruokaa mukanaan, ehkä 
eiliseltä j ääneitä perunoita j a pari kananmunaa, koska 
meillä ei ollut juuri mitään syötävää. Äiti oli ostanut 
läheisestä maatalosta eläimiä varten jauhettua viljaa. 
Koska muuta ruokaa ei ollut, siitä keitettiin puuroa. 
Se oli kamalaa syötävää kaunoineen kaikkineen.

Lyyti opetti minut ompelemaan nukenvaatteita 
ja oli aina niin kiltti. Pian äiti tuli kotiin vauva 
mukanaan. Se oli pieni ja laiha ja parkui tauotta. 
Naapurin tädit tulivat katsomaan ja pudistelivat 
päätään toisiaan silmäillen. Joku sanoi, että pitäisi 
pian kastaa, kun on niin huono.

Korossa oli siihen aikaan kolmiopettajainen 
koulu. Alaluokkien naisopettaja Aada Liimatainen 
asui koululla. Eräänä aamuna äiti rohkaisi mielensä

ja meni kysymään, josko opettaja tulisi antamaan 
vauvalle hätäkasteen. Opettaja lupasi tulla 
iltapäivällä. Niin hän tuli mukanaan virsikirja ja 
kynttilä, asetti ne pöydälle, otti soppakulhoon vettä 
ja kysyi osaammeko laulaa virsiä. Osasimme toki 
ja myös minä, joka olin ollut pyhäkoulussa. Niin 
lauloimme ”kun on turva Jumalassa, turvassa on 
paremmassa”.

Äiti oli kietonut vauvan valkoiseen vaippaan ja 
opettaja otti hänet syliinsä, kostutti päätä vedellä 
ja sanoi: ”Minä kastan sinut Taisto Aatos tämän 
seurakunnan jäseneksi”. Vauva parahti itkemään 
ja opettaja pani hänet takaisin koppaan. Näin, että 
äitini silmistä valui kyyneleet ja myös opettaja 
kuivasi silmälasinsa. Näin me itkimme kaikki. 
Itkimme sotaa ja pelkoa, nälkää ja kylmää. Ja sitä, 
että meillä ei ollut turvaa, kun isä oli poissa. Lopulta 
opettaja alkoi vapisevalla äänellä laulaa ”mä olen niin 
pienoinen, pienoinen aivan, sä suuri ja voimakas, 
isäni taivaan...”.

Ajan myötä vauva rupesi piristymään, ja pian 
hänet siirrettiin suureen kehtoon. Minun tehtäväni 
oh istua pienellä jakkaralla ja soutaa hänet uneen. 
Istuin siinä ja hoilasin oppimiani virsiä. Vauva 
hymyili ja jokelteli hampaattomalla suullaan. Elän 
oli niin suloinen. Aurinko nousi päivä päivältä 
korkeammalle ja sulatteli lumia. Isäkin tuli kotiin 
laihtuneena ja partaisena, mutta saunottuaan 
muuttui hän taas tavalliseksi isäksi ja meni sahalle 
töihin. Elämä oli entisellään. Minä täytin syksyllä 
viisi vuotta.

Sirkka Ylimys, o.s. Palolampi

Kehto. Pauli Kankaisen tussipiirros.
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3wtje tieltä jättökin
Kannaksella 28.6. -44

Anni!

Terveiseni sinulle täältä Kannaksenmailta ! 
Uskon, että odotat jotain tietoa Unton kohtalosta. 
Vaikeeta on minunkin tästä kirjoittaa, mutta 
tunnen velvollisuudekseni kertoa sinulle, mitä 
tiedän. Minun on pitänyt useasti kirjoittaa 
sinulle tästä, mutta olen vain vielä toivonut, että 
hän vielä osaa omaan porukkaan, kun ehtii.

ja olen ollut niin poikki näiden tappelujen 
aikana, että kirjoittamisesta ei ole tullut 
mitään. Se oli muistaakseni silloin 18 p. 
illalla, kun viimeksi näin Unton, silloin 
käytiin juuri niitä viivytystaisteluja, osa 
meidän komppaniaa lähti jo vetäytymään. 
Unto oli myös siinä sakissa, minä jouduin 
heti sen jälestä vastaisku-porukkaan, joka 
tehtiin vielä ennen vetäytymistä, sen 
jälestä kun tavoitimme komppanian, oli 
poikia kateissa useampia ja kuulin että 
Unto oli myös poissa. Uskoin ensin, 
että ne varmasti vielä löytää porukan 
kun ehtii. Niin sitä on sitten tapeltu 
jo sen jälestä toista viikkoa. Kateissa 
on edelleenkin niitä miehiä, ja niiden joukossa 
myös Unto.
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En mielelläni kirjoittaisi sinulle tällaisia, mutta tiedän toisaalta, että haluat kuitenkin saada selvyyttä tähän 
asiaan. En voi muuta kuin otan suruusi osaaja koita nyt vain kestää, niin raskaalta kuin se tuntuukin. 
Teidän osallenne en olisi millään suonut tällaista, sillä olihan elämänne vasta kauniissa alussa. Mutta sota 
on sotaa, ja sillä on ne omat ankarat lakinsa. Katkeralta tuntuu minustakin nyt sodan jatkaminen, kun 
menetin parhaan kaverin, sillä olen Unton kanssa ollut yhdessä koko sota-ajan, on kuin olis veli poissa nyt 
sakista. Kyllähän tämä on ollut kovaa sotaa nyt täällä. Moni poika on jälleen saavuttanut matkansa pään 
näillä tantereilla. Älä nyt vielä menetä vain toivoa, sillä mahdollisuuksia on vielä olemassa, että Unto palaisi 
sodan loputtua.

Viime yönä pojat oli kuunnelleet Tiltun uutisia, se oli luetellut Kannaksen tappelussa vangiksi joutuneita 
ja siinä oli meidänkin komppanian poikia, ja Unton nimi ja kotipaikka myös. Eihän tämäkään mikään 
lohduttava tieto ole, mutta kuitenkin kerron tämänkin sinulle. Niin minun pitäisi nyt osata kirjoittaa 
sinulle jotain lohduttavaa, mutta olen niin paljon rasittunut ja väsynyt, että ajatus ei tahdo pysyä koossa 
lainkaan. Nämä hetket mitä nyt on vapaata aikaa, menee melkein levätessä. Lopetankin nyt tämän. Toivon 
vain sinulle kaunista kesää ja reipasta mieltä kestämään kaiken tämän.

Rintamaterveisin Jaska
Kirjeen omistaa Sakari Mantilo
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Mieluista einettä
SoTA-AIKA 70 VUOTTA sitten vaati lisäämään 
vyöhön ylimääräisiä reikiä, soljen puolelle. Äidillä 
riitti huumoria: "Ei tarvitse vilskata." Vilskaaminen 
oli tarkoituksellista ruuan rajoittamista vartalon 
linjojen hyväksi. Toinen äidin ponsilause kuului, että 
”jopas se jaksaa puhaltaa Toisvedeltä”. Radan yli se 
tuuli kodin pihalle, jolle isä oli leikkisästi antanut 
nimen Hotelli Umpipohja.

Pahnueesta meillekin oli vieroitettu pari porsasta, 
mikä oli pakon sanelema tapa omavaraisuuteen. Isä 
oli naulannut rinteeseen aitauksen, missä nuo kaksi 
mylläsivät savimultamaata. Juomana oli lirisevän 
noron kirkas vesi. Kun äiti huomasi, ettei sianruokaa 
riitä kahdelle, toinen sioista paimennettiin laudoista 
kyhättyyn häkkiin rattaille ja tien päälle. Pakkasten 
tullessa paremmin pulskistunut ohjattiin navetan 
karsinaan pahnoille. Ihmiselle ja sialle katsottiin 
kuuluvan samat säännöt: kylmässä rötköttäminen 
on haitaksi, kihtihän siitä tulee. Sika söi ja pullistui 
kuin limpputaikina.

Totuus tuli ennen pitkää vastaan. Vaikken ollut 
mitenkään kiintynyt elukkaan, pihamaan leikki 
katkesi saunalta kajahtaneeseen posahdukseen. 
Päästiin kuitenkin katsomaan penkillä ketarat 
oikoisenään röhnöttävään possuun. Härköseltä tullut 
Jaatinen aloitti varsinaisen teurastamisen. Mieleeni 
ei edes pujahtanut ajatus, että eläinten tappaminen 
ja käyttäminen ravinnoksi on rikollista.

Syksyn pikkupakkaset myötävaikuttivat lihan 
säilymiseen. Saaviin oli annosteltu suolaliuos, 
lihain päälle kivenmukura ja jätetty odottamaan 
tulevaa käyttöä. En muista mihin toinen kinkku oli 
joutunut tai lihaisat potkat. Heti kohta teurastuksen 
jälkeen valutetusta verestä tuli pikaruokaa, 
ohukaisia puolukkasurvoksen kera. Sitten kun 
lieden paistiluukku avattiin, vedettiin esiin 
verikropsupannu, paltuksikin sanottu. Tummaan 
vispilöityyn ruistaikinaan oli kohonnut heleitä 
läskin palasia, ehkä sipulin nokareita ja vielä sopivan 
suolaisena.

Veri oli joutuisan ruuan raaka-aine, samoin 
maksa ja sydän, jotka eivät jääneet odottelemaan 
valmistamista. Äiti ei oikein piitannut työläästä 
munuaisten puhdistamisesta, valkean talin 
raapimisesta ja nyppimisestä. Kun pihan hyörinän 
tarkoitus ei jäänyt naapureille epäselväksi, yksi ja 
toinen teki asiaa. Piiras mielessä muuan täti vei 
munuaiset mennessään.

Suolavesitiinuun ei monenmoista riittänyt.

Teurastaja sai palkkansa, tietysti lihaa. Muistan 
kylkiluiden rivin, jota uunissa oli kypsytetty 
ruskeaksi j a kuinka terävällä veitsellä j a haarukalla oli 
annosteltu lautaselle. Se oli kihisevän kuumaa, mutta 
voipaperiin käärittynä se jähmettyi rasvaiseksi. Kieli 
vaati keittämisen ja se oli helppo nylkeä, kuoria kuin 
banaani, jollaista ei ollut nähty, jollaisesta oli vain 
unelmoitu. Teurastuksen aika tuntui yltäkylläiseltä, 
piti kaikille kiirettä, työtä ja viritti kekseliäisyyttä. 
Mitään ei jäänyt teurasjätteeksi.

Äiti pani ruokotun sianpään isoon kattilaan 
kiehumaan, kauhoi syntyvää vaahtoa pois, mutta en 
muista, miten syltty valmistui. Siinä oli lihapalasia ja 
kirkasta hytisevää. Ehkä ei haluttu näyttää, kuinka 
merkillisestä alusta kehittyi hyvänäkin pidetty 
herkku. Lapset oli pantu nukkumaan ja kauhukuvat 
sianpään elottomasta katseesta tai ontoista 
silmäkuopista eivät häirinneet. Sylttyä maistellessa 
isä yritti lasketella leikkiä, mutta äidin katse jarrutti, 
sillä olihan Svinhufvud (sianpää) toiminut ennen 
Kalliota presidenttinä.

Kinkku oli nostettu suolavesisaavista valumaan. 
Jouluaattoaamusta liedessä pidettiin lempeätä 
lämpöä, jota kierrätettiin paistinuuniin. Liha kypsyi 
hiljalleen tuntien ajan. Juhlavalta tuntui kun äiti valeli 
lientä, nestettä, jota oli ruvennut kertymään pannun 
pohjalle. Tuoksu täytti keittiön. Jostakin reunasta 
oli irtoamassa riekale, suikale, pala lihaa. Sain sen 
lautaselle ja äiti lisäsi läikehtivää paistinlientä. Siinä 
kastellen, topaten hapanleipäviipale sai ruokasan 
maun.

Aimo Kahlos

Yhteiskoulun porsasta ruokitaan vuonna 1961. 
Kuva Virtain kotiseutuarkisto.
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Ainoa oikea kynttilä
Se oli sodanjälkeistä pula-aikaa. Kaupoissa ei ollut tavaraa, ja jos sinne jotain 
saatiin, niin se jaettiin tarkasti talouksien kesken. Kauppa oli koulumatkamme 
varrella. Meille oli sanottu, että aina saa tuoda, jos jotain saa, esimerkiksi kangasta.
Siellä kaupassahan usein poikettiin, vaikka ei asiaa olisi ollutkaan.

Joulun alla sitten kauppaan oli tullut kynttilöitä ja ne jaettiin yksi taloutta 
kohden. Satuin sillä kertaa olemaan siellä kaupassa ja kauppias antoi kynttilän 
minulle kotiin vietäväksi. Eihän minulla rahaa ollut, mutta tenavien oli määrä 
ottaa tavarat laskuun ja isä sitten kävi maksamassa.

Kynttilä oli valkoinen kruunukynttilä ja sehän oli aivan uskomattoman kaunis.
Siinä oli sellainen hieno "oikean kynttilän tuoksu”, vaikka siinä ei tulta ollutkaan.
En muistanut oikeaa kynttilää koskaan nähneenikään.

Pitkä koulumatka sujui aivan kuin huomaamatta, kun oli repussa sellainen 
aarre. Jännitti kovasti, mitä kotona sanotaan. Kaikki olivat siihen aivan ihastuneita 
ja minä sain ikään kuin ansiotonta arvonnousua, kun sain kunnian tuoda sen 
kotiin.

Eihän meillä ollut minkäänlaista jalkaa kynttilälle. Isä vuoleskeli sellaisen „ T , „ ...! ' Kuva Juha Kallio.
parrunpätkän ja teki siihen sopivan reiän. Sitten se maalattiin vesivärillä oikein kauniiksi.
Jouluaattona tämä ihanuus sitten sytytettiin. Siinä ympärillä ihailtiin, kuinka tasainen ja kaunis liekki 
kynttilässä oli. Eihän sitä kauaa passannut kerralla polttaa, sillä kynttilän täytyi riittää joka ikiseksi pyhäillaksi 
aina loppiaiseen asti.

Sota-aikana tehtiin kynttilöitä muun muassa lampaan rasvasta, koska se kovettui jäähtyessään sen verran, 
että se pysyi jotenkin koossa. Palaessaan se sitten rätisi ja kärysi, eikä liekkikään ollut kaksinen tuikku.

Vielä tänäkin päivänä minun mielestäni valkoinen kruunukynttilä on ainoa oikea Joulukynttilä.

Inkeri Vuorinen

Toukosiunaus Keski-Soinin tilalla
Tämän vuoden toukosiunauspaikaksi saatiin Soininkylässä Keski-Soinin tila. Tila on Virtain vanhimpia 
vakituisia asuinpaikkoja ja siitä on alkanut muodostua kylä. Kun tuo ajoittuu 1500-luvun puolenvälin 
tietämiin, on tilalla pitkä historia. Tervehdyssanoissaan nykyinen isäntä Tuomo Viita kertoi olevansa 
sukupolvien ketjussa yhdeksäs samalla suvulla, joten perinnettä ja historiaa tilalla on pitkälti.

Eläkeliiton Virtain yhdistyksen puheenjohtaja Eine Herranen puolestaan toivotti yleisön tervetulleeksi. 
Siunauspuheen ja tapahtuman toimitti kappalainen Jukka Taskinen, ja häntä avusti neljännen polven edustaja, 
vanhaemäntä Maija-Liisa Keski-Soini lukemalla psalmin tekstin.

Ohjelmasta vastasivat Killinkosken koulun 3 ja 
4 -luokkalaiset oppilaat opettajansa Harjun johdolla 
laulamalla ja esittämällä otteita Saarijärven Paavon 
runosta. Lasten esitys kruunasi tilaisuuden.

Koska Killinkosken kirkko oli lähellä, 
siirryimme sinne nauttimaan makoisat kahvit 
rukoushuoneyhdistyksen emäntien loihtimana. 
Samalla kuunneltiin urkumusiikkia kanttorimme 
Annamari Ylä-Soinin esittämänä.

Reijo Herranen

Kuva Hilkka Lahtinen.
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Sota-ajan sävelet soivat Virroillakin

•un»"? &

Salintäyteinen yleisö oli tyytyväinen 
konsertin antiin.
Kuva Erkki Pajumäki.

Sota ON asia, josta uutisoidaan varsin laajasti 
jopa päivittäin. Erityisen läheiseksi se tulee joka 
vuosi 27. huhtikuuta, kun vietetään kansallista 
veteraanipäivää, ja muistellaan sotavuosia 1939- 
1945 ja niiden vaikutuksia kansamme historiaan 
ja elämään. Kansallisen veteraanipäivän vietosta 
kantavat Virroilla pääasiallisen vastuun kaupunki ja 
seurakunnat sekä eri veteraani- ja reserviläisjärjestöt.

Vuoden 2011 kansallista veteraanipäivää 
vietettiin talvisodan päättymisen 70-vuotispäivän 
merkeissä. Virtain Pelimannit halusivat olla mukana, 
ja niinpä he lähtivät rakentamaan konserttia ns. 
sota-ajan sävelistä. Konsertti toteutettiin Rantatien 
koulun juhlasalissa 13. maaliskuuta 2011. Sitä olivat 
tukemassa Virtain kaupungin kulttuuritoimi, Virtain 
Osuuspankki ja Suomenselän Sanomat.

