


kiitos veteraaneille
Sanat: E. Kyläseppä

On veteraanit luoneet meille vapaan isänmaan. 
Ja siitä me nyt nöyrä kiitos heille annetaan. 
Niin moni teistä vammaa ikuista kantaa saa. 
Ja vieläkin ne menneet taistot uniin palajaa.

Kun toiset teistä silloin.jäivät sinne jonnekin

On meillä uusi sukupolvi Wva tämän maan. 
Ja heidän nuoriin voimiinsa me aina luotetaan.
Ei teidän työnne koskaan jäädä voi unholaan. 

Te maksoitte niin kalliin hinnan vuoksi isänmaan.

Esko Saarimäki

Maalaus: "Iltarusko Kuusijärvellä"
Pauli Kankainen
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Hyvää joulua jaOnnellista uutta vuotta 2019 toivottaa:



Virtain Joulu puoli vuosisataa sitten

ILTA TOR1SEVALLA
JA YLI TORISEVAN TYYNEN, TUMMAN VEEN 
PUTOAA PURPPURA JA ILTAPILVEN PUNA,
JA RANTA VIHREYTEEN VERHOTTU
ON KASTEEN KIMALLUKSEEN KIEDOTTUNA, 
JA VARJO VUOREN TUMMANA KUIN SURU 
SYVYYDEN SYNKKÄÄN KALVOON KUVASTUU, 
KUIN PEILIIN MUSTAAN
VAIN KALLIOLTA KATSOO ORPO PUU.

SOI ILTATUULEN HARPPU HILJAINEN 
OKSISSA, JOTKA VEDEN YLLE TAIPUU, 
JA KUPARI JA KULTA PILVIEN
JO MENNEEN PÄIVÄN KERA KAUAS HAIPUU.
TÄÄ TUMMA KUVA KIRKKAIN PUITTEHIN 
SIELUSSA MUISTON MAISEMANA ON,
SE HOHTEEN HEITTÄÄ
YLITSE YÖN JA YLI KOHTALON . . .
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Päätoimittajalta

Hyvä lukija,Pitelet nyt käsissäsi vuoden 2018 Virtain Joulua. Se sisältää tuttuun tapaan muisteluita menneiltä vuosikymmeniltä ja arvokasta paikallishistoriaa mutta myös tiukasti tässä päivässä kiinni olevia juttuja. Toivon, että lehdestä välittyy se lämmin tunnelma, jota itse koin lehteä koostaessani.Erityisesti esillä ovat tänä vuonna vahvat naiset - esimerkkeinä mainittakoon taiteilija Leena Vaara, Koillis-Sa- takunnan Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Anu Rantala sekä Virtain kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuula Män- tysalmi. Ei myöskään sovi unohtaa Helena Leveelahden ilmiömäistä MM-hopeaa kesältä! 80-vuotisjuhlavuottaan Viettävä Pori-Haapamäki-junarata on ansaitusti läsnä lehdessä useammankin jutun kautta, ja mielenkiintoista historiaa tarjoaa Jussi V. Niemen katsaus siihen, kuinka Kil- linkoskesta oli tulla itsenäinen kunta.

Uutta lehdessä tänä vuonna on päätoimittaja, eli allekirjoittanut. Tartuin tähän kunniatehtävään keväällä uteliaisuudella ja innokkaana oppimaan. Virtain Joulua on kuitenkin vuosittain mukana tekemässä suuri joukko ihmisiä, ja haluan kiittää jokaista kirjoittajaa ja valokuvaajaa, jonka töitä lehdessä nähdään. Te teette Virtain Joulun! Kiitos myös taittaja Linda Peltolalle, joka on loihtinut lehdelle jälleen kerran jouluisen ilmeen.Hyvää joulua kaikille Virtain Joulun ystäville toivottaen,
Päätoimittaja

Virtain Jouly 2018
Päätoimittaja ja toimitussihteeri 
Kati Mäntysalmi

Toimituskunta
Virtain Seuran johtokunta

Taitto ja graafinen suunnittelu
Lindavision/Linda Peltola

Kannen kuva
"Jäähdyspohjan tieltä"
Pauli Kankainen

Ilmoitusmyynti
Tiina Perämäki

Julkaisija 
Virtain Seura ry

Painopaikka
Keuruun Laatupaino KLP Oy

61. vuosikerta

Painosmäärä 1700

Hinta 8€
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Virtain kaupunki 
katsoo eteenpäin

Kirjoittaessani tätä juttua on elokuu. Jouluun on vielä hyvin aikaa, mutta helteinen kesä on jo jäämässä taakse ja katseet kääntyvät kohti syksyä. Koulut ovat alkaneet ja elonkorjuun aika käsillä. Pääskysiä parveilee talon ympärillä satamäärin, kuuma ja kuiva kesä on ollut heille suotuisa. Pian on aika toivottaa muuttolinnuille hyvää matkaa etelään ja tervetuloa takaisin kotiin, kun kevät taas koittaa.
Mitä kuuluu Virtain kaupungille?Virtain kaupunki olemme me, ja tämä onkin yhteinen asia meille kaikille. Lähestymistapoja on hyvin monia, mutta tässä jotain havaintoja kaupungin hallinnon ja päätöksenteon näkökulmasta.Kuntastrategian laatiminen on tullut pakolliseksi kaikissa kunnissa kuntalain uudistuessa vuonna 2016. Virroilla strategiaa on tehty jo vuosia aiemminkin. Niin siis teimme myös tämän kuluvan valtuustokauden alkaessa syksyllä 2017. Strategiatyö aloitettiin kuntalaisten osallistumisella työhön, ja nyt meillä on yhteiset, valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet, joihin pyrimme. Uusi strategia on ollut voimassa vasta vuoden verran, mutta varmasti siinä jo nyt on tarkistamisen aihetta. Olennaista onkin mielestäni itse tekeminen ja osallistuminen, ei niinkään lopputulos. Vähän samaa ajatusta mukaillen, jollemme nauttisi matkasta, jäisi perilläolon onnen aika hyvin lyhyeksi, kun maailma ei taida valmiiksi tulla tälläkään valtuustokaudella.Strategiasta johdetaan erilliset ohjelmat, kuten esimerkiksi elinkeino-ohjelma, joka sisältää jo enemmän toimenpiteitä. Näiden toteutumista seurataan neljännesvuosittain, ja mikäli tavoitteet eivät näyttäisi toteutuvan, pitää muuttaa toimintaa.Talouden puolella nyt on viimeistään korkea aika katsoa, mitä luvut näyttävät kuluvasta vuodesta. Jos talousarvio on ylittymässä, on vielä aikaa tehdä korjausliikkeitä. Jos taas tulos näyttää positiiviselta, voidaan edetä hieman rauhallisemmin mielin ja uskoa siihen, että talousarvio oli realistinen.Tulevan vuoden talousarvion valmistelu on joka tapauksessa tätä lehteä luettaessa valmis ja tarvittaessa myös strategian tarkistus, mikäli toimintaympäristömme on muuttunut niin paljon, että vuosi sitten valmiiksi saadut 

tavoitteet todetaan joiltain osin vanhentuneiksi ja niitä oi syytä korjata.Haasteena kuluneella kaudella ovat olleet mielestäni edel leenkin sote ja some, yhdessä ja erikseen. Sote, eli sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus, on ollut haastavaa erityi sesti hallinnollisella puolella, mutta kuntalaisten onneks palvelut ovat toimineet meillä hyvin, ja niiden turvaami nen on ollutkin tärkeysjärjestyksessä ykkösasia. Some taa on sosiaalista mediaa sisältävä viestinnän muoto, joka pa kottaa nopeaan ja avoimeen tiedotukseen ja epäkohtii: reagoimiseen. /Kuntien on usein vaikeaa, jopa mahdotonta toimia niii nopeasti kuin yrityksissä toimitaan. Kunnallinen päätöt senteko vie aikansa, ja siihen liittyy laaja valitusmahdo! lisuus tehdyistä päätöksistä. Virroilla asiat halutaan hoi taa lakien ja sopimusten mukaisesti ja oikein. Käytännöss tämä tarkoittaa, että toimintamme ei aina ole niin nopea ja lennokasta kuin jossain muissa ympyröissä voisi olla.Virtain kaupunki on jatkossakin vahva ja riittävän oma leimainen hoitamaan itse omat asiansa. Toivomme, ett kuntien itsemääräämisoikeus myös säilyy vahvana, vail< ka maakunnat ottavat osan vastuusta kantaakseen. Kou lutus, kaavoitus ja kehittäminen ovat tulevaisuuden kun nan päätehtävät. Meneillään oleva yhtenäiskouluhanke o: kunnaltamme merkittävä panostus tulevaisuuteen, lapsiii ja nuoriin.Joulu on myös lähestyvän henkisen tilinpäätöksen ai kaa. Olemmeko olleet riittävän hyviä näissä tehtävissäni me Virtain parhaaksi tai omassa elämässämme? Onnekj joulu on armon ja anteeksiantamisen juhla! Iloitaan siit; mitä meillä on, ja jos koemme tehneemme parhaammt se riittäköön. Toivon, että jokaisella virtolaisella ja lukija! la olisi oman itsensä näköinen joulunaika. Keskittyisimm olevaan emmekä murehtisi sellaisia asioita, joille emme vc mitään. Toivon että jokaisella meistä olisi edes yksi hyv ystävä, emmekä unohda myöskään tärkeimpiä karvaisi ja nelijalkaisia kavereitamme.Toivotan kaikille rauhallista ja turvallista Joulunaikaa!Tuula MäntysalmiKaupunginhallituksen puheenjohtaja
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Ilosanoman aika