Sävellysten valinnassa oli tausta-ajatuksena 
monipuolisuus ja eräänlainen ajankohtaisuus 
sodan eri vaiheisiin ja vallitseviin tuntoihin. 
Alkumarssiksi valittiin Aimo Mustosen säveltämä 
Sillanpään marssilaulu, jonka sanat olivat itse Nobel - 
kirjailijamme Frans Eemil Sillanpään kynästä. 
Kyseisen runon Sillanpää on kertonut tehneensä 
rohkaisemaan ylimääräisiin harjoituksiin vuonna 
1939 kutsuttua poikaansa.

Koska oltiin lähdetty linnoitustöihin Kannakselle, 
mikäpä muukaan sopisi seuraavaksi paremmin 
kuin Georg Malmstenin ennen sotia säveltämä ja R. 
Rannan sanoittama humppa-foxi Heili Karjalasta. 
Sotahistoriaa oli osittain seuraavakin sävellys, G. 
Duprianskyn sävelmä Elämää juoksuhaudoissa. 
Sitä soitettiin rintamalinjojen molemmin puolin. 
Suomalaiset sanat ovat Usko Kempin ja itse sävellys 
on vuodelta 1929.

Ester Suurpään vuonna 1942 säveltämän ja 
Kerttu Mustosen sanoittaman tangon myötä 
elettiin Ilta Kannaksella. Sävelmä oli sodan jälkeen 
kiellettyjen listalla. Matvej Blanterin säveltämän 
Karjalan Katjuusan sanat on Kalevalan pohjalta 
tehnyt Kaisa Rinkinen. Joissakin lähteissä sanotaan 
laulun viittaavan venäläiseen raketinheittimeen, 
ns. Stalinin urkuihin. Suomessa Saukin sanoissa 
kerrottiin karjalaisen Katjan (Katjuusa) terveisistä 
sotureille Suomen.

Seuraava Yrjö Saarnion vuonna 1942 säveltämä ja 
Pallen eli Reino Hirvisepän sanoittama sävelmä Kirje 
isältä kertoo tunteista, jotka varsinkin asemasodan 
hiljaisimpina aikoina nousivat koti-ikävän vallitessa 
voimakkaina pintaan. Niinpä siitä tulikin varsin 
suosittu.

Rintamakiertueita järjestellyt Georg De 
Godzinsky oli saanut tehtäväksi säveltää suomalaisen 
vastineen ns. tsaarinajan soittokuntavalsseja. Niinpä 
Sinski istahti Äänisen rannalle, ihaili järven aaltoja ja 
puki ne säveliksi. Kerttu Mustonen kirjoitti sanat, ja 
näin syntyi valssi Äänisen aallot.

Ensimm äisen puoliaj an lopuksi mestarip elimanni 
Airi Hautamäki ja pelimannimestari Aino-Hilda 
Kankaanranta viihdyttivät yleisöä 2-rivisen soitolla 
esittäen muun muassa Georg Malmstenin säveltämän 
Katariinan kamarissa.

Vuorossa Eldankajärven jää

Konsertti jatkui saksalaisen Alfred Markuksen 
1941 säveltämällä Eldankajärven jäällä, jonka 
suomalaiset sanat ovat Erkki Tiesmaan. Sävelmän 
alkuperäinen nimi oli Ali Baba. Tunnetuksi se tuli 
A. Aimon vuoden 1942 levytyksen kautta ollen
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Juha Manner (basso) ja Antti Sytelä (hanuri) antavat taustatukea 
Airi Hautamäen Jambalayalle. Rainer Niemijä Markku Kulmala 

nauttivat kuulemastaan. Kuva Erkki Pajumäki.

viihdytyskiertueiden ja aseveli-iltojen todellinen 
suosikki.

Norbert Schultzen säveltämä ja Lale 
Anderssenin esittämä marssilaulu Lili Marleen tuli 
tunnetuksi Euroopassa niin akselivaltojen kuin 
liittoutuneidenkin puolella. Suomalaiset lauloivat 
sävelmää Kerttu Mustosen sanoittamana Liisa pien 
-nimellä.

Sodan jatkuessa varsinaiseksi hengen- 
nostatussävelmäksi muodostui Jurvan Matin ennen 
sotaa (1938) säveltämä ja Tatu Pekkarisen sanoittama 
jenkka Väliaikainen. Tämän jälkeen konsertissa 
pääsi mukaan yleisökin. Ohjelmalehtisen taakse oli 
painettu Kalle Väänäsen sanoittaman jenkan Ison 
Iitan sanat, ja yleisö todella tempautuikin mukaan.

Asemasota jatkui ja Takaisin paluu alkoi 
pikkuhiljaa olla haaveena. Eino Partasen 1942 
säveltämä ja sanoittama foxi heijasteli näitä 
tunteita. Partanen itse oh sota-ajan tunnetuimpia 
ja tuotteliaimpia säveltäjiä, ja siinä sivussa hän oh 
vielä menestyvä mies ja inhimillisyyden puolustaja. 
Partanen teki sotasyyllisyysoikeudenkäynnin 
aikana melkoisen esilletulon. Hän tuomitsi koko 
oikeudenkäynnin ja joutui itse syytetyksi, mutta 
raastuvanoikeus kuitenkin hylkäsi syytteen.

Tango Särkyneitä toiveita oli Uuno Mattilan 
tuotantoa jo vuodelta 1940. Georg Malmstenin 
levyttämänä sen sanoma tuli tunnetuksi heti 
kymmenluvun alussa ja säilyi vielä sodan jälkeenkin. 
Niin paljon oh menetetty, niin monen toiveet 
särkyneet.

Konsertti päätettiin Virtain pelimannien 
bravuuripolkkaan Karjalan poikia.

Konsertti oli erittäin suosittu ja salintäyteinen 
yleisö osoitti suosiota jopa seisaalleen nousten.

Virtain Pelimannit soittivat 27.4. kokoonpanolla Erkki 
Pajumäki, Erkki Alanne, Tauno Rautio, Markku Kulmala, 
Matti Tulijoki, Airi Hautamäki, Vilho Vartiamäki, Erkki

Manner, Rainer Niemi (taustalla), Antti Sytelä (johtaja) ja Juha 
Manner. Kuva Eira Siltanen.

Välittömästi sitä vaadittiin myös uusittavaksi. Osa 
ohjelmistosta esitettiinkin Virtain Reserviupseerien 
60-vuotisjuhlassa 11.3.2012.

Muistot nousivat jälleen pintaan 2015
Kun Virtain Pelimannit kokoontui tammikuussa 

jälleen harjoituksiinsa, heitti puheenjohtaja Erkki 
Pajumäki ilmoille ajatuksen Sota-ajan säveliä 
-konsertin uusimisesta. Sopiva ajankohta olisi 
kansallinen veteraanipäivä, jolloin tulisi kuluneeksi 
tasan 70 vuotta siitä kun viimeiset saksalaiset sotilaat 
poistuivat Suomen maaperältä.

Kappalevalinta päätettiin säilyttää samana, mutta 
oli se, että Markku Kulmala ja Tauno Rautio kertoivat 
nyt kappaleiden sisällöstä. Myös 2-rivisen soittajat 
uusivat ohjelmistoaan. Väliajan Kanttiinin kahvit 
tarjosi Virtain Osuuspankki, ja muut tukijat olivat 
jälleen kaupungin kulttuuritoimi ja Suomenselän 
Sanomat.

Yleisö esitti myös omia toiveitaan ja yksi niistä 
oli Säkkijärven polkka. Pelimannien johtaja Antti 
Sytelä taituroi sen esille hanuristaan basisti Juha 
Mannerin avustamana. Myös Airi Hautamäeltä 
vaadittiin kuultavaksi Jambalaya ja sehän löytyi 
Airin 2-rivisestä todella upeasti. Tilaisuuteen oli 
kutsuttu kunniavieraiksi kaikki sotiemme veteraanit 
puolisoineen.

Erkki Pajumäki
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Sitä ne vielä pirruuven paikkoa olivat vaella
”Tulukoa kaikki niukkaan, että soahaan kylälle 

tanssilava. Ottakoa saha, kirves ja vasara matkaan. 
Paikka on Luverinteen Pikkukallien vieressä. Kuh- 
tuterveisin Eino Alatalo, Seuran puhheenjohtaja”

Nuorin setäni oli myös innokas nuorisoseuramies. 
Hän sano minulle: Lähteähän tehi Tauno ja Arvo 
sinne talakoisiin. Kyllä te jo siellä yhtä ja toista 
pystyttä tekemään. Sanoin hänelle, että Kalle-isä se 
kyllä kuulu kieltävän, ettei me soaha sinne mennä, 
sitä ne vielä pirruuven paikkoa olivat vaella.

Uskaltaakohan tuota sinne lähteä, kun se 
kuitenkin kuulo o, että on siellä mehi oltu ? Niin 
uskaltaako, setä vastasi. Melekein täysie miehie, 
ja Tauno on jo opetellu tanssoamaanni. Kyssyöpä 
pirruuttaan Isä Kallelta, onko se teijän ikäsenä 
koskaa vielää käyny tanssoamassa.. Sehän oli juossu 
tanssoamassa jo täyttä peätä, ja sehän on jo teijän 
ikäsenä juonnu kiljuohi, ja tapellukki se on ainahi 
kerran Anan riihessä. Ei muuta kun lähettä matkaan 
ja autatta lavan teussa. Livahdin Arvon kanssa heti 
töistä päästyämme naapurin sedän luo, josta kohti 
tanssilavan tekopaikkaa. Meille paikka oli hyvinkin 
tuttu, sillä jo pikkupoikina oli tapamme ollut käydä 
sunnuntaisin pelaamassa salaa korttia aivan kallion 
alla.

Puheenjohtaja Alatalo itse toimi työnjohtajana. 
Ainakaan minä en nähnyt mitään piirustuksia, eikä 
niitä varmaan ollutkaan. Eino vain levitteli käsiään 
ja selevitti: Tähän tulloo lavan yläpuolinen nurkka 
ja tästä pohojoseen kymmenen metrin peähän 
toinen yläpuolinen nurkka. Samoille kohin toas 
alapuolelle tulloo toiset nurkat. Lavasta tehhään 
kymmmenen metrie kertoa kymmenen metrie. 
Jokaiseen nurkkaan hän nimesi oman työnjohtajan 
näyttämään mallia, miten työ tehdään. Meitä 
poikasia käytettiin pääasiassa kivien pyörittäjinä ja 
kantajina. Perustuksie vaan pittää olla varmat, kun 
siinä suattaa jytkytteä polokkoahi satoja ihmisie. - 
niitä kivvie ei tuu liikoa, kannelkoa poijat jatkuvasti 
niin palajo kun kerkiettä, kehotteli Alatalo (Tauno 
Hannula, Määttälänvaaran tanssilavan teosta). Näin 
rakentui kesälavoja kaikkine "vivahteineen” varmasti 
monessa Suomen pitäjässä enimmillään 1940, -50 ja 
-60 luvuilla.

Liikkuessani työssäni paljon Virroilla ja 
naapurikunnissa jäi mieleeni jäänteitä vanhoista 
kesälavoista ja nykyisin toiminnassa olevat lavat 
ja jutut niistä. Tansseissa oli käyty rajanpinnoissa, 
naapurikuntienkin puolella mm. polkupyörillä 
"valmiiksi lämmitellen”.

Ensimmäiset Virtain kesälavoista olivat katta
mattomia avolavoja

Tällaisella lavalla olivat mm. Patalanmajan 
NS:n toimesta vuonna 1934 järjestetyt Koronkylän 
Kalliosaaren juhannustanssit. Avolavan koko oli 
noin 8x8 metriä. Tanssiväki kulki Kalliosaareen 
omien veneiden lisäksi Koro - kirkkoveneellä. 
Kerran myös m/s Tarjanne oli tuonut matkustajia 
Kalliosaaren juhliin. Tanssit olivat merkittävä osa 
seuran toimintaa 1930 - 1950 luvuilla. Musiikista 
pitivät huolen mm. Korvenojan Kaiku Rantakunnalta 
sekä Latvamäen veljesten ja Matti Pakan yhtyeet 
Ruovedeltä. Tukkilaiskisa-aaton tansseja tähditti 
solistiseitsikko Otava Helsingistä.

Avonainen tanssilava oli myös Vaskuulla 1940 - 
50 luvuilla. Vaskuun pienviljelijäyhdistys oli ostanut 
Heikki Vaskuulta ja Onni Sääksmäeltä tontin, jolle 
rakennettiin ensin avonainen tanssilava. Tansseja 
pidettiin viikoittain hanurimusiikin säestyksellä. 
Soittajia olivat mm. Ilmari Peräinen, Veikko 
Niinimäki, Onni Kivistö ja Arvo Jytilä. Lava keräsi 
paljon väkeä ja näin myös tuloja yhdistykselle, 
mikä auttoi tulevan toimitalon rakentamiseen 1950 
-luvulla.

Virtain keskustasta Kotalaan menevän tien 
varressa Simoskylässä (Hauhuun tien risteys) 
tanssattiin myös avonaisella lavalla. Simoskylän lavan 
omisti Simoskylän Pienviljelijäyhdistys. Toiminta 
ajoittui myös tuonne 1950 -luvun vaihteeseen. 
Kertoman mukaan tansseja pidettiin loppuvaiheessa 
vain kerran kesässä. Paikallisista yhtyeistä mm. 
Serkkupojat (Matti Tulijoki, Pertti Ylä-Tulijoki 
ja Ossi Ylä-Liedenpohja) soittelivat täällä, kuten 
muillakin tuon aikaisilla Virtain lavoilla.

Virtain kunnan alueella katetuista kesälavoista 
ovat jotkut lavat melkein unholaan jääneet

Virtain keskustan läheisyydessä Yläsen 
Torisevajärven pohjoispäässä sijaitsi Torisevan 
lava. Tansseja pidettiin 1950 -luvun vaihteessa 
muutamana vuonna. Lavan omisti kertomuksien 
mukaan SKDL. Toimintaan liittyi ilonpidon lisäksi 
myös surullisia tapahtumia. Hiekkarannan lavan 
valmistuttua vuonna 1954 ei Torisevalle enää 
riittänyt tanssijoita ja lava purettiin pois. Lava oli 
suorakaiteen muotoinen, katettu ja punamullalla 
maalattu. Lavasta muistona on jäljellä "putka”, joka 
oli toiminnan loputtua siirretty Tauno Rantasen 
talousrakennuksen päätyyn varastoksi.
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Tärisevän lavan putka. Kuva Väinö Härkönen.

Vaskivedellä Kuruntien varressa on ollut SKDL:n 
Vaskiveden osaston omistama Isonmäen kesälava. 
Se rakennettiin vuonna 1947. Avajaiset soitti Rafael 
Huhtala Virroilta. Tansseja pidettiin lauantain lisäksi 
myös keskiviikkoina. Vielä 1950 -luvun puolivälissä 
lavalla esiintyi mm. Seppo Vartiamäen yhtye, jossa 
soittelivat Eero Mäkelä, Voitto Koski, Erkki Alanne 
ja Seppo itse.

Enonkosken lava. Kuva Väinö Härkönen.

Tänäkin päivänä toiminnassa olevat lavat

Virtain Hiekkarannan lavan ensimmäinen 
vaihe valmistui kesällä 1954. Lavaa on jälkeenpäin 
laajennettu ja uudistettu useita kertoja ja lavan 
viimevuosien suosio on täyttänyt parkkipaikat 
henkilöautoista, matkailuautoista ja -vaunuista. 
Lavan omistaa Virtain Sosiaalidemokraatit ry ja se 
sijaitsee lähellä Virtain keskustaa Torppakyläntiellä.

Isonmäen kesälava. Kuva Kansan Arkisto.
Hiekkarannan lava. Kuva Väinö Härkönen.

Samoin Toisveden Lahdenkylässä sijaitsi SKDL:n 
Lahdenkylän osaston omistama Enonkosken lava. 
Tämä kesälava tunnettiin kotiseudullani ” Kaapon 
lavana”. Nimensä se oli saanut järjestön puuhamiehen 
Kaappo Multalan mukaan. Lava rakennettiin 
1950 -luvun alussa Ilmari Kosken lahjoittamalle 
määräalalle Enonkosken sillan lähistölle. Se oli 
ensiksi ns. avolava, mutta katettiin sitten siihen 
muotoon, jossa se nytkin käyttötarkoituksen 
muutoksen jälkeen on vapaa-ajan asuntona 
yksityisessä omistuksessa. Tansseja järjestettiin 1960 
-luvun loppupuolelle yleensä sunnuntai-iltaisin.

Oikealla Myllyniemen lava. Kuva Väinö Härkönen.

Vaskiveden Myllyniemen lava perustettiin 
vuonna 1959 Vaskiveden hevosystäväin Seura 
ry:n toimesta. Lava rakennettiin talkoilla parissa 
kuukaudessa. Avajaisissa esiintyi tuolloin 
huippusuosittu Tammilehdon tangoyhtye ja yleisöä 
oli lavan täydeltä. Lava on edelleen "täydessä 
iskussa” kesäisin ja nykyisin sen omistaa Vaskiveden 
Nuorisoseura ry.



Sitten naapurikuntien puolella ja kunnan 
rajanpinnassa olevia lavoja, joissa Virtolaiset 
kävivät

Vehkakosken lava Pohjaslahdella on nykyisin 
Mänttä-Vilppulan kaupunkiin kuuluvana. Sen 
rakensi vuonna 1957 Sotainvalidien Veljesliiton 
Pohjaslahden osasto. Avajaistansseja päästiin 
viettämään Arvo Nyströmin orkesterin tahdittamana. 
Parhaimpina iltoina väkeä oli ollut lähes 1500 henkeä. 
Virtain Urheilijat osti lavan vuonna 1987 ja pyörittää 
sitä nykyisinkin kesäaikana talkooperiaatteella.

Vehkakosken lava. Kuva Väinö Härkönen.

Siikinniemen lava Alavuden puolella 
Sapsalammilla tuo myös muistoja monen mieleen. 
Eteläpään Maamiesseura rakensi vuonna 1933 
omistamalleen niemekkeelle ensimmäisen 
tanssilavan eli huvialueen. Lava oli pelkkä lattia, 
jonka korkein rakennelma oli soittajien koroke. 
Vuonna 1946 valmistui uusi katettu tanssilava. 
Suurlavojen aikakauden koittaessa Siikinniemen 
toiminta rappeutui ja viimeiset tanssit pidettiin 
vuonna 1966. Sapsalammin kyläyhdistys vuokrasi 30 
vuotta myöhemmin maa-alueen maamiesseuralta ja 
rakensi Siikinniemen lavaa jäljittelevän tanssilavan. 
Ensimmäiset tanssit pidettiin kesällä 1999.

Siikinniemen lava. Kuva Väinö Härkönen.

Karumaan lava Kurun puolella Kallion kylässä, 
Riuttaskylän tienhaarasta n. 1 km keskustaan päin. 
Sen omisti ja rakensi vuonna 1947 Karumaan 
pienviljelijäyhdistys. Tansseja pidettiin torstaisin 
ja n. 100 hengen lava oli täynnä tanssijoita. Tahdin 
takasivat oman kylän ja lähiseudun pelimannit. 
Lava purettiin vuonna 1990 pois tältä paikaltaan.

Karumaan lava. Kuva Atso Kalliojärvi.

Lavojen lisäksi oli vielä joitakin 
Pienviljelijäyhdistysten taloja ja "suuleja”, joissa oli 
muutakin toimintaa kuin pelkästään kesätansseja.

Omasta nuoruudestani mieleen tulevat lisäksi 
Aulavan lava Alavudella, Mustikkavuoren lava 
Ähtärissä sekä Käenkosken vanha lava Parkanossa. 
Näissä käytiin, mutta kulkupeleinä olivat jo autot, 
koska matkaa näihin oli huomattavasti enemmän.

Väinö Härkönen

LÄHTEET ja KUVAT:
Tanssilava kirja. Hakulinen & Yli-Jokipii
Aiemmin ilmestyneet Virtain Joulu -lehdet/Väinö Härkönen 
Vaskivedeltä vaseti, Aila Sipilä 
Jussi V. Niemi
Kansan Arkisto
Atso Kalliojärvi, Pohjois-Kuru
Markus Rantanen
Simo Vesa
Sapsalampi.net
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Ohtolankylän Päremyllyltä

Jälleen KESÄ on takanapäin ja kaikki luvatut 
työt ja pärekatot on saatettu valmiiksi. Vesiratas on 
nostettu parrujen päälle jäiden ulottumattomiin. 
Pärelaaksossa on ollut erittäin vilkas kevät ja kesä. 
Päreitä höyläilimme kaikkiaan 44 päremottia ja 
vettäkin piisasi vesirattaalle melko riittävästi.

Useina keväinä vesi on ollut niin vähissä, että 
muutaman pärepölkyn jälkeen on odoteltu, että 
vesi kourussa nousee, ja taas on muutama pölkky 
höylätty. Onneksi on Lister-maamoottori, joka 
pyörittää toista höylää.

Talkoolaisia on ollut kiitettävästi koko kevään 
ajan. Parhaimmillaan on ollut touhussa liki 
kolmekymmentä henkeä. Höyläyspäivät ovat aina 
olleet tiistai ja lauantai. Ilmeisesti porukkamme ja 
työtouhumme pärelaaksossa on ollut kiinnostavaa, 
sillä talkoolaisia on ollut Tampereelta, Espoosta, 
Ylöjärveltä sekä useista Virtain muista kylistä. Siinä 
on oiva esimerkki yhteen hiileen puhaltamisesta.

Ohtolankylän Päremylly-yhdistyksen vuosi
kokouksen pitopaikkana oli historiallinen 
Kuusijärven savupirtti, joka saattaa olla Virtain 
vanhimpia jatkuvasti käytössä olleita rakennuksia. 
Tunnelma miljöössä oli käsin kosketeltava.

Isäntä ja emäntä kuuluvat vakituiseen 
talkooporukkaan. Kokous sujui hyvin ja kahveitten 
kera. Isännän kertomia tarinoita rakennuksen 
historiasta oli kiva kuunnella.

Pärekattoja teimme kesän aikana Juupajoelle 
Kallenaution Kievariin pariinkin rakennukseen ja 
Eräjärvelle morsiusaittaan. Perinnekylän Hollitalli 
sai myöskin ansaitsemansa uuden katteen.

Syksyllä on tavan mukaan pärelaakson kesän 
päättäjäiset eli parttenkoliaaset. Ne on vietetty aina 
perinteisesti Wanhassa Mäntysessä Ohtolan kylällä. 
Ilahduttavasti olivat kesän talkoolaiset kutsun 
kuulleet, ja paikalle saapui yli puolensataa talkoissa 
mukana ollutta. Grillissä paistetut ylämaankarjan 
pihvit ja herkullinen salaatti sekä kotitekoiset 
sämpylät maistuivat, jälkiruokana nokipannukahvit 
ja kotileipoiset pullat.

Pirjo lueskeli kokousväelle Bertta Virtasen 
kokoamia muisteluita kylän historiasta. Loppuillasta 
Arto loihti kurttupelistään yhteislauluun sopivia 
sävelmiä, ja kyllähän päreporukassa laulua löytyi 
illan hämärään asti. Kaikin puolin oli onnistunut 
pärekausi 2015.

Seppo Kalliojärvi
teksti ja kuvat
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Tarjanne paikannimenä
Vanhat, nykykielen kannalta oudoiksi 

muuttuneet paikannimet ovat kiehtovia sikäli, 
että nii-den takana on usein paikan luonnosta: 
maastomuodoista, vesistä, eläimistä tai kasveista 
kertova vanha sanasto. Tai sitten nimet kertovat, 
mitä ihminen paikannimen paikalla aikoinaan on 
tehnyt. Kun kie-len sanasto muuttuu, ovat nimet 
joskus hyvin vaikeaselkoisia. Kaikkialla Suomessa on 
historiamme peruina lisäksi ruotsinkielen sanastoa. 
Esimerkiksi 'Tarjanne on Ävantoinen’ ruotsiksi.

Tarjanne on harvinaisen jylhä järvi Ruoveden, 
Virtain ja osin Vilppulankin alueella. Kun sen läpi 
kulkee Torisevan rotkovajoama, järvi on syvä, 68 
metriä. Jo vuonna 1908 rakennettu höyrylaiva 
Tarjanne liikennöi edelleen Tampereen ja Virtain 
väliä, 'Runoilijan tietä’. Sitäkin kautta nimi Tarjanne 
näkyy koko laivareitillä kauniina nimenä. Mutta 
mistä sai nimensä tämä Tarjanne, toisinaan 
Tarjannevedeksikin sanottu? Nimi kun ei kerro 
kuulijalle heti yhtään mitään. Vaikuttaa naisen 
nimeltä?

Järven nimi muodossa Tarienes siöö 
tuli asiakirjoihin jo vuonna 1552 Pirkkalan 
eräalueluetteloissa asumattoman seudun 
nimenä. Tarjanteen nimi on kiinnostanut kovasti 
historiantutkijoita ja paikannimiä selittäviä

akateemikolta. Ovathan niin monet sivistyneet 
Topeliuksesta ja Runebergista alkaen kulkeneet 
seudulla ainakin laivoilla.

Pelkästään saamen sanastoa tutkinut E. Itkonen 
esitti vuonna 1941 arvelunsa, että nimessä on saamen 
sana Darji, tarkoittaen Turj alaista, Kuolan niemimaan 
itäistä osaa, Turjaa. Tuolla saamelaissanalla’ 
on perusteltu muidenkin Pirkanmaan outojen 
paikannimien saamelaisperäisyytta. Sanoja tarja, 
tärjä 'katiskan liisteet’ ja tärepuut, täreet, 'verkon 
kuivatustelineet’ on joku kielentutkija tarjonnut 
Tarjanteen nimen selityksiksi.

Tarjanteen nimelle löytyy tarkka ja varma selitys, 
kun lähtee siitä, että järven nimen perusteena 
on jokin järven oma ominaisuus, eikä juutu 
lappalaisromantiikkaan. Tarjanne on syvä ja virtaisa 
järvi, jossa on läpi talven sulana pysyviä uveavantoja, 
kuten ranta-asukkaat osaavat minulle tarkkaan 
kertoa. Noihin uveavantoihin tutustuin Saimaan 
vesillä jo koulupoikana, kun jouduin kulkemaan 
kouluun jäiden yli. Ruotsin kielen uveavantoa 
tarkoittava sana targa, tärja on Tarjanteen nimen 
takana.

Jo Ernst Johan Rietz paksussa 
Dialektlexikonissaan v. 1862-66 esitti sanan targa 
tuota tarkoittaen. Ruotsinkieliset kielentutkijamme 
esittävät sanaluetteloissaan ja myös paikannimien

Maisema Tarjannevedeltä. Kuva Juha Kallio.
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selityksissään ruotsista otetun lainasanan tärja 
uveavantoa tarkoittaen. Ei ole mitenkään 
harvinaista, että aivan suomalaisseuduilla on 
ruotsinkielinen sana maaston paikannimessä. Niitä 
on kaikkialla Suomessa historian peruina. Jopa 
itärajan asumattomilla rajaseuduilla.

Kun Ruoveden puolella Visuvesi on järven ja ison 
kylänkin nimenä, niin mainitsen tässä samalla, että 
Ruotsissa Vis-alkuiset järvien nimet on nyttemmin 
selitetty virtajärviksi’, nekin talvisin sulana pysyviksi. 
Visuvesi on siis sekin virta-avantojen vesi’.

Tarjanteeseen laskee Vilppulan puolelta järvi 
nimeltään Elänne. On hieno järvi, jonka vieressä on 
korkea Elämänmäki suojelualueineen, vanhaa, järeää 
ja niin kovin puisevaa, nyt suojeltua kuusikkometsää 
pahkoineen. Elänteen nimeä on esitetty eräissä 
kirjoituksissa saamen sanaksi, tarkoittaen sanana 
ele ylintä järveä’. Selitys on muuten hyvä, mutta 
on täydellinen virhe. Elänne kun ei ole ylin järvi 
reitillään. Vielä on suuret virtaisat Valkeajärvi ja 
Kurkijärvi ylempänä. Tämä Elänne järvenä on 
uveavantojärvi, virtaisa järvi sekin. On niin monia 
lähteitä rinteiltä ja järven pohjastakin, maaston 
perusteella tarkasteltuina.

Nimessä Elänne on suomen kielessä tunnetun 
ja järvipaikkojen nimissä esiintyvän suomen sanan

elätys, älätys, elatus, elätti uveavanto’ muoto, 
suomenkielen -nne päätteineen. Kun järven vesi 
talvellakin elää’ eli siis on lämpimiä virtauksia pitäen 
jään poissa tai heikkona, on noita nimityksiä. Elänne 
on siis uvenne’ sekin, samoin kuin Tarjanne. Noista 
"uventeista” on saanut nimensä myös Elänteen 
viereinen Elämänmäki. Vuoren rinteiltä kun laskee 
niin monia puruja eli lähdepuroja, pitäen niiden 
rantakohtia sulina alkutalvesta. Nimenosalle Elämä- 
ei ole mitään muuta perustetta. Näitä uveavantoja 
seudun virtaisilla vesillä riittää.

Olen metsänhoitajan kieli- ja ammattitaidollani 
paljon tutkinut ja selittänyt näitä paikannimien 
merkityksiä kaikkialta Suomesta jo yli 500 
lehtiartikkelissa, samalla paksuksi paisuvaa kirjaa 
kirjoittaen. Virtain alueelta ja lähistöltä minulla on 
monia muitakin mielenkiintoisia nimistötutkimuksia, 
jotka valitettavasti eivät tähän artikkeliin mahtuneet.

Ilmari Kosonen

Kesämarkkinat

Sää ei suosinut juhannuksena, mutta se ei haitannut tahtia perinteisillä juhannusmarkkinoilla Perinnekylässä. Killinkosken 
toripäivillä heinäkuun lopussa nautittiin sen sijaan kesän harvoista aurinkoisista ja lämpimistä päivistä. Kuvat Päivi Ylimys ja 

Linda Peltola.
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Vuoden pavuilta

Teollisuusalueen markkinat keräsi Visuvedelle kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna useiden tuhansien kävijäjoukon. 
Maankuulu Äfeltin hevosvaljakko oli tapahtuman suosittu vetonaula. Komean rekka-auton lavalta yleisöä viihdytti muun muassa 

virtolainen Helke-yhtye (Eija, Elisa, Helena ja Kaija Kellomäki). Kuvat Seppo Kalliojärvi.

Keiturinpuiston henkilökunta ja Hiekkarannan lava järjestivät 11. kesäkuuta 
hyväntekeväisyyshumpat. Virtain valssaajat esiintyivät ja Virtain Omat pojat hoitivat tanssimusiikin. Tapahtuman tuotto 

lahjoitettiin virkistysrahastoon Keiturinpuiston asukkaille. Kuvat Armi Hänninen.

Killinkosken Wanhan Tehtaan kesäkauden 
päätösjuhlaa, venetsialaisia, vietettiin jälleen 
musiikin merkeissä. Esiintymässä oli Anna 

Hanski Duo. Kuvat Linda Peltola.
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Vuoden (tavuitta

Laskiaista vietettiin Rajaniemessä 
Virtain Eläkkeensaajien järjestämänä. 
Vieraina oli perhepäivähoitolapsia ja

ohjelmassa laskettelua, makkaraa, lättyjä 
ja villikelkkakyytiä.

Kuva Armi Hänninen.

Virtain kylien
kehittämisyhdistys (Vikky) 

järjesti 11. huhtikuuta 
hygieniapassikoulutuksen 
Kurjenkylän kylätalolla. 
Koulutukseen osallistui

viitisenkymmentä virtolaista, 
enimmäkseen nuoria. 

Oikealla järjestäjän puolesta 
mukana ollut Vikkyn 

puheenjohtaja Aulikki 
Länsiaho. Kuva Juha Kallio.

Metsän siimeksessä, Kurjenkyläntien varrella, 
sijaitsee pieni ekumeeninen rukoushuone. 

Toukokuisena sunnuntaina tutustuttiin Virtain 
seurakunnan kesäteologiin. Rukoushuonetta 
hoidetaan talkoovoimin. Kuva Kirsi-Marja 

Larjo- Väärälä.

Tarjanne toi kesän - vai toiko? Rantaterassi Baarpuurissa tarjottiin 
kuntalaiskahvitja puheen piti s/s Tarjanteen saavuttua Katri Lavaste. Kuvat 

Armi Hänninen.
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Vuoden iuvote£ta

Ohtolankylän Päremylly-yhdistykscn vuosikokous pidettiin 
tänä vuonna Kuusijärven talon historiallisessa tuvassa. 

Kuva Seppo Kalliojärvi.

Tervahautapaloijälleen Perinnekylässä26.-28. kesäkuuta. Tervanpoltosta vastasiLC Virrat/Toriseva ja tervamuoreina olivat 
paikalla LC Virrat/Tarjanteen lionit. Kuvat Kirsi-Marja Larjo- Väärälä.

Perinnekylän hollitalli sai uuden katon syyskuun 
alussa. Talkooväkeä oli mukana Ohtolankylän 
Päremylly-yhdistyksestä, Virtain Seurasta ja 
Ikaalisten Käsi- ja Taideteollisuusoppilaitoksesta. 
Edustalla lehtori Eija ELesso Ikatasta ja Päremylly- 
yhdistystä edustanut Martti Mäntynen. Kuvat 
Riikka Tallila ja Seppo Kalliojärvi.
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Vuoden iuwte£ta

Vaskivedellä Waski-Estradi esitti Latoteatterissa Päivi 
Ylimyksen kirjoittaman ja ohjaaman kesäfarssia Ranskalainen 

päiväuni. Esityksiä oli yhteensä seitsemän.
Kuva Päivi Ylimys.