Joulu on erikoinen aika vuodesta. Sen merkitys vaih- telee viettäjästä riippuen, sitä vietetään monin eri tavoin. Oman lisänsä joulunaikaan tuovat vieraammista kulttuureista meille muuttaneet uussuomalaiset. Vuonna 2018 voidaan vielä sanoa, että eräs joulunajan yhdistävä tekijä on hetkellinen rauhoittuminen ja hiljentyminen.Työelämä varsinkin on nykypäivänä kovin hektistä, tekemistä ja tavoitettavuutta edellytetään ihmisiltä kilpailuyhteiskunnassa monesti äärirajoille asti. Joulu taitaa olla ainoa aika vuodenkierrossa, jolloin on mahdollisuus rauhoittua ja hiljentyä muutamaksi päiväksi. Käytetään- pä tuota mahdollisuutta hyväksemme.Jouluna lapset muistavat ja kaipaavat joulupukkia ja 'hänen lahjojaan. Me aikuiset ymmärrämme, että joulun syvempi merkitys tuo eteemme seimen lapsen, Kristuksen syntymän. Jouluevankeliumi kertoo ilosanoman, joka on tarkoitettu kaikille, yhdessä ja erikseen. Ilosanoman muistamisen pitäisi johtaa myös jonkin asteiseen itsetutkiskeluun. Mikä on minun suhteeni siihen, mitä tapahtui, ja miksi joulua vietetään.Itsensä tutkiminen on ihan suositeltavaa toimintaa. Raamatussakin meitä kehotetaan arvioimaan itseämme, ratkaisujamme ja elämäntapaamme. Itsensä hut- kintaan ei varsinaisesti ole syytä, vaikka kokisikin itsensä monessa asiassa epäonnistuneeksi ihmiseksi. Me kun olemme sitä kaikki, myönnämme sen tai emme. Eihän meistä kukaan sentään täydellinen ole.Tähän epätäydellisyyteen tuo lohtua joulun sanomaan sisältyvä armo, joka meidän osaksemme tulee Jumalan lahjana, ilman omia ansioita. Kristus on meidät lunastanut armon piiriin täysin ja kokonaan, juuri tällaisina.

Siksi tämä seimen lapsi syntyi.Martti Luther kirjoittaa: "Rakastamme kaikki totuutta ja vanhurskautta ja riipumme siinä kiinni, kun se näyttää meistä säteilevältä, ja halveksimme sitä, kun se näyttää meistä rumalta.”Ihmisluonteeseen kuuluu se, että on helpompi nähdä vika toisissa kuin omassa itsessä. Sana on se peili, jonka kautta tarkastelemme itseämme. Onko rakkauden kaksoiskäsky totta omalla kohdallani?On hyvä muistaa, että kehotuksessa itsetutkiskeluun näkyy ennen kaikkea Jumalan rakkaus. Jumala paljastaa sanansa kautta siksi, että hän saisi sitten armahtaa. Hänen päämääränään on lopulta osoittaa, että hän on anteeksiantava Jumala.Kristus on täynnä armoa ja totuutta. Meillä on kristittyinä etuoikeus katsoa totuutta silmiin niin, että samalla armo on läsnä. Parhaimmillaan itsetutkiskelu on terapeuttista, hyväksi itsellemme. Se antaa meille tukea ja osviittaa valintoihimme.Seimen lapsi tuli meidän vapahtajaksemme, taakko- jemme kantajaksi ja veljeksemme. Hän on sinun omasi, sinä saat olla osallinen hänestä ja kaikesta, mitä hänellä on taivaassa ja maan päällä.Joulun sanoma on todellinen, koko elämään vaikuttava ilosanoma. Mietitäänpä sitä, kun joulun rauha koittaa.Virtain seurakunnan puolesta toivotan kaikille Virtain Joulun lukijoille rauhallista Vapahtajamme syntymäjuhlaa.
Seppo Rehumäki seurakuntapastori
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Kuvassa muistaen satovuotta sitten 
syntynyttä perinnetyön puuhalaista 

ja kotiseutumme tapahtumien 
tallentajaa.

Virtain Seuran 
kuulumiset

VIRTAIN SEURA ry

Vanhan perinteen vaaliminen ja myös tämän päivän tapahtumien tallentaminen on sitä kotiseututyötä, jota Virtain Seura tekee. Kiinnostus toimiimme on kasvanut, mikä on näkynyt myös jäsenmäärämme kasvussa. Tällä hetkellä jäseniä on 134. Olen iloinen, että joukossamme on jo nuorempiakin tekijötä, jolloin tämäntyyppiselle vapaehtoistyölle on jatkuvuutta.Tänä vuonna perinteisten muistomerkkien kukituksien lisäksi teimme kotiseuturetken Mänttä-Vilppulaan. Kuulimme ja näimme paperitehtaan historiaa taidenäyttelyineen ja palatessamme pyörähdimme Vilppulan avovankilan pihassa tutustumassa vanhaan rakennusmiljööseen, joka edelleen on vankilakäytössä.Virtain Joulu -lehti on Seuran näkyvin aktiviteetti. Tämänkin joululehden valmistelun aloitimme jo keväällä, tahdin tiivistyessä syksyä kohti.Kuluneen vuoden merkittävimpänä asiana toiminnassamme oli vanhojen Virtain Joulu -lehtien digitointi. Lehdet ensimmäisestä 1957 vuoden numerosta lähtien ovat nyt kaikkien nähtävillä internetissä - sivulla VIRTAINJOULU.FIVaikka kysymyksessä on joululehti, asiat kertovat laajasti vanhasta perinteestä ja ilmestymisvuoden tapahtumista. Kokoelma on siis melkoinen historiankertomus. Asioiden nähtävyyttä helpottaa kovasti se, että aivan ensimmäiseksi on digitoitu Tarmo Yli-Rajalan aikanaan kokoama kirjanen, jossa asiaotsikot tai kirjoittajat ovat aakkosjärjestyksessä. Siitä näkee, minkä vuoden lehdestä ja miltä sivulta juttu löytyy. Seuran varastoista toki löytyy vielä alkuperäisiä lehtiä, mutta varsinkin alkupään numerot ovat loppuneet.Siirtokarjalaisten tie Virroille -näyttelyn materiaalia täydennettiin luovutettujen alueiden pitäjien karttatauluilla sekä Karjalasta kertovalla kirjallisuudella. Mikäli jostain vielä löytyisi luovutettujen alueiden pöytästandardeja tai lippuja, niin ne olisivat tervetulleita näyttelyhuoneeseemme Rajalahden taloon Perinnekylään.
Väinö Härkönen
Virtain Seuran puheenjohtaja
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Muistoissamme
Matti J. Kankaanpää

s. 6.11.1943 -k. 7.12.2017

Kirjailija, historioitsija ja sukututkija Matti Juhani Kankaanpää kuoli torstaina 7. joulukuuta 2017, puolen vuoden vaikean sairauden jälkeen.Matti syntyi Kokkolassa 6. marraskuuta 1943. Hänen sukujuurensa olivat vankasti Virroilla. Matti pääsi ylioppilaaksi Virtain yhteiskoulusta, opiskeli yhteiskuntatieteitä Turun yliopistossa ja valmistui valtiotieteen kandidaatiksi 1972. Sen jälkeen hän suoritti vielä jatko-opintoja ennen kuin siirtyi päätoimiseksi sukututkijaksi ja perusti toiminimen Toiset Aijat. Sillä nimellä tunnemme myös hänen virtolaisille rakkaat kirjansa varhaisimmilta ajoilta.Matti Kankaanpää alkoi jo 60-luvul- la tutkia virtolaisia sukuja. Hän keräsi myös tarinoita, juttuja ja muistitietoa. Hän haastatteli iäkkäämpiä henkilöitä ja aluksi kirjasi muistiin käsin tiedot. Hän aloitti työnsä ennen tietokoneiden aikaa, joten ensimmäiset julkaistut kirjansa hän kirjoitti tavallisella kirjoituskoneella. Tietokoneen hän otti käyttöön 1980-luvun alkupuolella.Hän pystyi tulkitsemaan vanhoja teks

tejä ja käänsi esimerkiksi rippikirjoja sukututkijoiden työn helpottamiseksi. Matti Kankaanpää on tehnyt muun muassa useita sukukirjoja ja historiikkeja, julkaissut talohistorioita, suku- tutkijoiden oppaita sekä kirjoittanut lukuisia lehtiartikkeleita.Hän oli taitava ja epäitsekäs tutkija. Hän oli perusteellinen ja asiantunteva. Vuosina 2005 ja -06 hän oli Oriveden Opistossa kirjoittajakoulutuksessa ja osallistui moniin alaan liittyviin täydennyskursseihin.Hän auttoi useita suvustaan kiinnostuneita tutkimusten alkuun esim, pitämällä sukututkimuksen kursseja. Hän avusti yksityisiä henkilöitä, jotka olivat koonneet suvustaan aineistoa, sitomalla tekstit yhteen kirjaksi. Hän oli aina valmis antamaan asiantuntevaa apua sekä puhelimitse että kirjallisesti.Matti Kankaanpäätä kiinnosti erityisesti Suomen vanhemmat ajat. Hän keräsi paljon historiallista aineistoa sukututkimuksen ohella. Näin syntyi hänen tärkeimmät teoksensa Suuri Pohjan- sota, Iso Viha ja Suomalaiset (2001) 

sekä Suomalainen Ratsuväki Ruotsin ajalla (2016).Matilla olisi ollut aineistoa arkistoissaan useampaankin kirjaan, mutta valitettavasti sairaus vei voimat vähitellen. Hän työskenteli ihan viimeiseen saakka vielä sairaalassakin.Matilla ei ollut omaa perhettä, mutta hänen sisarenpoikansa Jarle Matti Alvheim huolehtii Matin jäämistön kirjallisesta taltioinnista ja julkaisujen myynnistä.
Nyt jätät oman kodin, 
polut armaat Salonpään, 
rakkaat metsät, 
tutut rannat ja pihan 
kukkivat omenapuut.