Heinäkuun 8. päivänä toi s/s Tarjanne mukanaan 
noitakesän avausviestin. Laivaa oli odottamassa 

Antti Lieroinen (Juha Koskela), jonka 
vallesmanni (Juha Kallio) olisi halunnut laivaan 

ja tuomiolle. Kylän naiset (Armi Hänninen, 
Jaana Kallio ja Riitta Kammonen) vapauttivat 
noidan, joka alkuaan asuikin Jäähdyspohjassa 
Nuuttilan mailla. Pienestä episodista vastasi 
yhteistyössä Ruoveden Noitakäräjien kanssa 

Teatteri Into. Kuva Erkki Pajumäki.

Kotikeittiössä 
syksyn kasviksista 

suuhun 
sopivia paloja 
valmistamassa 

Esikot - ryhmän 
lapset Kimi ja 

Johannes. 
Kuva Eija 
Riitamäki.

Uuden Koivurinteen päiväkodin pihalla Vanamot-ryhmästä Hilma 
ja Enni keinuvat, Meeri ja Elsa odottavat vuoroa ja Helmi kuljeskelee 

avaralla pihamaalla. Kuva Eija Riitamäki.
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Vuoden uavie&ta. Kuvat Juha Kallio.

Vuokkiniemen Martat ja folkloreryhmä Kataja kävivät marraskuussa 2014 juhlimassa I. K. Inhan 
kuuluisan Vienan-matkan 120-vuotismuistoa ja kajauttamassa juhlavuoden tapahtumat käyntiin 

Jäähdyspohjan kylätalo Jukolassa. Sunnuntaisena pakkasaamuna käytiin myös Torisevalla.

Heinäkuun 5. päivänä aurinko paistoi ja tunnelma oli riemuisa. 
Vasta paljastetun I. K. Inhan muistomerkin vierellä Juminkeko-

säätion Inha-koordinaattori Maija Myllykangas (vas.), 
kotiseutuneuvos Liisa Saikkonen, Torisevan isäntä Juha Kallio ja

trumpetisti GregNote.

Teatteri Into oli 
järjestänyt muistomerkin 

paljastamistilaisuutta varten 
kuvaelman, jossa saattoi 
nähdä I. K. Inhan (Ilkka 
Liettyä) ja tämän sisaret 
Tyyni (Sanni Järvinen), 

Helma (Veera Sammatti) 
ja Saima (Miika Tyni) 

Nyströmin kesäisellä retkellä 
Torisevanjärvellä.

Heinäkuun 12. päivänä KesäVirrat soi! -tapahtuma 
ja Virtain Seura järjestivät Jäähdyspohjan kylätalo 
Jukolassa matineakonsertin Onnea Into! t. Janne. 
Pääosin Jean Sibeliuksen musiikista koostuneessa 

konsertissa esiintyivät pianisti Risto Lauriala, tenori
Simo Mäkinen ja sellisti Hannu Kiiski.
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Kesäretki I. K. Inhan hengessä
Perinteinen Virtain Seuran kesäretki 
suuntautui tänä vuonna 12.7. Jäähdyspohjaan. 
Yksi syy poiketa perinteisestä Virtain Päivään, 
heinäkuun ensimmäiseen sunnuntaihin ajoittuvasta 
retkiajankohdasta oli suunnata se Jäähdyspohjaan 
ajankohtana, joka liittyy Jäähdyspohjan 
tunnetuimman kulttuuripersoonan I. K. Inhan 
150-vuotisjuhlallisuuksiin.Tämä retkikin kun oli 
nimetty juhlallisesti I.K. Inhan Juhlaretkeksi.

Kun retken vetovastuussa ollut Juha Kallio sai 
Virtain kirkkoaukiolla lähtöselvityksen hoidettua, 
suunnattiin kohti Siekkiskylää ja heti Tapiolan ja 
Nallelan asutuksen jälkeen Lakarintien kautta kohti 
Jäähdyspohjaa. Välittömästi Lakarintielle päästyä 
Kallio kehoittikin hakemaan katsekontaktia vasem
malla sijaitsevan uuden hautausmaan kappelia kohti. 
Kyseinen kappelikin kun liittyy varsin läheisesti In
haan, onhan se hänen Usko-veljensä suunnittelema. 
Vaikka kappeliin ei tällä kertaa päästy tutustumaan 
lähemmin, suositteli Kallio asian korjaamista ainak
in sellaisille, jotka eivät mahdollisesti ole siellä aiem
min käyneet.

Muuttuneet maisemat
Matka jatkui ja Kallio kertoi kyseisen tien varrella 

sijaitsevista kohteista kuten Rajaniemen entisen 
pappilan muuttumisesta Eläkeliiton lomanvietto
ja kurssikeskukseksi, Virtain golfkentästä, 
Virtain Hevosystäväin seuran omistamasta 
raviradasta ja Lakarin leirintäalueesta. Paljon ovat 
maisemat muuttuneet Inhan aikaisista luonto- ja 
marjapaikoista.

Jäähdyspohjaan saavuttaessa katsastettiin 
kunnalliskodin palon uhreille pystytetty 
muistomerkki ja rantauduttiin Alaisen Torisevan 
päähän, missä Kallio kertoi taustalla olevan 
Inkerinkallion päällä sijainneesta taiteilija Armid 
Sandbergin kuuluisasta Pilvilinnasta ja Sandbergien 
Virtain vuosista. Välillä käytiin Juha ja Jaana 
Kallion ylläpitämällä Torisevan kahvimajalla 
nauttimassa sämpyläkahvit ja ihasteltiin Torisevan 
levähdysalueelle I. K. Inhan kunniaksi 5. heinäkuuta 
paljastettua muistomerkkiä.
Kuhmon Juminkeko-säätiön I. K. Inhan juhlavuo
den koordinaattori Maija Myllykangas piti ansiok
kaan esityksen Inhan matkasta Vienan Karjalaan 
vuonna 1894. Tällä matkalla kerätty kuva- ja san
allinen aineisto on erittäin korkealle arvostettua, ja 
tämä arvostus aikaa myöten edelleen kasvaa. Merkit

tävä on myös Myllykankaankin oma työ, mitä hän 
on kyseisten perinnearvojen eteen tehnyt. 
Retkeilyn päätekohdassa odotti konsertti

Vielä Juha Kallion opastamana tutustuttiin In
han lapsuus- ja nuoruudenaikaisiin, nyt jo osittain 
paljonkin muuttuneisiin kotimaisemiin. Kylätalo Ju
kolassa odotti retkeläisiä yksi KesäVirrat Soi -tapah
tuman konserteista, Onnea Into! t. Janne. Tämän 
matinean esiintyjinä olivat pianisti Risto Lauriala, 
tenori Simo Mäkinen ja sellisti Hannu Kiiski. Sal- 
intäyteiselle yleisölle he tarjosivat kuultavaksi Jean 
Sibeliuksen, Oskar Merikannon, Erkki Melartinin, 
Ilmari Hannikaisen ja Toivo Kuulan sävellyksiä.

Erkki Pajumäki

Alaisen Torisevan pohjukassa Juha Kallio kertoi 
Inkerinkallion vieressä sijainneesta Pilvilinnasta. Maija 

Myllykangas esitteli retkiväelle Inhan muistomerkin, kertoi 
Inhan valokuvausretkestä Vienan Karjalaan vuonna 1894ja 

avasi Sibelius-konsertin kylätalo Jukolassa.
Kuvat Erkki Pajumäki ja Ilpo Niitti.
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Metsänhaltijan vihoista irti Jäähdyspohjassa 
näytellen

"Kotiseutuaikeinen näytelmä Metsänhaltijat vihat olt kuvaus 
Rantaveden kytästä i6oo-(uvulta. Näytelmän kujoittijyrijeppe 
ja laulujen sanat olivat Milvi Kuukkelon käsialaa. Näytelmä oli 
jääkclyspokjalaisten voimannäyte, osoitus siitä, että nykyäänkin 
maaseutukylässä pystytään esiintymään näyttämöllä, kun vain 
on kalua ja karaistusta sekä yksimielisyyttä.”

Näin kirjoitti toimittaja Ella Riikonen syksyllä 
1968 Metsänhaltijan vihat -näytelmän ensi- 
illan jälkeen. Näytelmä esitettiin Jäähdyksen 
nuorisoseuralla uudelleen myöhemmin samana 
syksynä. Kesällä 1969 oli kaksi esitystä Torisevalla 
samoissa maisemissa kuin upea Karhu-ooppera 
lähes 30 vuotta myöhemmin.

Kaksi kylää, Rautavesi ja Kumpulankylä, olivat 
joutuneet riitaan kaskimaiden rajoista, tästä nimi 
näytelmälle. Rautavesi on vanha Jäähdyspohja 
ja Kumpulankylä viitannee nykyisen Hauhuun 
suuntaan. Rautavesi ei ole virallisesti ollut seudun 
nimenä, mutta rauta-alkuisia paikannimiä 
lähiseudulla on vieläkin. Aikoinaan järvistä on 
nostettu järvimalmia, raudan raaka-ainetta.

Näytelmän toinen teema on rakkaus. Talontytär 
Hintriikki rakastuu ensin Klemettiin, joka viedään 
30-vuotiseen sotaan Saksanmaalle. Toinen tytön 
ihastus on vienankarjalainen Mikko, jonka matkaan 
Hitriikki lähtee vastoin vanhempiensa tahtoa. 
Näytelmässä on mukana myös kuuluisa ja sittemmin 
noidaksi tuomittu Antti Liera.

Toisessa näytöksessä oikeus on ratkaissut 
rajariidan. Tyttö palaa Vienasta, jossa Mikko 
on kuollut keihääniskuun. Sodan runtelema 
Klemetti on myös palannut kotikylään. Katsojan 
mielikuvitukselle jätetään tehtäväksi ratkaista, 
onko palanneilla vielä mahdollisuutta yhteiseen 
tulevaisuuteen..

Näytelmän kirjoittaja Jyri-Joppe oli pitkään 
kotiseututyötä harrastanut Hannes Lahti-Nuuttila 
(1908-1987). Hän myös ohjasi näytelmän omalla 
leppoisalla ja huumorintajuisella tavallaan. Pekka 
Räty ja Markku Sorvari tekivät sävellykset, jotka 
sanoitti Marja Rautalahti. Musiikin sovitti ja 
näytelmässä musisoi viulullaan Tauno Sorvari.

Sain olla mukana itsekin sahtia naapurikylän 
miehille tarjoilevana ja aika nuorena Tallisen 
talon emäntänä. Virroilla on talkootyönä tehty 
nuorisoseurojen ja työväenyhdistysten voimin

vuosikymmenien aikana kymmeniä tai satojakin 
näytelmäesityksiä. Killinkoskella oli vilkkaimpina 
aikoina ammattiohjaaja ja monta näytelmää 
vuodessa.

Yhdessä toteutetussa näytelmässä on oma 
ainutlaatuinen taikapiirinsä. Metsänhaltijan 
vihoja harjoiteltiin vähintään viikoittain ainakin 
kevättalvikaudet ja esityksiin saakka. Pientä 
hankaluutta tuotti saada parikymmenpäinen 
porukka pysymään koossa. Tämä on ymmärrettävää. 
Pienemmissä rooleissa olleet ajattelivat ehkä, ettei 
sitä nyt joka kerta kannata harjoituksiin lähteä. Joka 
tapauksessa näytelmä esitettiin monta kertaa, ja sen 
kanssa vierailtiin ainakin Vaskivedellä. Arvostelut 
esityksistä olivat myönteisen hyväntahtoisia. 
Tunnustuksena tästä ja muusta seuran työstä 
Jäähdyskylän Nuorisoseuralle ojennettiin Etelä- 
Pohjanmaan Nuorisoseurapiirin viiri.

Näytelmän rooleissa olivat talollisina Matti 
Haapanen, Heino Nieminen, Pentti Mononen, 
Kaino Jouttijärvi ja Mikko Lautala sekä emäntinä 
Marja Rautalahti, Irma Hänninen, Anna-Liisa 
Raitti, Anna-Maija Lautala ja Aili Sorvari. Tietäjä 
Antti Liera oli Onni Touronen, kuppari Elina Yltiä, 
pelimanni-Antto Tauno Sorvari, lainlukija Hannes 
Lahti-Nuuttila, Hintriikka Mirja Touronen, Klemetti 
Eino Jokinen, Mikko Timo Ylistalo, kylän tyttöjä 
Taina Koivunen, Anna-Liisa Mäkelä, Maire Mäkelä 
ja Ulla Yks-Petäjä sekä paimenpoikia Jyrki Haapanen 
ja Esko Heikkilä.

Marja Kujala
Lähteitä: Toimittajien Eero Kalmari, Ella Riikonen ja Kauno 
Vuorenpään artikkelit.

Paimenpojan
muistikuvia

1960 -LUVUN LOPULLA Jäähdyskylän 
Nuorisoseura harjoitteli ja esitti nimimerkki 
Jyri-Jopen (Hannes Lahti-Nuuttila) näytelmän 
Metsänhaltijan vihat. Tarina sijoittui jonnekin
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Jäähdyspohjan seudun asuttamisen aikoihin 
1600-luvulle. Kahden kylän välinen kaskikiista oli 
näytelmän kuljettava juoni: naapurikylän miehet 
olivat eksyneet kaskeamaan väärään metsään, 
josta seurasi ankara kiista ja vihanpito. Kaksi 
eripuraisten kylien rakastavaista nuorta päättää 
salaa muuttaa Vienan maille uudisasukkaiksi. Tytön 
kotikylän miehet järjestävät takaa-ajon. Kylään 
saapuu Pacchalenius rakentamaan sopua, ja sirkus 
päättyykin sopuisaan piiritanssiin viulupelimannin 
(Tauno Sorvari) säestyksellä.

Kun olimme Vaskiveden Nuorisoseuralla 
antamassa vierailunäytöstä, tapahtui näyttelijänurani 
dramaattisin näyttämölletulo. Minun oli määrä 
rynnistää paimenpoika Erkkinä Tallisen pihalle 
vollottaen ja huudellen, että karhu ahdistaa lehmiä 
metsässä. Näyttämön keskellä oli rekvisiittakaivo, 
jonka sisuksiin oli kätketty sangollinen vettä. Sanko 
oli tietysti kaatunut, näyttämö oli märkä ja liukas ja 
paimenpoika heitti komeat lennot.Tulos oli se, että ei 
tarvinnut enää vääntää tekoitkua.

Tallisen isäntää esitti enoni Haapas-Matti, rauha 
sielulleen. Hänen maskeeraukseensa kuului musta, 
kiharakarvainen peruukki ja julmettu parta. Kun 
Matti oli muutenkin mustaverinen mies, kehkeytyi

hänestä näissä vermeissä varsinainen Uhtuan 
Shemeikka. Mikäpä siinä, mutta Matinpoika Jukka 
kulki työssä Pohjan sahalla Jäminkipohjassa ja tuli 
ottaneeksi eväskassikseen Matin rekvisiittalaukun. 
Kun Tallisen parta ja tukka aikansa matkustelivat 
Jäähdyksen-Jäminkipohjan väliä Jukan voileipien 
ja kahvipullojen kanssa, eivät ne varsinaisesti 
kaunistuneet.

Esiintyjien parrat ja peruukit oli vuokrattu 
jostakin tamperelaisesta alan firmasta. En tiedä, 
miten Simpolainen Lahti-Nuuttila, joka oli koko 
homman sielu ja sydän ja hommamies, tilanteeen 
selvitti.

Vihat esitettiin myös Alaisen Torisevan päässä. 
Siinä lähellä oli silloin myös Kaijan kioski, joka 
on aivan oman juttunsa. Ulkoilmanäytäntöjen 
järjestäminen oli jännää hommaa, sade ei sopinut 
kuvioihin jo senkään vuoksi, että käytössä oli 
sähköinen äänentoisto. Mitään katettua katsomoa ei 
ollut, vaan penkit oli järjestelty riviin siihen rannalle. 
Hyvin nämäkin näytännöt kai menivät, ja tämän 
kesäteatterin perinteitä jatkoi sittemmin Karhu- 
ooppera samassa maisemassa.

Esko Heikkilä

Metsänhaltijan vihat-näytelmän ensi-iltana lokakuussa 1968 näyttelijä]oukko näyttää ihan tyytyväiseltä. 
Kuvan omistaa Marja Kujala.
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Kaijan kioski - kesäinen kohtauspaikka

Kaija Nieminen kioskinsa 
terassilla joskus 1960-luvulla. 
Kuvan om. Sinikka Syrjänen.

V IRTAIN JÄÄHDYSPOHJASSA, Alaisen 
Torisevan eteläpäässä, Sandbergin taiteilijakoti 
Pilvilinnan raunioiden lähistöllä sijaitsi 1960-luvulla 
pieni leirintäalue. Alue suljettiin, mutta Kaijan kioski 
jatkoi toimintaansa. Tarjolla oli limsaa ja jäätelöä, 
karamellia ja tupakkaa. Oli myös siirtokuvia, tarroja, 
Toriseva-viirejä ja kortteja, jotka toimitti Virtain 
Valokuvausliike. Myöhempinä aikoina saatavilla oli 

kuumaa makkaraa. 
Eikä pidä unohtaa 
erikoista tunnelmaa, 
tuoksua, tietynlaista 
ilmapiiriä, joka tuntui 
ympäröivän kioskia ja 
kaikkea siinä lähellä.

Aiemmin kioskia 
piti Lyyli Vuorinen, 
joka kesäisin asui 
tyttärensä Raijan 
kanssa Kolistolla, 
siinä melkein
vastapäätä tien toisella 
puolella. Koliston 
emäntä Julia oli siinä 
vaiheessa jo kuollut, 
mutta isäntä Lehtis- 
Lasse oli elossa.

Lyyli luopui kioskin pidosta ja Kaija Nieminen osti 
kioskin 1960-luvun alussa. Toiminta järjestyi niin, 
että Kaija ja myöhemmin myös tyttäret Sinikka ja 
Maritta hoitivat myyntipuolen; toisinaan apuna oli 
serkkutyttö Tuulikki. Isä Mikko hoiteli tukkuasiat ja 
laski iltaisin kassan. Mikolla oli myös kuorma-auto, 
ja hän työskenteli Wirtain Betonin palveluksessa.

- Ei ollut ongelmaa kesätyöpaikan hankkimisessa. 
Ei se tietysti aina niin herkkua ollut, muistelee Sinikka. 
Lisäksi työpaikka oli lähellä: kotitalolle on kioskilta 
matkaa parisataa metriä.

Pieni lippakioski alkoi tuntua ahtaalta, joten 
Mikko rakensi uuden ja tilavamman. Siinä oli 
katettu terassi, jonka puukalusteet Mikko niin 
ikään nikkaroi. Kaijan kioskilla oli tarjolla myös 
uimalaituri, ja veneellä pääsi soutelemaan pientä 
vuokraa vastaan.

Sinikka muistelee:
Vaikka leirintäalue ei ollut virallisesti 

toiminnassa, tulivat tietyt vierailijat juhannukseksi 
vielä monina vuosina. He pystyttivät telttansa siihen 
kentälle, jotkut jopa Torisevanvuorelle. Kevään

hulinoihin kuuluivat luokkaretkeläiset, joita kävi 
aina monta ryhmää. Sitten olivat nämä paikalliset 
vakiovieraat, useitakin ykköskaljan juojia - eihän 
silloin mitään keskikaljoja saanut niin vapaasti kuin 
nyt. Juomat toimitti Pyynikki ja Bock. Ne olivat näitä 
jaffoja, sitruunasoodaa, Coca Colaa ja Jive-nimistä 
colaa, josta tykkäsin. Jäätelöt olivat Valio-ja Tapioca- 
merkkisiä.

Helteeseen Kaijan kioski joutui -60-luvun 
lopulla silloin, kun kesänä muutamana 
Jäähdyskylän Nuorisoseuran komeljanttarit 
näyttelivät Metsänhaltijan vihoja Torisevan rantaan 
rakennellussa kesäteatterissa. Yleisöä oli paikalla 
monta sataa henkeä, ja on varmaa, että kioskin 
luukulla oli tungosta.

Sinikka muistelee erityisellä lämmöllä muuatta 
asiakasta, joka saapui pilsnerilleen mopedilla:

- Sillä aikaa, kun hän joi pilsneriään, sai myyjä 
ajaa rinkiä hänen mopollaan.

Kioski tarjosi kohtauspaikan myös kylän 
nuorisollepa kyllä paikalle osui kauempaakin tulleita 
ajanviettäjiä. Matkustelu esimerkiksi kirkonkylältä 
Jäähdyspohjaan ei ollut kovin vaivatonta. Nuorisolla 
ei juuri ollut autoja käytössään, polkupyöriä kyllä, 
ja mopedi oli jo suorastaan luksusta. Bussivuorot 
lopettivat ajelunsa juuri parhaaseen parveiluaikaan. 
Koska kantatie 66 sivusi suoraan aluetta, monet 
ohikulkijat poikkesivat kioskilla täyttääkseen 
kaipuunsa, jos halusivat esimerkiksi Pop-tähti 
-purukumia.

Joka tapauksessa monta iltaa kului siellä yöhön 
asti velttoillessa ja Chewits-toffeeta imeskellessä. 
Muistan myös helteisiä sunnuntaipäiviä, kun 
piti ostaa kioskista ananasjäätelötuutti ja kiivetä 
Torisevanvuorelle sitä syömään. Miksi sinne? Mistä 
minä tiedän, se vain tuntui oikealta. Jäätelön syönnin 
jälkeen oli poikajoukolla voimaa vieritellä irtokiviä 
järveen. Tuntui juhlavalta, kun kivi pyöri jymisten 
vuorenrinteen reunan yli ja sitten loiskahti kunnolla. 
Rikollista se varmaan oli, tai ainakin nyt olisi.

Niin sanotut isot pojat olivat liian laiskoja edes 
moiseen ilkivaltaan. He istuivat koivet oikoisina 
kioskin terassilla kilpaillen siitä, kuka sylkäisee 
kauimmaksi. Ahkera tupakanpoltto kuului tietenkin 
asiaan. On selvää, että kioskilla kävi myös tyttöjä, 
mutta en luule heidän jääneen sinne pitkiksi 
ajoiksi vetelehtimään. Ehkä he jatkoivat kiertuetta 
oikaisemalla Torisevanvuoren loivemman eteläpään 
ylitse Lakarintielle. Täällä Kangasjärven rannassa 
oli Lakarinharjun leirintäalue, jossa oli mökkejä 
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Kioski 1970-luvun alussa. 
Kuva Unto Liettyä.

ja tuulimylly, joka siirrettiin sittemmin Virtain 
Perinnekylään. Jotkut turistit valitsivat polun, joka 
edelleen vie Torisevanvuoren harjannetta pitkin 
järven toiseen päähän Kahvimajalle.

Näin jälkeenpäin ajatellen merkillisintä, mitä 
kioskissa myytiin, olivat lakritsintapaisesta aineesta 
tehdyt leikkisavukkeet. Ne olivat aivan oikean 
näköisiä ja niitä myytiin kymmenen kappaleen 
pakkauksissa. Oikeista savukkeista ne poikkesivat 
siinä, että ne saattoi syödä. On kuitenkin ilmiselvää, 
että niiden avulla totutettiin lapsia tupakanpolttoon, 
mikä suunnitelma nyt ajatellen on jokseenkin

edesvastuuton. Kyllä niitä tietysti oli myynnissä 
muuallakin, eikä niissä mitään outoa havaittu.

Kaijan kioskin toiminta loppui, kun Niemisen 
Kaija vaihtoi alaa ja ryhtyi perhepäivähoitajaksi. 
Kioski suljettiin, hinattiin pois ja vesakko valtasi 
ripeästi pienen aukean Torisevanjärven rannalla.

Kantatie 66 linjattiin uuteen paikkaan Koliston 
tuolle puolen Juvakan pellolle lähemmäksi 
Maj ajärveä. Vanhaa kantatietä, nykyistä Kolistontietä, 
käyttävät enää paikalliset tien varrella asuvat.

Esko Heikkilä

MaamooitoMita, 
mopoja ja pivieh&yfä

Masiinatorstaita vietettiin Perinnekylässä 
heinäkuun viimeisenä torstaina. Tunnelma oli 
leppoisa, Juhani Viita vastasi jälleen puhepuoles- 
ta, väkeä oli runsaasti ja nuorisoakin oli saatu pai
kalle mopoineen. Ohtolankylästä oli tuotu paikalle 
kenttäpärehöylä. Päremestari Seppo Kalliojärvi 
sai myös vuoden Virtain Karhun tittelin Kotalan 
karhumarkkinoilla heinäkuun alussa. Kuvat Juha 
Kallio.
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Rakkaus leimahti
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Virtain kansakoulun II 
luokan oppilaat ja opettaja 

\Aira Hamara syksyllä 1946. 
Kirjoittaja on eturivissä
toinen oikealta. Kuvan 
omistaa Aimo Kahlos.

Elokuussa 1946 isä Kahlos ja minä 
käyskentelimme Virtain kansanhuollon edustalla, 
siinä missä lähellä oli kunnantalo, puoteja, pieni 
kahvila ja tien toisella puolella valkeaksi maalattu 
kansakoulurakennus. Kai jonkin sopimuksen 
mukaan viereemme ilmestyi kansakoulunopettaja 
Aira Hamara. Hän kysyi taidoistani: osasin lukea, 
kirjoittaa ja laskeakin. Näillä eväillä koulunkäyntini 
pääsi alkamaan tulevana syyskuuna.

Kun koulua oli tovin käyty, kotiväki rupesi 
kiinnostumaan, mitkä olivat seitsenvuotiaan 
ensimmäiset vaikutelmat. Uutta oli entiseen menoon 
samalla luokalla istuva tyttö. Millainen hän on, 
kyseltiin, kun olin vakaasti ilmoittanut meneväni 
naimisiin tämän kanssa. Kerroin, että Vuokolla on 
vaalea polkkatukka, j ota hän osaa kätevästi heilauttaa. 
Hiuksissa on kirkkaanpunainen rusetti, luettelo 
jatkui, kauniit silmät, tummansininen mekko, jossa 
valkea kaulus. Lisäksi hänellä on vaaleanpunaiset 
musliinialushousut.

Kotiväen uteliaisuus kasvoi huomattavasti 
ja kyseltiin, kuinka olin saanut tietooni 
musliinialushousujen värin. Kuvailin, miten tyttö 
oli kihnuttamalla nostellut pöksyjä helman alta 
korkeammalle. Isä heti kohta neuvomaan, että 
kansakoulu oli ensin käytävä loppuun, rippikouluja 
saatava työpaikka perheen elättämiseksi. Sitten vasta 
hääkellot soivat.

Perheelle kävi ilmeiseksi, että Vuokko on nähtävä. 
Koulupäivän jälkeen kun olin jo kotona, tyttö pyöräili 
meidän pihaan. Se oli naistenpyörä, jonka istuin oli 
käännetty taakse tilan saamiseksi. Runkoputkien 
väliin oli kolottu lauta, joka ei haitannut polkemista. 
Laudalla istuen sai alamäissä vinhaa kiitoa.

Vuokko ihastutti äitini ja siskot. Luontevasti 
hän jutteli kuin aikuinen, tuo kahdeksanvuotias 
lumoojatar. Västäräkkinä hän hypähteli, vastaili, kun 
kysyttiin ja jatkoi lisähuomautuksilla. Katsastettiin 
marjapensaat ja kukkaistutukset.

Minä olin pihalla kuin pelkkää ilmaa, vaikka 
juuri minun olisi tullut pysyä keskipisteenä. Niin 
paljon harmitti, että olisin pannut tupakaksi, jos olisi 
ollut paperossia tai peräti piippu ja kessua.

Äiti taitteli kukkapenkistä kimppua. Siihen tuli 
etupäässä gladioluksia, jotka sinä syksynä olivat 
tulleet suotuisasti kukkaan. Kimppu kiedottiin 
sanomalehteen, käärepaperiin ja tungettiin 
tavaratelineen jousen alle. Kukkavarret väpättivät 
somasti. Hetken pyörähdys ja Vuokko jatkoi 
kotimatkaa Killinkoskelle päin.

Koulusyksyjatkui. Miten tyttö kulki koulumatkan 
ensilumien tultua, ei ole piirtynyt muistiini, kun 
naimisiinmeno minulta oli tyystin unohtunut.

Aimo Kahlos
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VUODEN 2013 Virtain Joulussa oli juttu Leh
don torpasta, mikä erotettiin omaksi tilakseen Kuusi- 
järven päätilasta isossajaossa 29.1.1811. Mieleeni 
tuli kirjoittaa Kuusijärvestä esille tullutta asiaa omaa 
sukuani tutkiskellessa ja ennen kuin kaikki unho
laan jää.

Virtain Toisveden kylässä sijaitseva Kuusijärven 
päärakennus on edelleen olemassa Savelantien var
rella, oman syntymäkotini naapurina. Kuusijärven 
uudistalo on perustettu 22.4.1796. Maarekisterissä 
oli teksti, kartta ja asiakirja puuttuvat. Isojakoasia- 
kirjat ovat jostain syystä hävinneet. Maata talossa 
on ollut tuohon aikaan melko paljon, kun tilasta ero
tetun Lehdon torpan pinta-ala on ollut 658,31 ha ja 
Kuusijärven päätilan pinta-ala torppineen oli tämän 
jälkeen 14.12.1916 tehdyssä lohkomiskirjassa vielä 
959,48 ha.

Kuusijärven tila (n:o 20) oli vaarini isän Manu 
Kaaponpoika Kuusijärven (Emmanuel Gaprielin- 
poika Koro) ja vaimonsa Miina Manuntytär Kuusi
järven (Vilhelmiina Emmanuelintytär Jussila) omis
tuksessa vuosina 1868 - 1886. He luovuttivat tämän 
jälkeen tilan vaarini (Nestori Kuusijärvi) siskolle 
Lydialle ja hänen miehelleen Nikolai Kuusijärvelle 
(Nikolai Saarinen).

Manulle ja Miinalle syntyi 9 lasta, joista seit
semän syntymäpaikka oli Kuusijärvi ja kahdella 
vanhimmalla Koro. Vaarini Nestori oli kolman
neksi nuorin (s. 1878) ja hänestä tuli myöhemmin 
Järvenpään isäntä. Kuusijärveen kuuluivat tuolloin 
Honkalan, Lepolan, Hautalan, Hautamäen, Järven
pään, Tiensivun, Jaakkolan ja Tikkasen torpat. Myös 
Kanervista on nimenä mainittu. Manu ja Miina pa
lasivat tilan luovutuksen jälkeen takaisin Koronky- 
lään, Koron talon isänniksi (Ala-Koro 2:1).

Nikolai ja Lyydia Kuusijärvelle syntyi 11 lasta,

joten vilinää varmasti riitti, kun tilan kirjoissa pyöri 
myös useampia renkejä ja piikoja. Ja tekiväthän torp
paritkin sovitun määrän töitä talolle kontrahtien 
mukaisesti. Metsän omistus ei tuohon aikaan ilmeis
esti yksityisille ollut kovin arvossaan, mutta Mäntän 
tehtaat tarvitsivat raaka-ainetta. Mäntän historiassa 
kerrotaan osakeyhtiön ostostrategian laajennuksesta 
lähikuntien isoihin taloihin. Merkittävin maanhan- 
kintakausi osui vuosiin 1916-1917, jolloin Venäjän 
paperimarkkinoilla saatuja voittoja käytettiin 140 ti
lan ostoon lähikunnista, mm. Virroilta.

Niin Nikolai, Lyydia ja poikansa myivät Kuusi
järven pääosin lohkotiloineen syyskuun 20 ja 21 
päivänä 1916 tehdyllä kahdella eri kauppakirjalla 
MÄNTTÄ OSAKEYHTIÖLLE. Perhe osti tämän 
jälkeen Ruoveden keskustassa sijaitsevan Poukan ja 
Tiiholan tilat. Poukan vanhat puurakennukset ovat 
suojelukohteina edelleen nähtävissä Virroilta päin 
Ruoveden keskustaan mentäessä, Pappilanlahden 
rantamaisemissa.

Mänttä Osakeyhtiö myi ja vuokrasi myöhem
min Kuusijärven mailla olleet rakennukset pi- 
enempine maapohjineen. Omistajat vaihtuivat ja 
myöhemmässä vaiheessa tila oli myös pappani Mik
ko Härkösen hallinnassa. Nykyisin tilan omistavat 
Sakari ja Irma Matikainen. He ovat tehneet valtavan 
kulttuuriteon pitäen alkuperäisen savupirtin piirteet 
sisältä entisenään.

Alla on kopio lehti-ilmoituksesta liittyen tuon ai
kaiseen "työllisyystilanteeseen” ja Kuusijärven met
siin!

Väinö Härkönen
Rajaton määrä balon-

bahhaajia saa työtä
Verroaan, Suojansalon, Kankaanpään, Ristiyeden 
ja Kuuajärven tilojen metsähakkuissa Virroilla.
G. A. Serlachius A. B. Metsäosasto.

Virtain Sanomista
vuodelta

1921



Korhosten sukuseura 30 vuotta

Juho Juhonpoika Korhosen (1811- 
1889) ja Loviisa Antintytär Kitusen jälkipolvet 
kokoontuivat 11.7.2015 juhlimaan 30-vuotiasta 
sukuseuraa.

Juhla alkoi Virtain kirkossa hartaushetkellä, 
jonka piti pastori Unto Kangasniemi. Viulumusiikkia 
esitti Marja Kohtala-Hänninen ja raamatuntekstin 
vanhasta sukuraamatusta vuodelta 1642 luki 
Timo Korhonen. Hartaushetken jälkeen tehtiin 
kunniakäynti sankarihaudalle.