Jää hyvästi muistojen 
tallentaja hiljainen, 
kättesi työ jää eloon.

Aila Sipilä
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Muistoissamme
Paavo Viitamäki

s. 8.6.1931 - k. 1.3.2018

Muutit Virroille perheesi kanssa 1977. En tarkalleen muista, kuinka tutustuimme, uskon kuitenkin sen tapahtuneen hyvin pian muuttonne jälkeen. Tarjosimme nimittäin palveluita, joita autoileva henkilö tai auto tarvitsee.Sinuun oli helppo tutustua ja lähestyä, samoin olit itse hyvin avoin ja seurallinen niin kahdenkeskisissä keskusteluissa kuin isommissakin sakeissa. Et tuonut itseäsi esiin vaan pikemminkin peitit vaatimattomuudella osaamisesi ja ammattitaitosi, vaikka sinun osaamistasi monilla eri aloilla voidaan pitää kadehdittavana.Musikaalinen lahjakkuutesi tuli esiin jo lapsena, ja lähdit opiskelemaan musiikkia ensin Vaasan Konservatorioon ja myöhemmin Sibelius-Akatemiaan. Siitä ajasta muistan sinun kertoneen opettajasi lausunnon:"Viitamäki ei ole hyvä mutta kehityskelpoinen."Tehtävääsi niin täällä Virroilla kuin ehkä muuallakin tuli luontevasti erilaisten kirkkokonserttien järjestäminen. Eikä se jäänyt pelkästään järjestämiseen, vaan hoidit niihin myös lippujen 

eli ohjelmien myynnin: kiersit pitäjällä myyden ohjelmia. Näin kirkon penkit täyttyivät seurakuntalaisista kuuntelemaan hyvää musiikkia. Esimerkiksi Cantores Minores -kuoron esiintymiset muistan erityisesti. Näistä ansioista sait tuomiokapitulilta director can- tus -arvonimen.Musikaalisuutesi ja ehkä sukusi har- monikkatehdas antoi oppia myös har- moonien korjaamiseen. Niin sattui myös, että tällaisella korjausmatkalla Laukaassa tapasit tulevan puolisosi Maijan. Menitte naimisiin Järvenpäässä vuonna 1969. Perheen isänä ja myöhemmin isoisänä pojan perhe lapsenlapsineen tuli tärkeäksi osaksi elämääsi.Virtalaisille ei tullut joulua, jos ei ollut kuullut sinun laulavan Sylvian joululaulua. Tuo laulu saatiin taltioitua myös levylle, kun runoiyhmä Runoset teki omaa äänitettä. Siihen tuli myös laulamanasi Sylvian joululaulu, säestäjänä Jukka Taskinen.Hoidit myös muissa seurakunnissa kanttorin viransijaisuuksia, ainakin Pohjaslahden kirkossa, ja muistotilaisuuksiin pyydettiin usein sinua laulamaan sekä soittamaan. Tätä jat

kui myös eläkkeellä ollessasi. Näitä tilaisuuksia ja juhlia oli laidasta laitaan: erilaisten ryhmien, järjestöjen, yksityisten henkilöiden juhlat, syntymäpäivät, häät, hautajaiset kuin kastejuhlat. Kun sinun lauluasi pyydettiin, ei kieltäytyminen tullut edes mieleesi, jos vain aikatauluusi sopi. Samoin jatkoit vapaaehtoisena tätä harrastustasi eri laitosten ja vuodeosaston vierailuilla.Isämaallisuus oli sinulle hyvin tärkeä, ja olit mukana ja Sotainvalidien ja -veteraanien juhlissa, laulattamassa ja laulamassa, minkä koit itsellesi suorastaan kunnia-asiaksi. Näistä ansioista sait tunnustukseksi Sotaveteraaniliiton kunniakilven sekä sotaveteraani- yhdistyksen hopeisen ansiomerkin. Olit myös koulussa laulunopettajana. Lauloit meidän yhteisillä 70-vuotispäivil- lämme ikimuistoisesti.Olit rahoittanut opiskeluasi Sibelius- Akatemiassa maalaustöillä ja urakoilla ja samalla tarjonnut näin töitä myös muille. Oman talon rakentamisessa tänne Virroille näkyy sinun kättesi jälki, varsinkin sisustamisessa sen kattoa ja lattiaa katsellessa. Myös kesämökkien rakentaminen niin tänne Virroille kuin
10



irtolaisille ei tullut joulua, jos ei ollut kuullut sinun laulavan Sylvian joululaulua. Tuo laulu saatiin taltioitua myös levylle, kun runoryhmä Runoset teki omaa äänitettä. Siihen tuli myös laulamanasi Sylvian joululaulu, säestäjänä Jukka Taskinen.

Saimaalle Sulkavan saareen, jossa esimerkiksi seinähirsien veistäminen on sinun työtäsi.Saimaalta ja Sulkavalta voidaan samoa virtalaisen kilpasoudun juurien tulleen tänne Virroille sinun ansiostasi. Osallistuit itse Sulkavan soutuun niin usein, että olet saanut Soutuneuvos- arvonimen, johon vaaditaan kymmenen kerran osallistuminen.Ehdotit kerran klubi-illassa, että hankittaisiin kirkkovene klubille. Kun myöntyvää ilmapiiriä oli havaittavissa, totesit, että se on jo tilattu ja parin viikon päästä täällä. Siitä alkoi sitten peräkärryn valmistaminen ja veneen lakkaus. Tuota veneen huoltamista hoidit joka kevät.Kerran olit tekemässä keväthuoltoa Jalavan Ollin kanssa, ja vene piti saada käännettyä, vaan miehiä ei ollut lähellä. Niin te tulitte meidän kahvilaamme, ja sieltä kaikki miehet mukaan kääntämään venettä, näin homma eteni. Kesällä sitten soudut Sulkavalla, ja sitä on jatkunut siellä siitä saakka virtalaisin voimin.Vene tarvitsi myös suojan eli talak- sen, ja olit sen rakentamisessa ja ainei

den hankinnassa talkooporukan kokoaja ja projektin vetäjä. Monen monet on ne kökät, joissa olemme olleet yhdessä mukana, milloin on tehty savusaunaan puita, pärepuita kattoja varten ja niitä höyläämässä, milloin on raivattu metsää.Lions-työ oli sinulle hyvin läheistä ja rakasta. Olimme yhdessä lähes kolmekymmentä vuotta samassa klubissa.Sait virtalaisista Lioneista ensimmäisenä Aarne Ritarin arvon. Olit käynyt Kanadassa vierailulla myös Aarne Ritarin kotona.Muistan, kuinka kutsuit kerran meidät klubilaiset mökillesi Saimaalle. Siellä pääsimme nauttimaan kauniista maisemista, risteilystä ja kala-aterioista, kaikesta vieraanvaraisuudesta.Tarkka kuulosi tuli kerran esille, kun autostasi oli jokin laakeri menossa. Istuin kuuntelemaan sitä autoosi, enkä erottanut mitään ylimääräistä ääntä, mutta laakerihan siinä oli menossa. Tarkka korva kuuli pienen lisä-äänen.Meidän yhteinen tuttavuutemme sai lisää syvyyttä ja monipuolisuutta, koska meiltä löytyi yhteisiä harrastuksia ja kokemuksia. Edellä mainitun lisäk

si mm. kalastus ja marjastus ja niistä ennen kaikkea lakassa tai hillassa käymiset.Marjastusreissut tehtiin aamuvarhaisella, viimeistään viiden aikaan aamulla oli lähdettävä suolle. Usein oli kolmantena mukana myös edesmennyt Matti Hyvösaho. Yhdellä näistä retkistä saimme nähdä uljaan linnun maakotkan, kun se nousi lentoon samalta aukealta, jonne olimme menossa.Ystävyytemme jatkui ja ehkä vielä syventyi aikana, jolloin olin jo itsekin eläkkeellä ja oli aikaa enemmän kanssakäymiseen. Meitä yhdisti myös seurakunnan luottamustoimi.Sairastumisen jälkeen kuntosi heik- keni. Lopulliseen lähtöösi täältä taivaan kotiin valmistauduttiin hiljalleen. Saimme kuitenkin nähdä sinut aivan viimeisellä kirkkokäynnilläsi.Olit kanssaihminen, seurakuntalainen ja ystävä. Elät muistoissamme, niin kuin sinun laulusi soivat ikimuistoisesti korvissamme.
Reijo Herranen
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MuistoissammeDirector musices, Oltermanni
Yrjö Raja