Seppeleen sankariristille laskivat puheenjohtaja 
Juha Korhonen, varapuheenjohtaja Pertti Kohtala 
ja taloudenhoitaja Ulla Wiitamäki; Suomen lippua 
kantoi Timo Korhonen. Sankarihaudassa lepää 
seitsemän suvun sankarivainajaa, ja jokaiselle 
haudalle asettui kaksi nuorta laskien kukkakimput. 
Tervehdyksen kaikkien nuorten puolesta luki 
parhaillaan asepalvelusta suorittava Juho Mäkeläinen. 
Kukkatervehdykset laskettiin myös esi-isien Herman 
ja Vilhelmiina Korhosen sekä karhunkaataja Martti 
Kitusen haudoille.

Juhla jatkui Kotalassa, jossa kylätalolla oli sukua 
koolla suuri joukko, toista sataa henkeä. Ohjelman 
suurimmat suosionosoitukset keräsi 5-vuotias Sara 
Tiitola reippaalla laululla ja viulunsoitolla. Pertti 
Kohtala esitteli sukuhaarat ja niiden vaiheita sekä 
kertoi tehdystä DNA-tutkimuksesta.

Tutkimus täydentää perinteistä kirkonkirjoihin 
perustuvaa sukututkimusta. Sen avulla saadaan 
tieteellistä ja ajassa kauas taaksepäin ulottuvaa tietoa 
sukulaisuuksista. Kaksi Y-DNA67-testiä otettiin Kari 
Korhosesta ja lähetettiin Amerikkaan tutkittavaksi. 
Tulokset osoittivat, että Korhoset kuuluvat ns. 
Niilonpoikiin, jotka ovat tulleet Suomeen idästä 
tuhansia vuosia sitten. Vaeltamaan on lähdetty 
Keniasta Lähi-ldän kautta Uralia pitkin (tai

idempää) pohjoiseen. Jääkauden vetäytyessä noin
10 000 vuotta sitten he saapuivat Laatokan paikkeille 
ja edelleen Savoon ja sieltä ympäri Suomea. DNA- 
termein kuulumme haploryhmään N-M231.

Juhlan päätteeksi pidettiin varsinainen 
sukukokous, jossa valittiin puheenjohtaja eli 
sukuseuran esimies ja hallitus seuraavalle 
viisivuotiskaudelle. Puheenjohtajaksi valittiin 
Pertti Kohtala Parkanosta. Juha Korhonen 
luovutti seuraajalleen puheenjohtajan tunnuksen, 
karhunkaataja Martti Kitusen onnenamuletin 
karhunhampaan. Sukuseuran kunniajäseneksi 
kutsuttiin Kosti Mäkinen ja viireillä palkittiin Jussi 
Korhonen, Juha Korhonen ja Jouko Korhonen.

Edellisenä päivänä oli jo kisattu Torisevan 
golfkentällä perinteisestä sukuseuran
mestaruudesta, Golf-Korhon tittelistä. Osallistujia 
oli kaksikymmentäyksi. Kiertopalkinnon, Kitusen 
uhrikuusesta veistetyn karhun, vuodeksi voitti
11 - vuotias Tomi Korhonen Virroilta.

Marja-Leena Vehka-aho 
kuvat Jani Vehka-aho
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Usko Nyström ja uuden hautausmaan kappeli
Sakris Usko Nyström syntyi 6. syyskuuta 
1861 Virtain Jäähdyspohjassa Valkeajärven tilalla 
kruununvouti Johan Nyströmin ja tämä puolison 
Claran perheeseen. Samaan lahjakkaaseen sisarus
parveen kuuluivat myös pikkuveljet I. K. Inha ja kiel
imies Solmu Nyström.

Usko kirjoitti ylioppilaaksi 1880 ja aloitti kielten, 
estetiikan ja matemaattisten aineiden opinnot Hel
singin yliopistossa. Kesätöinään hän toimi mm. 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen piirtäjänä 
saaden kesällä 1881 tehtäväkseen piirtää luonnokset 
hävitystuomion saaneista Virtain kirkon kattomaa
lauksista.

Yliopistosta Nyström siirtyi Polyteknilliseen 
opistoon (nyk. Teknillinen korkeakoulu) ja valm
istui arkkitehdiksi 1888. Opiskeluaikanaan hän 
työskenteli kirkkoarkkitehti Josef Stenbäckin sekä 
opettajansa Gustaf Nyströmin toimistoissa. Valmis
tumisensa jälkeen Nyström jatkoi opintojaan valtion 
apurahan turvin Ecole des Beaux-Artissa Pariisissa 
1890-91.

Palattuaan Ranskasta Nyström kutsuttiin 
Polyteknilliseen opistoon piirustuksen ja raken
nustaiteen ylimääräiseksi opettajaksi. Vuodesta 1908 
lähtien hän toimi antiikin ja keskiajan rakennustait
een lehtorina Teknillisessä korkeakoulussa. Tämän 
ohella hän opetti ornamentiikkaa ja tyylioppia Tai
deteollisessa keskuskoulussa.

Nyströmillä oli vuosina 1895-1907 toimisto ark
kitehtien Vilho Penttilä ja Albert Petrelius kanssa. 
Toimisto suunnitteli Helsinkiin useita jugend-ker
rostaloja. Nyströmin itsenäisiä töitä ovat muun 
muassa Imatran valtionhotelli, Kotkan suomalaisen 
yhteiskoulun julkisivut ja Porin Gygnaeuksen koulu. 
Nyströmille myönnettiin professorin arvo vuonna 
1922.

Virroilla Nyströmin arkkitehtuuriin voi tutus
tua uudella hautausmaalla. Nyströmin omaperäistä 
kansallisromantiikkaa edustava siunauskappeli 
valmistui vuonna 1902.

Uuden hautausmaan rakentamista Puttosharjun 
kupeeseen alettiin suunnitella 1800-luvun lopussa. 
Kesällä 1900 nimettiin toimikunta huolehtimaan 
hautausmaan valmistumisesta. Toimikuntaan kuu
luivat puheenjohtajana kirkkoherra Abel Nyholm, 
pastori Hannu Hahnsson, sotakamreeri ja metsän
hoitaja Gustaf Adolf Floor sekä talolliset Teofilus 
Makkonen ja Santeri Ylä-Herranen.

Toukokuussa 
1901 hautausmaa- 
suunnitelma 
oli jo valmis 
toteutettavaksi 
puutarha-arkkitehti 
Lundenin tekemän 
suunnitelman 
mukaisesti. Lunden 
kutsuttiin paikalle 
Vaasasta, joten hän 
oli todennäköisesti 
kauppapuutarhurina 
ja puutarha- 
alan opettajana
kunnostautunut Kuva Juha Kallio.

Evert Ossian Lunden (1866-1837).
Hautausmaan keskustaan rakennettaisiin "hau

taus- ja ruumishuone” arkkitehti U. Nyströmin pii
rustusten mukaan. Seurakunnan arkistot ovat vaito
naisia siitä, miten piirustukset saatiin Nyströmiltä. 
Koska voidaan olettaa, että Virroilla 1870-luvulta 
lähtien toiminut metsänhoitaja Gustaf Floor oli 
paikkakunnan muiden säätyläisten tavoin tuttuja 
Nyströmien perhekunnan jäsenten kanssa - ja tun
netaan I. K. Inhan ottama valokuvakin Gustaf Floor
ista ja tämän sisarista -, toimi metsänhoitaja mah
dollisesti välittäjänä asiassa.

Kappeli valmistui kesällä 1902 ja todettiin tar
kastuksessa kivi-, puu- ja levytöiden osalta "kerras
saan hyvin tehdyksi”. Alkuperäisistä suunnitelmista 
poikettiin kappelin osalta ainoastaan siinä, että rak
ennus katettiin pärekatolla, ja vain torni pellitettiin. 
Usko Nyströmille lähetettiin kiitoskirje ”tuon kau
niin rakennuksen piirustuksista”, jotka arkkitehti oli 
lahjoittanut seurakunnalle "muistoksi syntymäseu- 
dustansa”.

Nyström oli taitava piirtäjä, ja hän teki eri puolil
le Eurooppaa suuntautuneilla matkoillaan runsaas
ti luonnoksia. Hän luonnosteli myös huonekaluja, 
tekstiileitä ja taideteollisuusesineitä. Nyström kuoli 
Kotkassa tammikuun alussa 1925.

Jaana Kallio

Lähteet:
Pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjat 1891-1915.

Virtain kirkonarkisto.
Suomen arkkitehtuuri museo /Arkkitehdit/ Usko Nyström 

http://www.mfa. fi/arkkitehtiesittely?apid=3857. Luettu
16.9.2015.
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JleAÖMMaiden juhannuMcdka
Juhannussalko on perinteenä vain suomenruotsalaisella rannikolla. Salko on tapana koristella ja pystyttää 

lähes jokaisella kylällä kyläläisten yhteisvoimin. Tapa ei ole levinnyt sisäisempään Suomeen eikä muuallekaan 
suomenkielisille alueille, mutta ainakin kerran tasan sata vuotta sitten sellainen kuitenkin nähtiin Virtain 
Siekkiskylässä Metsolan talon pihamaalla.

Helsinkiläinen liikemies N. G. Stude oli perheensä kanssa kesävierailulla Metsolassa ja otti paljon 
valokuvia. Carl Stude on lahjoittanut Virtain kotiseutuarkistolle albumilehdet Virroilla 1915 otetuista kuvista.

Metsolan ja Siekkisen tiloja omisti silloin Aleksis Hermanninpoika Kankaanpää ja puolisonsa farmaseutti 
Thora Moring. Studen perhe oli todennäköisesti emännän sukulaisia. Ehkäpä he halusivat näyttää virtalaisille 
omia perinteisiä tapojaan ja rakensivat juhannussalon talon pihakartanolle.

Tytön kuva on myös samoilla Studen albumilehdillä, tyttö Metsolan talon pihamaalla.

Teksti Aila Sipilä 
Kuvat Virtain kotiseutuarkisto
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CbddktajgM äänteitä

Majasen lapset Heikki ja tytöt 
Soininkylässä 1920-luvulla. 

Kuva Virtain kotiseutuarkisto 
(Vka)ZVirtain Seura ry Kuvan 
lahjoittanut Anni (Oksanen) 

Rantala.

Yläpuolella:
Heinänteon kahvitauolla Vaskiveden Kautussa

1950-luvun alussa. Kahvipannun sangassa kuvan 
omistaja, emäntä Toini Kauttu. Kuva Vaskiveden 

kyläarkisto.

Kuvassa oikealla ylempänä:
Lasten touhuja Killinkoskella 1930-luvulla. Kuva Vka/ 

Mäkelä Lyyli.

Kuvassa oikealla alempana:
Onnellinen autoilija nimismies Sarion pihamaalla 

Haapalassa, taustalla kirkonkylän kansakoulu. Kuva 
Vka/Niittylä Eero.
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Taipaleen pellolla Vaskiveden Keihäänperällä 
hevosharavan päällä Jukka Ryyti, pyörän vieressä 
Tuomo Pohja, vas. Markku Leppänen 1964 tai -65. 
Taustalla Ruuhijärvi.. Kuvan lahjoittaja Tuomas/ 

Leevi (Pohja) Häkkinen. Kuva Vka/Virtain Seura ry.

Väki lähdössä heinäntekoon Ala -Peltomaan 
pihassa 1920-luvulla. Helka Kantoniemi, Laimi 

Kohtala, Aili Kantoniemi, Impi Peltomaa, Tuulikki 
Kantoniemi, Evert Kantoniemi ja Eino Yli-Peltomaa. 
Alkuperäisen kuvan omistaa Esko Rissa. Kuva Vka/ 

Virtain Seura ry.

Kuvassa vasemmalla:
Virtain ydinkeskustassa Tamminiemen 

talon takapihalla oli tämän näköistä vielä 
1950-luvulla. Tamminiemen lampaita 

ihastelevat ilmeisesti kuvaaja Pirttiniemen 
lapset. Kuva Vka.

Mummo lantakuorman teossa (vai levityksessä?) 
Liedenpohjassa. Kuva Vka/Rautio Kaisa.
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Aikuisena opiskelemaan? Tradenomikoulutus 
käynnistyy Virroilla syksyllä 2016

Hyvät oppimistulokset ja ilmainen 
koulutus ovat suuri vetovoimatekijä suomalaisessa 
koulutuksessa. Tästä huolimatta elinikäinen 
oppiminen ei ole vielä kaikille läheskään itsestään 
selvää. Kun tutkinto tai työpaikka on saatu, kynnys 
palata koulunpenkille saattaa nousta yllättävänkin 
korkeaksi.

Pitkät opiskelutauot hankaloittavat usein 
hakeutumista koulutukseen. Turhaan: lapsina, 
teininä ja aikuisena uutta tietoa omaksuu aivan 
erilaisesta näkökulmasta. Aikuisella on usein 
työnsä ja elämänkokemuksensa kautta paljon 
kirjoittamatonta osaamista, mikä tekee myös 
teoreettisesta opiskelusta helpompaa.

Maailma ympärillämme muuttuu ja meidän on 
syytä muuttua sen mukana. Jatkuva kehittyminen 
saattaa tuntua työn ja perheen ohessa raskaalta, 
mutta opiskelu aikuisiällä on myös antoisaa. 
Monille opiskelusta tuleekin rakas harrastus, jossa 
kurssisuoritus seuraa toistaan, ja erilaisia näkökulmia 
alkaa syntyä uudella tavalla myös jokapäiväisessä 
työelämässä. Maailma onkin yhtäkkiä täynnä aivan 
uudenlaisia mahdollisuuksia.

Tänä päivänä opiskelu on sosiaalinen tapahtuma. 
Opiskelijat eivät kyyhötä pulpettiensa suojissa 
kuuntelemassa opettajan yksinpuhelua, vaan 
ryhmätöillä on merkittävä rooli. Asioita tehdään 
itse (omatoimisesti) ja ongelmiin etsitään ratkaisuja 
yhdessä, joten opiskelu on tänä päivänä paljon 
muutakin kuin vain istumista, kuuntelemista ja 
läksyjen tekoa.

Tradenomiksi Virroilla
Tampereen ammattikorkeakoulun Virtain 

toimipisteessä on koulutettu 2000 -luvulla useita 
tradenomin tutkintoon johtavia liiketalouden 
ryhmiä. Lisäkoulutuksen kautta monet ovat 
edenneet urallaan, osa on löytänyt uuden työpaikan, 
ja kaikki tutkinnon suorittaneet ovat päivittäneet 
omaa osaamistaan. Osalle on tullut yllätyksenä, 
kuinka paljon ovia ammattikorkeakoulututkinto 
onkaan todellisuudessa työelämässä avannut.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen 
omalla paikkakunnalla ei ole kaikille mahdollista. 
Syksyllä 2016 virtolaiset ja lähikuntien asukkaat 
ovatkin erikoisasemassa, sillä uusi tradenomien 
monimuotokoulutus käynnistyy Virroilla. Koulutus

Tradenomiopiskelijat Maarit Polvi-Malkki, Päivi Poskela ja 
Pirjo Koskinen Mäntän ryhmästä olivat syyskuussa mukana 

ideoimassa keuruulaisyritysten antamia toimeksiantoja. 
Vilkasta yhteistyötä toivotaan myös virtolaisyritysten kanssa, 

kun Virtain oma opetusryhmä ensi syksynä aloittaa.
Kuva Heli Antila.

on suunniteltu vastaamaan työssäkäyvien tarpeita, 
lähiopetuspäiviä on vain kahdesti kuukaudessa. Myös 
työttömille koulutus soveltuu hyvin, ja harjoittelun 
kautta saattaa aueta uusia työmahdollisuuksia.

Nyt kannattaakin näyttää, että koulutukselle on 
Virroilla tarvetta ja hakea ensi kevään yhteishaussa 
- jos vain vähänkin siltä tuntuu - opiskelemaan 
tradenomiksi. Koulutus soveltuu erittäin hyvin 
muun muassa merkonomin jatkokoulutukseksi. Jo 
hakuvaiheeseen kannattaa satsata pyytämällä kaikki 
työtodistukset hakemuksen liitedokumenteiksi. 
Hakua voi myös pohjustaa aloittamalla opiskelun 
avoimessa ammattikorkeakoulussa tai avoimessa 
yliopistossa.

Avoimen korkeakoulun opinnot osoittavat 
hakuvaiheessa aktiivisuutta ja myöhemmin ne 
voidaan hyödyntää osana tutkintoa. Verkko- 
opintoja on nykyisin tarjolla paljon, joten opiskelu 
onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta. Avoimen 
ammattikorkeakoulun opintoja voi suorittaa 
Virroilla tänä lukuvuonna myös tutkintoon johtavan 
ryhmän kanssa, jolloin opiskelusta ei tule niin 
yksinäistä puurtamista.

Heli Antila
lehtori, TAMK
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Opiskelu avasi uusia työmahdollisuuksia

Kuva Sissi Autio.

Olen Marjo Autio - koulutukseltani 
Liiketalouden tradenomi. Työskentelen Elekmerk 
Oydlä Keuruulla tuotannon ohjaajana. Valmistuin 
Tampereen ammattikorkeakoulusta kesällä 
2015. Hakeuduin koulutukseen kesällä 2013, koska 
entinen työpaikkani StoraEnso Packaging Ruoveden 
tehdas suljettiin. Sulkemispäätöksestä toivuttuani 
innostuin mahdollisuudesta opiskella uutta sekä 
kehittää itseäni. Saadessani mahdollisuuden 
opiskeluun omalla paikkakunnalla eli Virroilla 
tartuin tilaisuuteen ja päivääkään en ole katunut 
päätöstäni.

Koulutuksen kautta sain laadukkaat opinnot, 
tutkinnon, uusia ystäviä sekä nykyisen työpaikkani. 
Todellakin, nykyinen työpaikkani löytyi opintojen 
yhteydessä suoritettavan harjoittelujakson tuloksena. 
Nykyisessä työssäni pystyn hyödyntämään 
ammattikorkeakoulun opinnoissa opittuja 
asioita esim. esimiestehtävissä, taloushallinnossa, 
internetsivujen suunnittelussa, sisäisessä ja 
ulkoisessa viestinnässä sekä monessa muussa.

Koulutuksen kautta sain erinomaiset perustiedot ja 
taidot nykyiseen työhöni.

Paikallisen koulutuksen etuina olivat 
lyhyet koulumatkat, pieni ryhmä ja laadukkaat 
lähiopinnot. Lyhyt koulumatka oli oman jaksamisen 
kannalta erittäin tärkeää. Paikallinen koulutus 
antoi myös erinomaisen mahdollisuuden osallistua 
ammattikorkeakoulun tarjoamille vapaavalintaisille 
kursseille, joista sain lisäpisteitä opintoihin.

Tärkeänä asiana pidin myös mahdollisuutta tavata 
opettajia tarvittaessa. Heillä oli varsin merkittävä 
rooli meidän opiskelijoiden motivoimisessa. 
Varsinkin lopputyötä tehdessäni yhteistyö ohjaavan 
opettajan kanssa oli tärkeää. Silloin tarvittiin ohjeita 
ja neuvoja työssä etenemiseen. Omalla kohdalla 
paikallinen koulutus oli yksi tärkeimmistä asioista 
tehdessäni päätöksen opiskelun aloittamisesta.

Tradenomitutkinnon myötä on mahdollisuus 
hakea esimiestason työpaikkaa sekä näin edetä 
työelämässä. Tutkinnon suorittamisen yhteydessä 
saatuja taitoja tarvitaan monella eri alalla. 
Suosittelen lämpimästi kaikille itsensä kehittämistä 
vielä aikuisiälläkin. Opinnot eivät koskaan mene 
hukkaan, vaan avaavat uusia mahdollisuuksia 
vaikkapa työelämässä. On erittäin hyvä, että meille 
maaseudulla asuville tarjotaan mahdollisuus 
opintojen suorittamiseen. Näin perheellisetkin 
henkilöt voivat kouluttautua, koska opiskelupaikat 
tuodaan lähelle.

Kiitos Tampereen ammattikorkeakoulun
Virtain toimipisteelle 
Toivottavasti saamme

menneistä vuosista, 
jatkossakin nauttia

opiskelumahdollisuuksista täällä Virroilla!

Marjo Autio
tradenomi
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Palvelulla hyvinvointia - hyvinvoinnilla palvelua
LiONSTOIMINTA ON maailmanlaajuista, mutta 
silti tärkein palvelutyö tehdään omassa maassa ja 
omalla paikkakunnalla. Oma Tarj anne-klubimme 
on profiloitunut edistämään etenkin lasten, nuorten 
ja naisten hyvinvointia. Punainen Sulka -kampanja 
on todennäköisesti suomalaisen lionstoiminnan 
tunnetuin tuote.

Noudatamme leijonien periaatetta, jonka 
mukaan on monta tapaa tehdä hyvää. Leijonat 
avustavat palveluilla, vierailuilla ja rahalahjoituksilla. 
Kaikki keräyksillä ja kampanjoilla yleisöltä kerätyt 
varat jaetaan kansalaisille avustuksina, stipendeinä, 
lahjakortteina ja kannatusmaksuina. Lions Quest 
-ohjelma antaa kouluille käytännön työkaluja 
elämäntaitojen harjoitteluun. Tänäkin syksynä 
virtolaiset leijonat ovat kustantaneet opettajien 
Quest-koulutusta. Vastuu on meidän -oppaan avulla 
taas johdatellaan kolmasluokkalaisia turvalliseen 
netin käyttöön.

Tiedolla johtaminen on tullut myös 
järjestötoimintaan. Virtain kaupunki laatii vuosittain 
hyvinvointikertomuksen, johon kerätään tietoa 
virtolaisten hyvinvoinnista. Hyvinvointitietoa on 
kerätty havainnolliseen muotoon Terveyspuuhun 
(www.terveyspuu.fi). Terveyspuussa näkyvät 
tunnusluvut perustuvat valtakunnallisista 
tietopankeista kertyvään tietoon. Tietoa käytetään 
päätöksenteon tukena.

Tutkimukseen perustuvaa tietoa on hyvä käyttää 
myös järjestötyön suunnittelun pohjana. Vaikka 
Virroilla on puhdas ja turvallinen elinympäristö, on 
virtolaisten nuorten elämässä tekij öitä, j oiden toivoisi 
olevan paremmin. Terveyspuun mukaan virtolaiset 
nuoret tupakoivat ja harrastavat humalajuomista 
enemmän kuin Tampereella tai koko maassa 
keskimäärin. Liian vähän liikkuvien osuus on suuri, 
samoin nuorisotyöttömien määrä. Nuoret kokevat 
myös yksinäisyyttä ja ystävien puutetta.

Virtolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi 
on tärkeää tukea nuoria niin, että he saavat 
kotikunnastaan hyvät eväät turvallista elämään 
varten. Nuoruuteen kuuluvat kaikenlaiset kokeilut 
ja erehdykset ja niiden kautta oppiminen. Tässä on 
suuri haaste vanhemmille, kaupungille ja järjestöille. 
Mikään osapuoli ei voi asiaa yksin ratkaista, 
mutta ottamalla nuorten hyvinvoinnin yhteiseksi 
tavoitteeksi saamme varmasti paljon hyvää aikaan. 
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, eikä meillä ole 
varaa menettää yhtään nuorta yhteiskunnan ja

työelämän ulkopuolelle.
Palvelujärjestöt kohtaavat arjessa samoja 

haasteita kuin muutkin järjestöt. Ihmiset eivät enää 
halua sitoutua yhteen harrastukseen vuosikausiksi 
vaan mieluummin kokeilevat kaikenlaista. Kaikkia 
ei järjestötyö kiinnosta. Sen takia palvelujärjestössä 
on tärkeä pitää huolta myös omien jäsenten 
viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista. Retket, teatterissa 
käynnit, vierailut ja esitelmät pitävät yllä jäsenten 
mielenkiintoa ja jaksamista. Hyvinvoiva leijona 
jaksaa jakaa hyvinvointia ympärilleen.

Lionstoiminta tarjoaa mahdollisuuden palvella 
tuen tarpeessa olevia ihmisiä. Hyvän tekemisestä 
saa myös itselle hyvän mielen. Leijonajärjestössä 
on imua. Se on tärkeää etenkin nyt, kun järjestö 
valmistautuu lionstoiminnan satavuotisjuhlaan. 
Juhlan kunniaksi on ensi vuonna alkamassa uusi 
Punainen Sulka -kampanja, jolla kerätään varoja 
nuorten hyväksi.

Ritva Kämäri
presidentti

LC Virrat/Tarjänne

Kuvat Ritva Kämäri.

Tervamuorit
"kesätöissä”
Perinnekylän
tervahaudalla.

Vierailulla uudessa
Koivurinteen 
päiväkodissa 17.9.

Klubilaisia retkellä 
Helvetinkolulla 20.8.
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Virtain Seuran kuulumisia
Kotiseutuyhdistyksellä oli jälleen tapahtumarikas 

vuosi. Oltiin mukana järjestämässä I. K. Inhan 
juhlavuoden tapahtumia, muun muassa pystytettiin 
ja paljastettiin Inhan muistokivi. Samoissa merkeissä 
j ärjestettiin myös kotiseuturetki Inhan kotimaisemiin 
Jäähdyspohjaan sekä oltiin järjestämässä Sibelius- 
konserttia kylätalolle.

Virtain päivänä kukitettiin perinteisesti 
Martti Kitusen ja Armid Sandbergin haudat. 
Heinäkuun lopussa oltiin mukana Perinnekylän 
masiinatorstaissa. Elokuussa järjestettiin yhteistyössä 
Virtain seurakunnan kanssa kansanlaulukirkko ja 
kansallispukujen tuuletustapahtuma. Syyskuussa 
oltiin mukana Perinnekylässä hollitallin 
pärekattotalkoissa.

Selviteltiin uuden hautausmaan vanhojen kivien 
poistamisen syitä ja vedottiin hautamuistomerkkien 
säilyttämisen puolesta. Kaavoituskysymyksiin on 
annettu pyydettäessä lausuntoja. Vanhan sairaalan 
purkamisluvasta on tehty valitus hallinto-oikeudelle.

Virtain Joulun 2014 yleisökilpailun voittaja arvottiin 
tammikuun alussa. Kymmenien oikein vastanneiden joukosta 
voittajan löysivät myymäläpäällikkö Meeri Poukka ja Virtain
Seuran puheenjohtaja Martti Mäntynen. Kuva Juha Kallio.

Martti Mäntynen
Virtain Seura ry puheenjohtaja

Mäntysen sisarusten possunhaku
Oli SUNNUNTAIAAMU, syöty ateria, tupa 
siivottu ja tiskattu. Kevättä elettiin. Isä-Paavo otti 
meidät puhutteluun: ”Jaksaisitteko lähteä possun 
hakuun?” Totta kai jaksettiin, vaikka matka oli pitkä, 
noin seitsemän kilometriä suuntaansa. Niin olimme 
valmiit matkaan isän opasteilla. "Älkää päästäkö 
possua karkuun!” Isän varoitus jäi päällimmäiseksi.

Välillä menomatkalla juoksimmekin ja istuimme. 
Paikoin tien vieressä oli talven alta paljastuneita 
puolukoita. Söimme niitä, mutta säästimme myös 
paluumatkalle. Ajasta emme tiedä, kuinka kauan 
siinä meni, mutta perille päästiin Ronikkoon.

Istuimme tuvan penkille. Sielläkin katettiin 
ruoka pöytään ja mekin söimme. Ystävällinen 
emäntä Fanni rauhoitteli huilaamaan, ei pimeä tule 
siihen aikaan. Fanni keitti vielä kahvit. Isäntä Onni 
toi possun tupaan kopassa ja koppa oli säkissä. Vähän 
Onni-isäntä raotti säkkiä, jotta näimme possun.

Ja matka kotiin, taas pitkä matka edessä. Hitaasti 
se eteni, monta taukoa oli. Istuimme tien reunalla

huilaten. Kerran avasimme säkin suun ja ihailimme 
possua. Tuli kiirekin, kun yksi jalka oli jo tulossa 
ulos, mutta toinen ymmärsi työntää huudosta 
huolimatta possun takaisin pussiin ja toinen sitoi 
pussin suun kiinni. Taas tulivat mieleen isän sanat 
"älkää päästäkö possua karkuun”, ja matka jatkui. 
Puolukoitakin syötiin levätessämme, ja oli meillä 
Fanni-emännän antamat pullatkin matkaeväänä.

Kotiin päästiin possun kanssa. Isä ja äiti tulivat 
navetalta, ja olivat tyytyväisiä, kun toimme possun 
perille. Isä nosti kopan ensin tuvan pöydälle. 
Possulle oli jo tuotu silppukoppa olkineen, missä 
possu alkuvaiheet kasvoi, kunnes ilmat lämpenivät 
ja possu pääsi omaan karsinaan ulos. Tällainen oli 
Lean ja Siirin possunhakumatka.

Lea Ranne o.s. Mäntynen
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Joulunajan tapahtumia Virtain seurakunnassa 2015
To 24.12. JOULUAATON KIRKONMENOT
klo 15 Virtain kirkossa, klo 15.30 Killinkosken kirkossa, klo 17 Liedenpohjan kirkossa, klo 17 Jouluhartaus 
uuden hautausmaan kappelissa

Pe 25.12. JOULUPÄIVÄN JUMALANPALVELUKSET
klo 8 Virtain kirkossa ja klo 10 Liedenpohjan kirkossa

La 26.12. TAPANINPÄIVÄ
klo 10 Messu Virtain kirkossa ja klo 13 sanajumalanpalvelus Kurjenkylän rukoushuoneella

To 31.12. UUDENVUODENAATTO
klo 23 aattohartaus Virtain kirkossa

Pe 1.1. UUDENVUODENPÄIVÄ
klo 18 iltakirkko Virtain kirkossa

MUSIIKKITILAISUUDET
Su 13.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut, päätilaisuus Virtain kirkossa
La 26.12. klo 18 Kahden kanttorin Joulukonsertti. Aino ja Jouko Palomäki.

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

RAUHALLISTA JOULUNAIKAA JA VARJELUSTA VUODELLE 2016 
VIRTAIN SEURAKUNTA
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Virtain Urheilijat ry
KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA 

KULUNEESTA VUODESTA JA 
TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA!

Musiikista oppimisen iloa
www.merikanto-opisto.fi

'Parturi Terttu
Parturi- ja kampaamopatvelut 
Suaiahuone

Jim
SENSITIVE

Virtain Keskus 
Virtaintie 36 
(03) 475 4830 HÄRSLOGI

Kukka-Riiffa
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 

ma-to 9-17 jpe 9-18 la 9-14 su 12-15
Hautauspalvelu Mustonen p. 044 5549054 (24 h) 
Arkut-uurnat-kuljetukset www.santtumustonen.fi

Hyvää Joutua!
METSÄTYÖ HAVANKA OY

METSÄKONEURAKOINTI 
TIUKANTIE 307, 34710 VASKIVESI 

PUH. 475 8952, 0400 622 171

e
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Tilinuotta Oy

Hyvää Joulua!
HYVÄ&TALO e

www.hyva-talo.fi

Kauneus-ja jaO&jenfitritotd

‘Kirsi IMuCtamä^i
SKY-kosmetologi

IKorpiniementie 3, Vaskivesi f 
'Puki. 044-5758988

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

VELI RANTANEN KY
Uuden rakentaminen, remontit, laatoitukset 

ja rakennuspellitykset 
VIRRAT - KURJENKYLÄ
Puh. 0500 - 627 767

Kiittäen menneestä vuodesta toivotamme 
joulun iloa ja onnekasta vuotta 2016!

$
5>±ie
HY

(£) 0500-336984, 044-3584420 KOTALA, VIRRAT 
www.hallakangas.fi

Hyvää joulua ja onnea
tulevalle vuodelle!

Virtain kylien 
kehittämisyhdistys ry

Härkösen kyläyhdistys ry Liedenpohjan kyläyhdistys ry 
Jäähdyspohjan kyläyhdistys ry Ohtolankylän päremylly-yhdistys ry
Killinkosken kyläyhdistys ry 
Koron kyläyhdistys ry 
Kotalan kyläyhdistys ry 
Kurjenkylän kyläyhdistys ry

Vaskiveden kyläyhdistys ry 
Vaskuun kyläyhdistys ry 
Äijännevan-Rantakunnan 
kyläyhdistys ry
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I”

Kuvaamo

'Uniikit jouinCakfat meittä

ityvää Joutua! 
t.fcatjaja Jori

Virtaintie 32 
puh. 03-4755106

Yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

MALLATIN RATSUTILA
Siekkiniementie 25, puh. 044-086 9758

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

• Mainostuotteet:

Auto- ja ikkuna- 
teippaukset
Henkilönostinten 
ja alumiinitelineiden 
vuokraus

JOULURAUHAA 
JA

ONNEA VUODELLE 2016

ili-Fakta Oy
kirjanpito- ja toimistopalvelut

banderollit, tarrat, 
roll-upit

• Henkilönostinten 
katsastus

X virtain
valomainos oy

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

Tutustu tarkemmin 
tuotteisiimme

www-s»vuillamme

Luontaishoitola VALONSILTA
koulutettu hieroja KAIJA SUNDBERG 

Puutteentie 15 B 13

p. 040 5021 502

«iJ/yuää ^Joulua ja önnettiita Riutta ' Vuotta!

TPTATN
'AUTOKORJAAMOV

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

au(i.a[[i.5.ta. joulua !

jkiaT*'
KIRJAKAUPAT

Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165 
www.virratkirja@phpoint.fi c

TEBOIL
huoltaa autoja ja ihmisiä

Virtain TB-Huolto J. Koskinen Ky 
puh. 03-4755460 os. Meijeritie 22

■ maatalous 
■■ MÄKINEN OY

VIRTAIN KONETARVIKE
Kiertotie 1 34800 VIRRAT 

Puh. 0500 650 725 
aimo.makinen@phpoint.fi

VIPstore
Joululahjat TASSUKANSALLE.

Erä- ja metsästysvarusteet
isännille- *

Ki I li n koskentie 23, VIRRAT 
Avoinna ma-pe 10-17, la 9-15 
www.vipstore.fi - p. 03 475 3474

•i*.