s. 27.5.1931 - k. 16.12.2017

Virtolainen varsin merkittävän uran musiikin monitaitajana saavuttanut Yrjö Raja syntyi Vilppulan Tyysniemel- lä tilallinen Anton Rajan perheeseen, seitsemän pojan ja yhden tytön jälkeen kuopukseksi. Tyysniemen muihinkin taloihin oli lapsia siunaantunut varsin runsaasti - niinpä Yrjö aikoinaan kertoikin, ettei lapsuuden ajan leikkikavereista ollut kylällä puutetta.Urheilu kuului vahvasti kuvioihin, kuten soittohalutkin. Isä soitti virsikante- letta, ja siitä Yrjökin oppi jo alakouluiäs- sä saamaan esiin tajuttavia säveliä.Martti-veli kavereineen oli muodostanut kylälle oikein keikkailevan yhtyeenkin, ja harjoituksia pidettiin myös Yrjön kotona. Näin Yrjö oli jo 30-luvul- la Dallapeen ja kumppanien sävelille myyty mies.Nuottejakin Yrjö pyrki selvittämään kansakoulun laulukirjan sivuilta. Nuori vilppulalaispoika vietti muuten tavallista tervettä maalaispojan elämää. Suurin muutos tapahtui vasta kun alkoi:
"Yrjön oppivuodet"Kun Yrjö Raja siirtyi Vilppulan kyläkoulusta 1945 Virtain yhteiskoulun oppilaaksi, kotiseuduksi muodostui Virrat. Paikkakunta oli tuttu siellä asuvan Olga- tädin ansiosta. Tädillä ei ollut omia lapsia, niinpä Yrjölle Markkasen tädin yhteyteen syntyi kiinteä perhesuhde, josta 

muodostui koko Markkasten elinkaaren kestävä.Yrjö Rajan elämänkaari olikin varsin monivaiheinen, jopa melkoisen romaanin aiheet kätkevä, mutta nyt siihen lienee aiheellista pitäytyä lähinnä "Pelimannin polun puitteissa”.Ensinnäkin Olga-tädin vanha mandoliini korjattiin, ja näin oli ensimmäinen oma soittopeli käytössä - ja ahkerassa olikin. Harjoitus tekee usein mestareita, niin Yrjönkin osalta.Yrjön tehtäväksi muodostui pian tanhujen säestys, joskus jopa koulun ulkopuolisiakin esiintymisiä. Koulun pianokin tuli testattua, ja viulu alkoi kiinnostaa. Siihen koulukaveri toi avun, kun toi isänsä viulun Yrjön käyttöön, ja lisää puhtia syntyi harjoitteluun välittömästi.Markkaset muuttivat työn perässä Raumalle, Yrjö mukanaan. Nuori mies jatkoi opintojaan Rauman lyseossa, ja soittoharrastus seurasi vahvasti mukana. Siihen lisää intoa antoi, kun soit- tokaveriksi löytyi Raumalle juuri kanttoriksi tullut SM-tason hanuristi Aimo Känkänen. Samalla Känkänen johdatteli Yrjöä soiton syvempiin saloihin.Monipuolinen urheiluharrastus tuki osaltaan fyysistä jaksamista, koska Kän- käsen seurassa soittamista ja esiintymisiä riitti. Vaikka monipuolinen musiikin harrastus Känkäsen Lahteen muuton johdosta hiipui, soittokavereita Raumalta 

löytyi tanssiorkesterin perustamiseeh ihan riittävästi, eikä tanhujen säestyskään päässyt unohtumaan.Armeija-aikanakaan ei soittamisessa tapahtunut hiipumista, vaikka viulu sanoi yhteistyösopimuksen ennen esiintymistä irti. Komppanianpäällikkö haki kotoaan viulun, joka jäi Rajan käyttöön ja on ollut siitä saakka Rajan paras ja rakkain soittopeli. Näin sattuma korjaa satoaan tälläkin tavalla.Raja jatkoi opintojaan Turun opettajakorkeakoulussa, ja siellä mukaan tuli kuorolaulu. Toki siinä sivussa löytyi Yrjön neljälle lapselle oma äitikin.Opettajaura alkoi Karinaisissa, missä samalla koululla harjoitteli myös torvisoittokunta. Soittokunnan johtaja oli samalla hyvä hanuristi, joka houkutte- li Rajan viuluineen mukaan kaveriksi. Näin keikkasoitot jatkuivat, mutta Ka- rinaisista löytyi uusi musiikin alue, tor- visoitto, ja melko pian sen johtajuuskin. Näin Rajan musiikkiharrastukset paisuivat kuin pullataikina.Raja ehti Karinaisten vuosinaan yhdistämään alueen puhaltajat alueorkes- teriksi, jonka johtajuus olikin miehelle melkoinen haaste.Tämän kaiken ohella Raja oli kouluttautunut myös teknisten aineiden opettajaksi. Tämä rikastutti hänen elämäänsä melkoisesti ainakin Virtain vuosien aikana.Työkuviot hakivat selkiytymistään,
12



jän ansioita, niin säveltäjänä kuin sovittajana rvostetaan, tunnetuimpina Anton pojan polkka ja Yrjön masurkka. Yrjön masurkan tahdissa ovat virtalaiset tanhunneet Kaustista myöten.

ja kun Opettaja-lehdessä oli ilmoitus Virroille haettavasta kansakoululauta- kunnan sihteerin ja matkailuasiamie- hen yhdistetystä virasta, Raja haki sitä ja valittiin. Näin elämä paluumuuttajan roolissa oli tosiasia.Muutaman vuoden kuluttua Virtain kansalaisopistoon perustettiin teknisten töiden opettajan virka velvollisuudella opettaa kansanmusiikkia. Raja siirtyi sen hoitajaksi.Höyliä, sahoja, puukkoja ja muita puuntyöstöön tarvittavia välineitä oli jo hankittuna, joten puutyöpiiri oli helppo käynnistää.Soittimia ja soittajiakin oli kyllä levällään pitkin pitäjää, mutta organisoitu toiminta vaati oman osuutensa. Kansalaisopiston silloinen rehtori Pertti Tamminen ja Yrjö Raja löivät viisaat päänsä yhteen, ja myös pelimannipii- rien perustaminen käynnistyi.Pitäjän keskustaan se syntyi välittömästi, mutta kyläkuntiin se vaati isommat ponnistelut. Näitä kyseisiä piirejä Virroille perustettin kuitenkin peräti kahdeksan.Torvisoittokunnankin Raja herätteli Virroilla henkiin, ja siinä oli aluksi 22 soittajaa. Sitä ei kuitenkaan hyväksytty opiston piiriksi, ja niinpä se melko pian loppui kokonaan.Rajalla oli myös hyvät suhteet soi- tinliikkeisiin, ja hän oli valmis välittämään soittimia niitä tarvitseville.

Pelimannitoiminta 
ankkuroitui VirroillePelimannipiireihin kokoontui melko pian yhteensä toistasataa soittajaa, ja kun Virroilla ensimmäinen Hämeen Kevätsoitto soitettiin, esiintyi Virtain Pelimanneissa Yrjö Rajan johdolla 65 soittajaa.Rajan Virtain Pelimanneissa 70-lu- vun alussa alkanut johtajuus jatkui vielä 1994, se oli kestänyt näin lähes neljännes vuosisadan. Vaikka johtajuus vaihtui, Raja on kuitenkin osallistunut Virtain Pelimannien toimintaan aivan viime vuosiin saakka.Vetovuosiensa aikana Raja johdatti virtalaiset pelimanninsa moniin alueellisiin ja jopa valtakunnallisiin alan tapahtumiin. Niistä mainittakoon Kaustisilla Pirkanmaan päivän yhteissoiton johto, Samuelin Poloneesi Finlandia-ta- lossa, Mäntsälän Sepän soitto, Kuopio tanssii ja soi, useita kertoja niin Eteläpohjalaisissa Speleissä, Hämeen Kevät- soitossa kuin Sata Häme Soi -tapahtumassa, ja vuodesta 1984 lähtien ihan viime vuosiin saakka Pohjois-Pirkan- maan ja Keurusseudun pelimannien yhteisissä Pelimannitalkoissa. Laidasta laitaan virtalaisten omissa juhlissa ja tapahtumissa, niin yksin kuin eri kokoonpanoissa. Aina kuitenkin kantavana ja kannustavana voimana.Rajalla oli Virtain alkuvuosina oma 

yhtyekin. Miehen ansioita, niin säveltäjänä kuin sovittajana arvostetaan, tunnetuimpina Anton pojan polkka ja Yrjön masurkka. Yrjön masurkan tahdissa ovat virtalaiset tanhunneet Kaustista myöten.Raja on palkittu niin Pelimannimestarina kuin kolminkertaisena mando- liininsoiton suomenmestarina.Hän toimi pitkään niin Virtain Pelimanniyhdistyksen kuin Hämeen kansanmusiikkiyhdistyksenkin johtokunnissa. Ansioistaan hänelle on Tasavallan Presidentti myöntänyt Director musi- ces -arvon, ja Hämeen kansanmusiikkiyhdistys valitsi hänet Oltermannik- seen vuodesta 2001 lähtien.Suomen Kansanmusiikkiliitto on myöntänyt hänelle niin Kultaisen ansiomerkin kuin Standaarinkin. Virtain Pelimanniyhdistys ry on myös nimennyt hänet kunniajäsenekseen.Puutyöpiiriäkään ei voi kokonaan unohtaa. Rajasta kehittyi opetustyön ohella taitava puun työstäjä.Hienot lovileikkaustyöt ja sorvatut esineet olivat hänen taidonnäytöksiään. Oma lukunsa on itse tehdyt kolme viulua. Melkoinen mestari tälläkin alalla.Suuren mestarinsa oppeja kiitollisena muistaenVirtain Pelimanniyhdistys ry Erkki Pajumäki, puheenjohtaja
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MA 31.12. UUDENVUODENAATTO klo 23 aattohartaus srk-talolla