Jtyvää Joutua ja Onnelista Uutta Vuotta

LINJA-AUTOLIIKENNE

YKSPETÄJÄ OY
Ahjolantie 2, 34800 VIRRAT 

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

SUORITAMME TILAUSAJOA

LINJA-AUTOLLA
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Lp

• Näöntarkastukset
• Piilolasit, piilolasinesteet
• Aurinkolasit
• Silmälääkäripalvelut

Ojduitos asiakkaillemme

Hyvää Joutua!
VIRTAIN APTEEKKI 

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

kuluneesta vuodesta Ja
©nnea vuodelle 2016

»»

näk(^)virrat
SILMÄ- JA PIILOLASIT

Virtaintie 34 (Tamminiemen talo), 34800 Virrat 
Puh. 03-475 4343, 044-047 543 43

nEmail: optikko.nakovirrat@phpoint.fi 
 Avoinna ma-pe 9.30-17.00 

rrccx/vt v-acflvvi

g ! '<<* ./tei/unno-
VIRRAT

puh. 03 4752900 fax 03 4752930 

vileninleipomo@phpoint.fi

■V" ■ | ■ Il "I I ■ I ■ ■Tmi Kari Heikkilä <*■>
• LVI-asennukset ja 

-tarvikkeet
• timanttiporaukset ja
• -sahaukset
• lämpökamerakuvaukset
• rakennuskonevuokraamo

i •'oo
tok*a”5neen
uikosnoa

f «oi
Kiertotie 7, Virrat. 050 345 0398

Jtyifvää Joutua ja OtMeVc&fa. vuotta 2016 f

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

a SUUNNITTFLUT/4LO
PPG Oy Virtaintie 17, PL 36, 34801 Virrat • (03) 475 2800

‘Kiitämme asianlaitamme nOutieesta vuodesta

Jussilan Marjatila
Patalantie 158 "

34740 Koro
Puh. 03-475 9855

TASEVIRRAT EERO LAITINEN
Siekkisenpolku 16 
34800 Virrat 
puh. 475 5730 
Tilitoimistopalvelut

Virtain Joulu 2015 - 55

mailto:optikko.nakovirrat%40phpoint.fi
mailto:vileninleipomo%40phpoint.fi


«HM** SgfivitaJSB^S

(JAdarjaaria
Keskustie 6 • 34800 Virrat

Ä (03)475 3160 Jsl
O Ma-pe 8-17, la 10-13 JR

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KOIMTTORITVÖPALVELU
Pasi Nieminen

NytMäfoultta ju ('nuetti^ta Uutta tantta

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN 1“=="]

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

Matkailumaatila Lomajärvinen/^ rauhallista joulua ja

Kivimäenne 37, 42870 Kotala V

puh. (03} 475 9251, 050 556 7435

ONNELLISTA UUTTA 
KIRJASTO VUOTTA 2016

AITO VIRTOLAINEN KIINTEISTÖNHUOLTOYHTIÖ Hyvää Joulua ja Kiitokset
LAATU RATKAISEE

KIINTEISTÖHUOLTO
ERKKI OKSANEN • päivystys

... 044 2355291 : XS

Päivystys: O5OO 630 299 • vuosiiomatuuraukset

^asiakkaille kuluneesta vuodesta!

cfthon jogurtti
AXM- Jaana Nihti ja Esa Sara-aho

Puh. (03) 475J3051

Virtain Kiinteistöpalvelu Oy J. VÄÄRÄLÄ KY
OMPELUKONEKAUPPA

- 50t ajoneuvovaaka. Viljan ym. punnitukset
- Monipuoliset rakennus- ja
maanrakennuspalvelut
- Lokasäiliöiden, sakokaivojen ym. tyhjäykset 
tehokkaalla imuautokalustolla
- Jätevesijärjestelmien vuosihuoltosopimukset 
-Vaihtoiavavuokrausja kuljetukset
- Purkutyöt erikoiskalustolla
- Rakennustelineiden ja henkilönostinten 
vuokraus

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

Ahjolantie 25. 34800 Virrat. puh. 0400 62 3 3190400 235 OS?7, virtatrukiintetstop3ivsUu4JMspoy.fi

TEOLLISUUS- JA KOTIKONEET, VARAOSAT, HUOLTO, KOULUTUS 

GLOBAL-TUOTTEIDEN VIRALLINEN EDUSTUS VUODESTA 1987 
Isoniementie 280, 34770 Kurjenkylä
G: 0500 627 883 / F: 03-475 9424
E-mail: vaarala@phpoint.fi

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Hyvää Joulua ja 
menestystä uudelle vuodelle

VELJ. KOIVULA OY
puh. 0500-664871

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta! Kiinteistötoimisto ikv

Asuntovirrat oy
Virtain Moottorisaha Virtaintie 34 • 34800 VIRRAT

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

Internet: www.asuntovirrat.fi
Salinintie 2, 34800 VIRRAT

Puh. (03) 475 8300

www. virtainmoottorisaha. fi
Ammattitaitoista isännöintiä 

yli 30 vuotta.
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"PaH-uri-Kampaamo

AAari ja TVAauja
p. (03) 4755114 
Vit*taintie 35/ Viirat

ma-pe 9-17/ 
la 9-13

kiittää asiakkaitaan 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

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

Rauhallista JJoulua toivottaa

VP Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet

Lekatie 4 Puh. (03) 475 5488
34800 Virrat

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

fluToraLa^
Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (03) 475 2400

ar
® (03) 475 3476 

Virtaintie 25 
www.dilana.fi

Avoinna: 
10.30 - 22.00 
11.00 - 22.00 
12.00 - 22.00

virtain Kuntoutus
Virtain Keskus, Virtaintie 36, Virrat

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

iäkkäillemme
oulual

Toivotamme asi, 
Hyvää Jou

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

Hytfää Joutua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

5 ja Kauneus KJAMLLE

0900
Avoinna

MIRUniflLC KESKELLÄ IOMASUOMEA

VIRROILLA

PUHELIN (03) 475 6560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

VIIHTYISÄ RAVINTOLA

e 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

RAUTIA

RAUTIA K-MAATALOUS VIRRAT

Virtain

Sähkötyö Oy Q?
toivottaa

Hyvää Joulua ia La* 
Onnellista Uutta Vuolta

jg
Pirkantie 22 Puh. (03) 475 3890
34800 Virrat Fax. (03) 475 3891
s-posti: virtain.sahkotyo@phpoint.fi GSM 0500 739 066
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PUB 66 OY
TOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN 

HYVÄÄ JOULUA!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
EDULLISET LAATUVARAOSAT c.

Virtain
VARAOSA1
Linjatie 2, 34800 Virrat

Puh. 03 475 5264, Fax 03 475 5255

/nnaosria 
toivottaa asiakkailleen

hyvää joulua! 
Koivukuja 8, Virrat 
Puh. 03 4759235

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

VIRTAIN
URHEILUTARVIKE

VÄLTiRÄ {fijHusqvarna Hycfra'i>SAA
Rau&aisaa Joutua 

ia
ToitHcCiasta tulevaa vuotta 

WWW.VIRHYDRO.FI

VlRHYDROOY
Pirkantie 22 Virrat, p. 010 2711200

Povver Partner

Jlyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

KCITIUS ALT!US FORTIUS
Virtaintie 36, 34800 Virrat, puh. 045 806 3900

EXT RA
P. LEHTOVAARA

34930 Liedenpohja, puh. (03) 475 8115

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

1 KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO

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

Muodikasta Joulua 
jo 65 vuotta

Tamminiemi
Hyvää Joulua toivottaen

e
Hämeen 

.Kuljetus Oy
puh. 020 1616 295

34800 VIRRAT 
Ahjolan teollisuusalue 

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

VjMarjatila ^Kuunsilta
* kokous-/juhlatilät ryhmille
* aittamajoitusta * holvisavusauna
* juhla-astiavuokrausta * mustaherukoita/-mehua 
Vuorenmaa Anja, Niemikyläntie 261, 42870 Kotala

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

-

I"
,b<

FOTO-RIITTA
Virtaintie 35*Virrat 

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

KATTO JA REMONTTI
HARRI TOPPARI

Inkantie 55, 34980 KILLINKOSKI Q 
Puh. 040 841 6485
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VIRTAIN KAUPUNKI
KARHUN ASKEL
TEKSTIILIOSASTO, Ahjolantie 5
Työnjohtaja Riitta Perämäki (03) 485 1332, 044 715 1332 
Työnsuunnittelija Sari Kolari 044 715 1331
• tekstiili- ja vaateteollisuuden alihankintatyöt 
PUU- JA MUOVIOSASTO, Kiertotie 14 
Työnohjaaja Arto Lehtola 044 715 1494 
Työnsuunnittelija 044 715 1466
• puualan tuotesuunnittelu
• puualan tilaustyöt yrityksille, yhteisöille ja yksityisille
• muovialan kokoonpano- ja viimeistelytyöt sekä pakkaus- 

työt 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

Virtain Joulun
toimituskunta kiittää 
yhteistyökumppaneitaan 
ja toivottaa lehden lukijoille

Hyvää Joulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle 2016!

e
MAANRAKENNUS LAHDENPERÄ OY

34800 Virrat 
Puh. 0400 635 432

e

\ Katsastus virrat Oy

Kiertotie 1, Virrat, puh. 050 520 9799
Avoinna ma-pe 8-16, la sopimuksen mukaan 

www.katsastusvirrat.fi

«hueajäg
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!
Itternäeritie 56, 34800 Virrat puh. 050 327 3845 

www.kotipoint.fi/kirstingalleria

AUTOKORJAAMO
HARRI AITTASALO

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

'ityyvää {kutua rr 
ja öuuMteta 
Uutta Vuotta &
tO4W*&

Hhk&makkonen ky & Vuttita
Kontiontie 8, 34800 Virrat 

puh, 0400-635 722
<Wtna, Sija ja

© 475 4959

Seija Maskonen 040 766 8888

El E| El El El
Virtaintie 33 
@475 4959

Vc.fttnc^p.u.
Puh.0600 18376 www.veroapu.fi

Kirjastossa, Mäkitie 2, Virrat
Yleisneuvonnan lisäksi: 

perunkirjoitukset, oikaisuvaatimukset yms.
rnvnl

Puh. 040 1426272 www.soundisorvarit.fi
Hyvää Joulua ja Onnellista vuotta 2016!
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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
- pehmistä
- Kokoustarjoilut

«VI
Parhaat maut - 

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

O https://www.facebook.com/cafemilavir

Iloista joulua ja riemukasta vuotta 2016!
Hius- ia kauneushuone r f i&Kömia

www.nattijakomia.fi puh. 03-4755885

KAKS -TILIT Oy
‘Toivottaa 

tHyvaäJontua ja 
Menestystä Uudelle Vuodelle

Kirjanpito - Verotus -Taloushallinto

KIVIMA
HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

AUTOSÄHKÖKORJAAMO

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

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme

Virtain taksiautoilijat
hyvää uutta <

Hyvää Joulua ja e 
Onnellista Uutta Vuotta!

Xiitämme asiakkaitamme 
kuCuneesta vuodesta ja 

toivotamme iMyväti JouCua!

PUTKITYÖ OY *
Ahjolantie 1,(03)475 2100, 

0500-331 147, 0500-919 3538

TAITOKESKUS VIRRAT JA TAITOKAUPPA 
Mäkitie 24 

34800 Virrat
puh. (03) 225 1458, 050 5273 120 

www.taitopirkanmaa.fi

Kesäaikana
► ► > PERINNEKYLÄN

► ► TAITOKAUPPA
► ► ► puh. 050 5273 120

iincda
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

9~(yvää Joutua ja 5
Onnelista Uutta Vuotta

*** Naisten asujen erikoisliike e

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

(Jodao toitottaen

VIRTAIN RAITARAINÖ
PIRKANTIE 20, 34800 VIRRAT

* Virtain Matkahuoitoasiamies
Matkailupalvelu Eräpäivä Oy 

p. 040 179 7000
IJiittää asiakkaita kuluneesta vuodesta 

ja toivottaa kaikille hyvää joulua!

WANHA TEHDAS
Killinkoski

TEHDASMYYMÄLÄSTÄ
Maan laajin nauha-ja 
nauhatuotevalikoima

RUNSAASTI POISTOERIÄ

KILLINKOSKEN 
KYLÄKIRJAN 
2. UUDISTETTU 
PAINOS MYYNNISSÄ

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

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!

VUODESTA 1985

-.-..Kitusen.Kievari
Sampolantie 7, 34800 VIRRAT 

p. 03 475 2000 www.kitusenkievari.fi

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

,1 teL

Koulutettu hieroja
Satu Rantala

Virtaintie 41, 34800 VIRRAT 
Puh. 050-535 9716 

Hyvää Joulua!
Jäi

323.

Hyvää Joulua!
Oriveden Sammutinhuolto 

Pekka Leppämäki ky

LOMAKESKUS,
- kun on juhlan tai loman aika.

Rajaniementie 35,34800 Virrat. Puh. 475 5648 
toimisto@rajaniemenlomakeskus.fi
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Valoisaa ja lämmintä Joulua!

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY

Keskustie 1 
VIRRAT
Puh. 040 538 1449 

KALUSTE-KATJA Huonekaluja
www.kalustekatja.com edullisesti

Stemma

Arkipäivän henkireikä

Kyselyt ja toiveet puh. 044-7151263

❖ HINAUKSET VMfr» Peltomäen
❖ MAALAUKSET
❖ TUULILASIT RAKENNUS OY
Saarimäen_
KOLARIKORJAAMO KOTALAN KATTOPELTI

KANGASAHO
Kiertotie 5, 34800 VIRRAT TOIVOTTAA
S 03-475 4898, 0500 362 298 (Rauhaisaa ^oulual

Jouhin Ihoa’
( VIRTAIN FYSIOTERAPIA )

www.virtainfysioterapia.fija puh 4754703 
Fysioterapia: Raija Lepistöjä Matti Väisänen 
Urheilu-ja klassinen hieronta: Panu Lyytikäinen

1 —'
' 'äitykää"

ReHBanD (3 |.-i ICL

- niveltuet Vk Virtaintie 40, 34800 Virrat
- anatomiset niskatyynyt HB
- Salli-satulatuolit ShR

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

Hyvää Joulua toivottaen
-^ Kiinteistöhuolto Pekkanen Oy

HAMMASLÄÄKÄRI
L • talonmiespalvelut

• siivoukset TUIJA KÄHKÖNEN
’ P'enet remontit

FzHBHB^V * Kramer pienkuormain SUUHYGIENISTI
' • 2,51 kumitelakaivuri

• palveluita myös mökkiläisille
ARI DAHLBERG

Kysy lisää! 1SSI»? • teemme ABLOY-CLASSIC, Virtaintie 43 D, 34800 VIRRAT
[ PROFILE JA EXEC-avaimia

■IK/ 24 h päivystys
www.kiinteistohuoltopekkanen.fi

Puh. (03) 475 3885
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Joulurauhaa ja 
menestystä uudelle 

vuodelle 2016!

Virtain Yrittäjät ry J
Mannisen (natsassa!!

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

Tulossa v. 2016:
20.4.—1.5. Unkari - Kroatia - Slovenia *
3.-11.5. Varsova - Praha- Berliini 
14.-25.5. SKOTLANTI - Uutuusmatka!
27.6.-7.7. Salzburg - Kotkanpesä 
Kylpylämatka Pärnuun Viiking Spa***
6.-12.3.2016 429 €/H2 th ja15.-21.5.2016 499 €/H2 th 
Katso lisää mukavia matkoja www.bussi-manninen.fi

Bussi-Manninen
Ruovesi puh. 03 486 4700

ja

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

PHPOY
FIhNET

Virtain Joulu. 2C15
Päätoimittaja 
Jaana Kallio

Toimituskunnan sihteeri 
Kirsi-Marja Larjo-Väärälä

Toimitussihteeri ja 
taloudenhoitaja 
Arja Saarinen

Toimituskunta 
Väinö Härkönen 
Pauli Kankainen 
Liisa Knaapi 
Kirsti Koivisto 
Martti Mäntynen 
Eija Riitamäki

Taitto
Tiina Nuutero

Kansikuva 
U. A. Saarinen

Ilmoitusmyynti 
LC Virrat/Tarjanne

Julkaisija 
Virtain Seura ry

Painopaikka
Keuruun Laatupaino KLP Oy, 
Keuruu

58. vuosikerta 
Painosmäärä 1800 kpl 
Hinta 7 €
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LähiTapiola Pirkanmaa toivottaa

ASIAKKAILLEEN 
HYVÄÄ JOULUA

JA TURVALLISTA
UUTTA VUOTTA/

tr4»’

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

2016!

e LÄHITAPIOLA
PIRKANMAA

Marttinen
Herrasentie 16, Virrat, p. 03 485 1900 
info@marttinen.fi, www.marttinen.fi

Hyvää Joulua
ja

rauhallista 
Uutta Vuotta!

©
OP Virrat
Pohjois-Hämeen OPKK
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2016!

Valokuva Hannele Kaihda

VIRTAIN KAUPUNKI