Virtain seurakunnassa 2018

MA 24.12. JOULUAATON KIRKONMENOTklo 15 Virtain kirkossaklo 15 Killinkosken kirkossaklo 17 Liedenpohjan kirkossaklo 17 Jouluhartaus uuden hautausmaan kappelissa
TI 25.12. JOULUPÄIVÄN SANAJUMALANPALVELUS klo 8 Virtain kirkossa
KE 26.12. TAPANINPÄIVÄklo 10 messu srk-talollaklo 13 joululaulukirkko Kurjenkylän rukoushuoneella
TI 1.1. UUDENVUODENPÄIVÄ klo 18 iltakirkko srk-talolla

KAUNEIMMAT JOULULAULUT klo 18 seuraavasti:Ma 3.12. Kotala TalollaTi 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut Virtain kirkossaPe 7.12. Äijännevan koulullaTi 11.12. Liedenpohjan kirkossaKe 12.12. Killinkosken kirkossaTo 13.12. Kurjenkylän KylätalollaPe 14.12. Vaskiveden nuorisoseurallaSu 16.12. Kauneimmat joululaulut päätilaisuus Virtain kirkossaMuut musiikkitilaisuudet ja joulunajan tapahtumat kotisivuilla: www.virtainseurakunta.fi

RAUHALLISTA JOULUNAIKAA JA 
VARJELUSTA VUODELLE 2019

http://www.virtainseurakunta.fi


Arvoisat juhlavieraat!Olette sydämellisesti tervetulleita tähän juhlaan, jota vietetään Killinkosken kirkon 90-vuo- tisjuhlana.Ehkä Edith ja Carl Neu, jotka lahjoittivat kirkon rakentamiseen kaksi eri kertaa nämä jykevät hirret, eivät silloin ajatelleet 90 vuoden päähän - tähän päivään, jolloin juhlimme kotikirkkoamme.Kerron hiukan kirkon historiaa. Killinkosken kehräämön perustaja P.G. Holmilla oli lanko, tunnettu kirkkoarkkitehti Josef Stenbäck, joka suun- nitteli 39 kirkkoa, pääasiassa kivikirkkoja. Tämä kirkko onkin yksi hänen harvinaisista puukirkoistaan. Hyvin on suunniteltu, kun katselee vaikka sisäseiniä, joiden pystyhirsimenetelmä pitää rakennuksen ryhdikkäänä tänäänkin.Lahjoituksena Carl ja Edith Neulta saatiin myös hautausmaa-alue koskialueen lähellä.Tehtaanjohtaja Holmin tytär, maisteri Anna Holm lahjoitti kirkon kellot. Niihin on kaiverrettu toiseen kelloon "Isäni P.G Holmin muistoksi Killinkosken kirkolle" ja toiseen taas "Äitini Evelina Holmin muistoksi Killinkosken kirkolle”.Killinkosken Rukoushuoneyhdistys vastasi kirkon ja vuonna 1937 perustetun hautausmaan ylläpidosta sekä maksoi pääosin papin ja suntion palkat vuoteen 1977. Silloin yhdistys lahjoitti alueen Virtain seurakunnalle. Luterilaisen kirkon yhteydessä se on varsin harvinaista.Vuonna 1976 pöytäkirjoihin tehtiin esitys, että kirkko ja hautausmaa lahjoitetaan Virtain seurakunnalle, koska yhdistys ei pysty vastaamaan kirkon käyttö- ja korjauskuluista eikä hautausmaan hoidosta.Hyvät kuulijat, toivon teille kaikille antoisaa ja mieleen jäävää juhlapäivää! Irene Lampila

Killinkosken kirkko
90 vuotta

Kiliin kirkon 90-vuotisjuhlia vietettiin 29. heinäkuuta. 
Kuvat: Jenna Olin
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Virtain kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuula Mäntysalmi ja Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Anu Rantala.

Naisenergiaa VirroiltaKaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sähköyhtiön toimitusjohtaja kohtasivat
Virtalainen naisvaikuttajien ketju on saanut uusia jäseniä. Ensimmäistä kertaa historiassa kaupunginhallituksen puheenjohtajana on nainen, ja samaan aikaan myös Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n toimitusjohtajaksi valittiin ensi kertaa yhtiön historiassa nainen.Tuula Mäntysalmi (kesk) on paukuttanut kaupunginhallituksen puheenjohtajan nuijaa kesäkuusta 2017, ja Anu Rantala puolestaan aloitti tehtävässään 1.10.2017.Tutkimuksissakin on todettu, että hevostytöistä kasvaa johtajia. Molemmat naiset ovat syntyjään virtalaisia.Luottamustehtäviensä ohella Tuula työskentelee perheen yrityksessä taloushallinnon tehtävissä. Hän on koulutukseltaan tradenomi, perheeseen kuuluu aviomies sekä kolme aikuista lasta. Kotoa Kurjenkylästä löytyy oma hevostila.Anu puolestaan on kauppatieteiden maisteri, joka on palannut Virroille vuonna 2015. Hänen perheeseensä 

kuuluu aviomies, kaksi alle kouluikäistä lasta - sekä niin ikään hevonen. Virtain Joulu istutti toimeliaat hevosnai- set samaan pöytään keskustelemaan Virtain valteista ja haasteista.
Mikä on mielestäsi 
parasta Virroilla?Tuula: Parasta on minusta koti ja perhe, myös sukulaiset ja ystävät, yleisesti ottaen ihmiset, mutta myös eläimet, jotka ovat minulle tärkeitä. Virroilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa eri asioita ja myös tehdä töitä.Anu: On vaikea valita mikä Virroilla on parasta, mutta vastaan kuitenkin luonto. Monipuolinen ja kaunis luontomme upeine järvineen ja jylhine metsineen on jotain sellaista, jota ei ehkä aina muista arvostaa riittävästi. Virtain luonto on jotain sellaista, josta voimme olla ylpeitä ja jota kelpaa markkinoida myös muualla.

Minkä asioiden kehittämisen 
näet Virroilla tärkeänä?Tuula: Elinkeinoelämään tulee satsata jatkossakin, mutta ei pidä unohtaa asumisen ja viihtymisen edellytyksiä. Tarvitaan kaavoitusta joka mahdollistaa erimuotoisia asumista Virroilla. Koulutukseen panostamme nyt ja varmasti jatkossakin.Anu: Pidän tärkeänä elinkeinotoiminnan kehittämistä, jotta Virrat säilyy elinvoimaisena tulevaisuudessa. Virtalaisten teollisuusyritysten työvoimapula on otettava tosissaan ja kaupungin vetovoimaisuutta on lisättävä, jotta pysyvää työvoimaa ja sitä kautta uusia veronmaksajia on mahdollisuus houkutella muualta Suomesta Virroille.Peruspalveluiden turvaaminen on tässäkin tärkeää ja omien kokemusten perusteella ne toimivat erinomaisesti. Esimerkiksi terveyspalvelut ansaitsevat itseltäni pelkkää kiitosta. En 
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usko, että isommissa kaupungeissa palvelut toimisivat ainakaan yhtään sen paremmin mitä meillä Virroilla. Muualla vietetyt vuodet tuovat tietynlaista perspektiiviä ja pienen paikkakunnan etuja, kuten asioiden sujumista Virroilla, osaa todella arvostaa.Lähialueilta löytyy hyviä esimerkkejä ehkä jopa hieman hullunrohkeista ideoista. Mielestäni meidän virto- laisten pitäisi miettiä miten voimme hyödyntää naapurikuntien asiakasvirrat ja keskittyä kehittämään omasta paikkakunnastamme niin houkuttele- va, että ohiajavat pysähtyisivät myös meillä.
Virtain kaupunki ja KSAT ovat pieniä 
toimijoita koko maan mittakaavas
sa. Miten näet tulevaisuuden? Kuin
ka pieni pärjää muuttuvassa maa
ilmassa?Anu: Pienen on mahdollisuus pärjätä pitkäjänteisellä työllä, uskomalla itseensä ja tekemällä yhteistyötä muiden kanssa. Uskon, että myös tulevaisuudessa aina riittää ihmisiä, jotka haluavat asua pienellä paikkakunnalla maaseudun rauhassa. Elämän hektisyys korostuu suurissa kaupungeissa ja isoissa yrityksissä, ja laadukas eläminen on usein paljon helpompaa pienellä paikkakunnalla.Tuula: Pieni pärjää siinä missä isokin, 

kuhan talouden realiteetit pidetään mielessä. En allekirjoita suuruuden ekonomiaa, vaan uskon että pienistä puroista kasvaa isommat Virrat. Virtain kaupungissa on tehty pitkäjänteistä työtä terveen kuntatalouden ylläpitämiseksi ja se mahdollistaa kunnan kehittämisen itsenäisesti jatkossakin.Anu: Koillis-Satakunnan Sähkö on kuntien omistama yhtiö, joka huolehtii sähkön jakelusta omalla verkkoalueellaan. Uskon, että omistajakunnat arvostavat omaa paikallista sähköyhtiötä, sillä näin saadaan siirtohinnat pidettyä maltillisina ja investoinnit maaseudun sää- varmaan sähköverkkoon toteutettua järkevästi.Haluamme olla aidosti paikallinen yhtiö. Tämä näkyy muun muassa paikallisessa asiakaspalvelussa, verkkoalueemme hyvässä paikallistuntemuksessa sekä omassa paikallisessa energian tuotannossa. Nyt ja tulevaisuudessa elämään tarvitaan energiaa, ja me olemme sen mahdollistaja.
Miten vietät 
vapaa-aikaa?Tuula: Kotona, perheen parissa hevos- hommia tehden ja koiria ulkoiluttaen. Matkustelen mieluusti, kotimaassa lähinnä hevoskilpailuissa ja ulkomaillakin aina kun vaan mahdollista.

Anu: Vietän vapaa-aikaa perheeni kanssa. Minulla on hevonen ja ratsastus on pitkäaikainen harrastus, johon Virroilta löytyy erinomaiset puitteet. Lisäksi yritän pitää kunnosta huolta lenkkei- lemällä ja muulla liikunnalla. Rakastan matkailua, joten säännöllisin väliajoin teemme matkoja lähelle ja kauas. Uusiin paikkoihin ja kulttuureihin tutustuminen on aina avartavaa, ja kotiin Virroille on sen jälkeen hyvä palata.
Mikä on 
joulussa tärkeintä?Tuula: Virtain Joulu on tietysti se kaikkein paras, monessakin mielessä. Pe- runalaatikko ja kinkku, sekä perinteinen monopoliturnaus perheen kesken. Toki myös hevoset saavat omat herkkunsa joulunakin, ja tärkeintä on kiitollinen mieli, kaikesta siitä mitä meillä nyt on.Anu: Joulu on suosikkini juhlapyhistä. Parasta joulussa on rauhoittuminen, perheen ja sukulaisten kesken vietetty yhteinen aika.

Teksti ja kuvatKati Mäntysalmi

Kuvassa talvesta nauttii Mäntysalmen perheen ensimmäinen hevonen, suomenpienhevosruuna Hemmo-Poika.



Bär/Bähr -sukuseura ry:n puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky luovutti Killinkosken kyläyhdistykselle
L. Juuselan maalaamat muotokuvat Carl ja Edith Neusta. Lahjoitusta vastaanottamassa 

kyläyhdistyksestä Vesa Postinen ja Helena Kairamo. Kuva: Tiina Salminen

Killinkosken Wanhan Tehtaan kulttuurikesä
TZillinkosken kulttuurikesä alkoi Wan- I\han Tehtaan näyttelyiden avautumisella yleisölle Into-keskuksessa sekä muissa näyttelytiloissa toukokuun puolessa välissä.Avajaispäivän aloituksena Killinkosken koulun oppilaat esiintyivät auditoriossa, iltapäivällä Kari Ennola puolestaan kertoi luennossaan kansalliskuvaaja I. K. Inhan valokuvausmatkoista.Illalla avajaisia juhlistettiin Into-keskuksessa musiikin ja juhlapuheen merkeissä. Dosentti Anne K. Ollila luennoi aiheesta Ensimmäiset naiskuvaajat Suo
messa. Tapahtumaa jatkettiin musiikin merkeissä kun mezzosopraano Maarit Aura ja pianisti Piia Kärnä esittivät keväistä, kevyttä ja klassista musiikkia. Duo Songbirds puolestaan esitti Edith Piaf-sikermän.
Naiskuvaajien
kärkeäIhmisläheisestä ja kantaaottavasta va- lokuvatyöstään lukuisia kertoja palkit Valokuvaaja Meeri Koutaniemi 8 vuodenaikaa -näyttelyssä Into-keskuksessa. 

Kuva: Seppo Poutala
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tu valokuvaaja Meeri Koutaniemi saapui avajaispäivänä 8 vuodenaikaa -näyttelynsä avajaisiin Killinkoskelle.Kuusamolaisesta luontoyhteydestä ja mielenmaisemasta kertova kahdeksan teoksen kokonaisuus oli Koutaniemen kuvin ja toimittaja Reetta Rätyn sanoin muodostettu kunnianosoitus malleina toimineille kuusamolaisille. Näyttely on pysyvä osa Kuusamon kaupunkinäkymää. 8 vuodenaikaa oli Wanhan Tehtaan kesässä kiitellyin ja eniten mielenkiintoa herättänyt näyttely.I. K. Inhan teokset olivat saaneet modernin käsittelyn Karoliina Veijon Sadan 
vuoden aikahyppy-näyttelyssä, jossa Inhan ottamat Helsinki -kuvat yhdistyvät erikoisella tavalla nykypäivän kaupunkinäkymään. Kyseinen valokuvanäyttely oli esillä Suomi 100 -juhlavuotena Fin- landia-talolla ja oli osana virallista juhlavuoden ohelmaa.Inhan aikakauden hieman varjoon jääneitä naiskuvaajia nostettiin esille Ku
vankaunis kultakausi -näyttelyssä, jossa oli esillä Signe Branderin, Vivi Richterin ja Bertha Lindemanin valokuvia.He kuvasivat Hämeessä ja Keski-Suo- messa, heitä yhdistävä paikkakunta oli Ruovesi. Vahva olettamus on, että he tunsivat toisensa ja myös I. K. Inhan ammattinsa ja ystäväverkostonsa kautta.Kuin linkkinä toiseen näyttelyyn Signe Branderin töitä oli esillä myös Aika
matka Helsinkiin -näyttelyssä, jossa Ilta- Sanomien valokuvaajana tunnettu Pete Aarre-Ahtio oli uudelleen kuvannut pääkaupunkimme näkymät samoilta paikoilta kuin Brander aikanaan.Helsinki muuttui 1900-luvun alussa voimakkaasti - kaupunki laajeni ja rakennettiin paljon uutta. Siksi Helsingin muinaismuistolautakunta antoi vuonna 1906 Branderille tehtäväksi tallentaa muuttuvaa kaupunkikuvaa myös jälkipolville.Galleria Kiliin Kalleriassa nähtiin kesällä kolme näyttelyä: kesäkuussa näytillä oli upeita käsitöitä Soininkylästä ja Killinkoskelta, heinäkuussa Virtain taideyhdistyksen tuotoksia ja elo-syyskuussa lasten taide- ja teknologiakerho Hack- labin teoksia.
Historiaa 
KamerataivaassaKesäkuussa Kamerataivaan galleriassa matkattiin näyttelyssä Polkupyörällä Petsamoon 1930. Suomen viimeisen tori- kuvaajan Valto Pernun huikeasta polkupyörämatkasta ja kuvaustoiminnasta 

kertova näyttely herätti paljon mielenkiintoa.Heinäkuussa puolestaan oli esillä valokuvaaja Otso Pietinen. Pietisten mai- noskuvaamosta ja Suomessa ainutlaatuisesta valokuvatalosta kertova näyttely avautui kuukaudeksi.Elokuussa esillä oli saksalaisen valokuvaajan Reiner Frommerin kertomuksia Lapin savotoilta 1961-62.
Tapahtumarikas kesä ja 
Suomen älykkäin kylä -kilpailuOsana KesäVirratSoi -ohjelmistoa Wan- halla Tehtaalla oli yksi festivaalien konserteista. Yhden maamme tunnetuimman kuoron Philomelan ja Anna-Mari Kähärän yhteistyönä syntyi keväällä 2018 levy 
Ja muualla tuuli soi -konsertissa kuultiin näitä sävellyksiä. Kuoronjohtajana toimi Marjukka Riihimäki.Heinäkuun viimeisenä lauantaina Killinkosken tehdasalue täyttyi lukuisista torimyyjistä ja markkinakansasta, perinteisenä Killinkoski-päivänä. Elokuun lopulla kesä päätettiin venetsialaisiin jossa esiintyi FourGents.Vieraskirjojen mukaan Wanhan Tehtaan kansainväliset kävijät tulivat seuraa- vista maista: Saksa, USA, Belgia, Sveitsi, Dubai, Dominikaaninen tasavalta, Kana

Kesäkuussa Toisveden ympäriajo toi myös Killinkoskelle kaunista katseltavaa. 
Kuva: Linda Peltola

da, Iso-Britannia ja Espanja.Syksyllä Killinkoski ilmoittautui Suomen älykäin kylä -kilpailuun ainoana kylänä Virroilta. Kisassa on mukana koko Suomen alueelta yhteensä 33 kylää.Suomen älykkäin kylä -kilpailun järjestää Suomen maaseutuverkosto (maaseu- turahasto) yhteistyössä rakennerahastojen (ESR, EAKRj, meri- ja kalatalousrahaston, liikenne- ja viestintäministeriön, Maaseutupolitiikan neuvoston, Kuntaliiton ja Suomen Kylät ry:n kanssa.Vaikka tärkeintä on sparraus ja kehittyminen, Suomen älykkäin kylä on toki myös kilpailu. Voittajakylä valitaan asiantuntevan raadin päätöksellä vuoden 2019 lopussa. Valinnassa kriteereinä ovat muun muassa palvelujen saatavuuden lisääntyminen ja tason nousu, idearikkaat ratkaisut ja aktiivisesti osallistuvien kyläläisten määrä.Killinkoski pyrkii kehittymään entisestään kilpailuvuoden aikana. Olemme mukana kisassa suurella innolla, kekseliäisyydellä ja voitontahdolla. Haluamme kylämme olevan yhä palvelevampi ja parempi paikka elää ja olla kaiken ikäisille asukkaille sekä kylällä vieraileville matkailijoille.
Linda Peltola
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2014 Virtain karhu
Erkka Varjonen

2015 Virtain karhu 
Seppo Kalliojärvi

2016 Virtain karhu
Maija Asunmaa

2017 Virtain karhu 
Vesa Postinen

2018 Virtain karhu
Tanja Sihvonen

Martti Kitusesta Kotalan karhumarkkinoihin!Kitusen Martti syntyi 14 Marraskuuta 1747 silloisen Ruoveden Uuraisten kylässä. Martti oli innokas metsästäjä, kerrotaan Martin kaataneen ensimmäisen karhunsa 12 vuotiaana. Ensimmäisen pyssynsä Martti sai jol4 vuotiaana. Siitä karhunkaato touhut jatkuivatym- päri Suomen. Viimeisen karhun Martti kaatoi 74 vuotiaana.Perinne elää virroilla tänäkin vuonna 2018. Virroille saatiin kaksi kaato- lupaa ja molemmat karhut kaadettiin Elo Syyskuun vaihteessa. Ensimmäinen Ylä Kolkissa ja Toinen Killinkosken taajama alueen läheisyydessä.Karhu kuuluu Virtain perinteeseen. Jokavuotinen Virtain karhu valitaan äänestyksellä Kotalan Karhumarkkinoil- la. Ensimmäinen valittu Virtain karhu valittiin 2002 ja henkilö oli Marjaliisa Pitkäranta, 2003 Timo Kangasaho, 2004 Reino Lehväslaiho, 2005 Helga 

Koivula, 2006 Leena Leppänen, 2007 Eero Hertsi, 2008 Otto Moisio, 2009 Erkki Pajumäki, 2010 Kosti Helimäki, 2011 Pentti Jouttijärvi, 2012 Jussi Korhonen, 2013 Martti Mäntynen, 2014 Erkka Varjonen, 2015 Seppo Kalliojärvi, 2016 Maija Asunmaa, 2017 Vesa Postinen, 2018 Tanja Sihvonen.Ohjesääntö karhun valintaan on selkeä. Virtain karhu on henkilö,joka omalla toiminnallaan on saanut aikaan sellaista, joka on haluttu huomioida. Jotain, jota arvostetaan ja joka on saatettu kaikkien virtalaisten tietoon.Valittu karhu saa uhrikuusesta veistetyn pienen karhun sekä kunniakirjan. Vuonna 2015 kun minut valittiin Virtain karhuksi sain myöskin kauniin tyynynpäällisen karhukuviolla. Valitut karhut saavat kaupungintalon tiloissa olevaan uhrikuusen lankkuun nimensä kuparilaattaan kaiverettuna.

Virtain karhulla ei ole mitenkään määrättyä toimintaa. Karhuvuotenani kävin luovuttamassa Kotalan koulun oppilaille pyöräilykypärät. Juhannusmarkkinoilla Perinnekylässä luin Virtain Juhannus- julistuksen. Pari pientä opastusretkeä tein Virtain kauniisiin maisemiin sekä Ohtolan Päremyllyllä kesäisin pysähtyville ryhmämatkalaisille olen näyttänyt päreiden höyläystä ja kertonut "myllyn" historiaa.Perinne jatkuu edelleen. Kolme karhua kerääntyi pari vuotta sitten Torisevan kahvimajalle muistelemaan nuoruuttaan ja kertoilemaan nykytilanteistaan. Paikalla oli karhut 2014 Erkka Varjonen, 2015 Seppo Kalliojärvi, 2016 Maija Asunmaa. Tarinaa riitti ihan Virtain kaupungin sivuille asti.Virtain karhu 2015 Seppo Kalliojärvi
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Joka vuosi valittu Virtain Karhu saa 
nimensä uhrikuusesta veistettyyn 
monumenttiin sekä karhupatsaan.

Kotalan kyläkauppias Aulikki Länsiaho 
yllätettiin karhuemoveistoksella, jonka oli 
tehnyt Lasse Kangasjärvi. Kuva: Tuija Veija

Tunnelmia Kotalan karhumarkkinoilta 7.-8. heinäkuuta.
Kuva: Tuija Veija
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Sisällissodan muisto - sovinto

Pikkupoikana Vaskivedellä muistan aistineeni jotain pinnan alla olevaa. En sitä ymmärtänyt ja se jäi mieleen kiinnostavana. Ymmärrys ja keino ottaa selvää ilmiöstä kehittyivät vasta parikymppisenä.Olin nimittäin havainnut, että joihinkin vanhempiin ihmisiin saatettiin suhtautua jotenkin eri tavoin. Muuten samalla tavalla tuttuihin saatettiin suhtautua välittömästi ja samanarvoisesti tai eri tavalla varovaisemmin, varautuneemmin ja hienovaraisen kohteliaasti.Käyttäytymistavan erilaisuuden syytä en ymmärtänyt. Joskus saatettiin sanoa, että tämä oli silloin punaisella puolella tai valkoisella puolella. Sana "silloin” oli korvaussana veljessodalle, kapinalle. Jälkeenpäin olen ajatellut, että saattoipa jollain olla puhuessaan käsi taskussa ja nyrkissä, mutta mitään solvaavaa puhetta en muista pikkupoikana kuulleeni.Kirjoitimme Sipilän Antin ja Moision Henryn kanssa tähän lehteen 1978 kirjoitukset Vaskiveden taisteluista. Aineistoa hankkiessa tuli arkistoista esiin v. 1917-18 kirjoitettuja asiakirjoja ja muistiinpanoja, joiden tekijöitä olin pikkupoikana tavannut. Tuolloin aloin ymmärtää asioita, joita mieleeni oli kiinnostavina jäänyt.Avustaessa™ myöhemmin Kauno Vuo- renpäätä Virrat 1918 -kirjan aineiston hankinnassa palasin arkistoissa näihin kysymyksiin. Panin merkille punaisista kovinkin sanoin kannelleita ja heitä syyttäneitä miehiä, jotka olin tuntenut. Osa heistä oli melko pian kesällä 1918 ryhtynyt toimiin vankina olleiden punaisten vapauttamiseksi. Moni virtolai- nen pääsikin vapaaksi jo Tampereelta. 

Eivät joutuneet esim. Hennalaan, Suomenlinnaan tai Tammisaareen. He eivät joutuneet heti teloitetuksi, eivätkä nälkäkuolemaan vankileirillä. Herääviä sovinnon merkkejä oli näkyvissä.
Sovinnon leipäItsenäisyyden ja Virtain juhlavuoden 2017 aikana keskustelin mm. Sipilän Antin ja Heinosen Tapanin kanssa Vaskiveden taistelujen muistamisesta. Otin kantaa jossain julkisessa puheessa ja kirjoitin vuosi sitten Virtain Joulun tervehdykseen tämän hetken muistamisesta. Virtain Seurakunnan puolella juttelimme Hannu Haukkalan ja Jukka Taskisen kanssa. Virtain kaupungin kulttuurisihteeri Päivi Ylimys innostui aiheeseen heti.Ohjelman suunnittelu alkoi loppuvuonna 2017. Seurakunta otti heti vastuun leipäsunnuntaina vietettävästä messusta. Tuo päivä 11.3. oli tasan sata vuotta Vaskiveden taistelujen viimeisestä päivästä. Jukka Taskinen esitti tapahtuman nimeksi osuvasti Sovinnon leipä. Päivi Ylimys kirjoitti ja ohjasi ohjelman, joka rakentui hyvin paikalliselle virtalaiselle pohjalle. Kaksi kuoroa, Elvin Ukot Markku Sorvarin ja Hyväntuuliset Arto Virenin johtamina, sekä 10-vuotias Mauno Rantanen solistina veivät ohjelman läpi upeasti seurakunnan tietenkin avustaessa.Ennen seurakuntasalissa vietettyä lei- pätarjoiluhetkeä muodostettiin sadan henkilön sovinnonketju kirkon ympäri 1918 osapuolten uhrien muistoksi pystytettyjen muistomerkkien välille. Lyhyt hetki oli vaikuttava.On sanottu, että kirkko oli aikanaan 

yksipuolisesti valkoisella puolella ja kirkko teki vääryyttä. Ei kai kirkko tai uskonto sitä tehnyt. Jos teki, sen teki kirkon edustaja. Kirkko puolustautui sanomalla olevansa laillisen hallituksen puolella. Toisaalta epäoikeudenmukaisuutta ja hirmutekoja voi estää laillisin keinoin nousemalla julkiseen vastarintaan.Miten sota sitten vaikutti punaisten suhtautumiseen kirkkoon ja seurakuntaan? Kirkosta etäällä olleet varmaankin etääntyivät enemmän. Saatettiin vannoa, ettei koskaan kirkkoa tarvitse. Jotka olivat kirkossa, jakaantuivat. Erottiin, toinen jatkoi ennallaan. Kolmas saattoi tuntea lähentymisen tarvetta enemmän.Kirkkomme on erityisesti arkkipiispa Kari Mäkisen aikana ja johdolla tehnyt sovintoa. Samoin on Virroilla tehty ja kehitys huipentui mielestäni hyvin tähän tilaisuuteen.
Muistelutilaisuus messun jälkeenVaskiveden kyläyhdistys oli järjestänyt Vaskiveden Nuorisoseuralle iltapäiväksi muistelutapahtuman. Antti Sipilä ja allekirjoittanut keräsimme historiatietoja ja kirjallisuutta nähtäville ja alustimme keskustelua. Pentti Jouttijärvi kertoi asiantuntemuksella karttojen avulla joukkojen liikkeet ja vahvuudet taistelujen aikana.Mukavaa oli muistitietojen perusteella käytetyt aidot puheenvuorot. Kiinnostus aiheen kirjallisuuteen oli läsnä.

Keijo Kaleva
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Sovinnon leipä -messua vietettiin Virtain kirkossa 11. maaliskuuta. Päivi Ylimys kirjoitti ja ohjasi ohjelman, 
joka rakentui hyvin paikalliselle virtolaiselle pohjalle. Solistina toimi 10-vuotias Mauno Rantanen. 

Kuvat: Päivi Ylimys
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Riihi, josta käsin poliisit surmattiin.

Poliisisurmat järkyttivät Virroilla vuonna 1918Maaliskuussa vuonna 1918 varastettiin Kankaanpään ladosta, joka sijaitsi lähellä nykyistä Sopurahan pysäköintialuetta, kuorma heiniä. Kuorman jäljet johtivat Siekkiskylän suuntaan.Poliisit lähtivät seuraamaan kuormaa varisseiden heinien perusteella. Maaliskuun 18. päivän aamuna he poikkesivat Mäkelän talosta kysymään, olisiko siellä tietoa tapahtuneesta. Mäkelässä ei heinäkuormasta tietoa ollut, ja poliisit lähtivät hiihtämään hevostietä kohti Pirttijärveä.Talvitie kulki Pihlaveden, nykyisin Siekkisentie, maantieltä kohti pohjoista nykyisen Patolantien kohdilla ja jatkui Niinimäen talon (Ohtolassa Kuusijärven länsipuolella sijainnut asuinpaikka] ohi kohti Viitalaa ja Killinkoskea.Poliiseille ei selvinnyt kuorman määräpaikkaa, ja näin ollen he palasivat iltapäivällä takaisin kohti Virratta ja päättivät hiihtää erään talon kautta.Pirttijärven talossa asunut mies oli hyvä kaveri talon isännän kanssa, ja tarinan mukaan joidenkin asioiden takia he väittelivät virkavaltaa. On mahdol

lista, että he olivat luvatta ampuneet lampaita metsälaitumilta.Kun poliisit aamulla jatkoivat matkaa Pirttijärveltä eteenpäin, lähti Pirttijärvi heti ilmoittamaan poliisien kulusta. Isäntä suhtautui asiaan niin, että poliisien kohtaaminen tietää vaikeuksia. Niinpä hän teki kovan päätösen ja meni riiheen odottamaan kiväärin kanssa, palaavatko poliisit hänen talonsa kautta.Surmatragedia alkoi kehittyä. Iltahämyssä poliisimiehet hiihtivät hevostietä kohti taloa pohjoisesta, ja isäntä ampui heidät riihen savuluukusta. Hän oli kovahermoinen mies, valjasti hevosen ja nosti ruumiit rekeen. Tarina kertoo, että tutkimuksissa reestä löytyi verta. Hän ajoi runsaan kilometrin kohti pohjoista määränpäänään paikka, jossa on lähes kymmenmetrinen kohtisuora pudotus rotkoon. Hän pudotti ruumiit rotkoon, peitti lumella ja sekoitti jälkiään miten pystyi. Paikka on Pirttijärven ja Vääräjärven puolivälissä.Aamulla lähteneitä poliisimiehiä alettiin kaivata. Kun heitä ei kuulunut takaisin, aloitettiin etsinnät. Heidän kohta

lostaan heräsi nopeasti aavistus. Myös vaariltani Juho Mäkelältä kyseltiin, mihin ruumiit olisi voitu kätkeä, ja niinpä hänen opastuksellaan mentiin tuon rotkon reunalle. Kevät oli laskettanut hankia niin paljon, että toisen surmansa saaneen poliisin rukkanen pilkotti lumihangesta. Synkkä kätkö löytyi.Heti surmatyön jälkeen isäntä poistui kylästä, ja tuona epäselvänä aikana oli Vaskivedellä sekä punaisten että valkoisten liikehdintää. Tarinan mukaan sieltä hän olisi päässyt Turkuun ja meren auettua Ruotsiin ja myöhemmin Amerikkaan.Tarinaan liittyy myös epäselvä mutta kutkuttava tieto, että noin viisikymmentä vuotta myöhemmin Virtain taksiko- pille olisi tullut iäkäs huonosti suomea puhuva mies, joka mahdollisesti kävi tilalla.
Tämän tarinan on kertonut Juho Mäkelä 
tyttärelleen Saimille ja vävylleen Toivolle, 
jotka ovat kirjoittajan vanhemmat.

Teksti: Tarmo Kivelä
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Heikki Joutsenjärven saha Kurjenkylässä toimi 1950-1960-luvuilla ja se työllisti kymmeniä kyläläisiä. Sahatavarasta suurin osa 
{ vietiin ulkomaille. Kivijalan jäänteet löytyvät edelleen maastosta entisen nuorisoseuran talon takaa. Kuvan omistaa Tuija Veija.

Myllyjä ja sahoja vuosisadan 
1800-1900 vaihteessa KurjenkylässäVedenjakajaseutujen luonnon ja ilmaston karuus antavat oman leimansa Kurjenkylänkin maaperälle ja kasvillisuudelle. Matalat järvet, keväiset tulvat ja lukuisat suot antavat merkkejä alkavasta Pohjanmaan tasaisuudesta. Vesi on huuhtonut maaperän ravinteet alajuoksun eläjien rikkaudeksi.Maata viljelemällä ja eläimiä pitämällä saattoi mökkiläinen kuitenkin pieniltä tilkuiltaan saada välttämättömän avun perheensä ruokkimiseen, mutta pääasiallisin toimeentulo oli hankittava kodin ulkopuolelta. Vaikka maaperä onkin karu, laajat metsäalueet ovat an

taneet Kurjenkylässä työtä, leipää sekä myös vaurautta läpi sukupolvien.Kymmenet tervahautoj en jäänteetym- päri kylää ovat todisteena siitä, kuinka suuri taloudellinen merkitys tervanpoltolla oli näillä alueilla, ennen kuin puuta ryhdyttiin teollisesti jalostamaan.
Sahaustoiminta 
alkoi 1920-luvulla1920-luvulla alkanut sahaustoiminta toi kylään ensimmäiset teolliset työpaikat. Raamisahan kivijalanjääntei- tä entisen Nuorisoseurantalon taka

na on säilynyt muistona jälkipolville Leppäsen kantatalon isännän Svante Nojosen ennakkoluulottomasta ratkaisusta, kun hän päätti rakentaa raami- sahalaitoksen niin sanottuun Liinus- kan mäkeen Kurjenkylässä.Toinen tuon ajan sahayrittäjä oli Erkki Kurki, Ala-Kurjen poika, jonka ensimmäinen saha sijaitsi Harjun rannassa 1923. Ranta on nykyisin huvila-aluetta. Liekö johtunut huonoista suhdanteista, mutta saha paloi ja uusi saha rakennettiin Jussinsaarelle 1920-lu- vun puolivälissä.Erkki Harju oli ehtinyt harjoittaa sa
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haustoimintaa myös Viinakosken sahalla Viinamäessä, ja ensimmäinen Huvilan saha Korossa lienee hänen perustamansa vuonna 1924.Jussinsaaren höyrykoneen voimalla käyvän sahan hän rakensi vuonna 1925. Tänäkin päivänä näkyy maastossa merkkejä kanaalista, joka johti sahan tontilta Kurjenjärveen saakka. Kanaalia pitkin voitiin uittaa tukkeja järveltä, mutta se toimi samalla myös tukkien vesivarastona estäen niiden si- nistymisen kesäaikana ja tyydytti myös höyrykoneen veden tarpeen.Yrityksen mentyä konkurssiin sa- hatoimintaa jatkoivat ilmeisesti Erkin veli Aleksi Kurki, Juho Nevala, Kaivos- Valtte ja Luomalahti Kihniöstä. Muiden osakkaiden myytyä osuutensa Aleksi Kurjelle tämä jatkoi sahaustoimintaa yksin paikalla, jossa nykyisin asuvat Sirpa ja Veli Rantanen.Kummastakaan sahasta ei ole jäljellä muuta kuin Jussinsaaren sahasta maininta eräässä viisunsäkeessä: "Koivulan rannassa taivaan alla, soit- teli piru, piru viulullaan. Ei piru saa, ei piru saa Jussin saarelta repsikkaa.” Repsikka oli sahan työläinen, jonka tehtävänä oli vetää tukit ketjukuljettimel- la sahan päälle sahattavaksi.Jos ei ollut koskivoimaa, ainoa vaihtoehto sahojen käyttövoimaksi maaseudulla oli höyrykone, jolla piti olla tietty henkilö nimettynä sen hoitajaksi, joka vastasi koneen turvallisuudesta.Nuori mies Jaakko Hällback Hirvijärveltä, tiettömän taipaleen takaa, oli kiinnostunut höyrykoneesta ja sen tekniikasta. Kurjen Aleksi opetti Jaakolle höyrykoneen niksit ja käytön. Niillä tiedoilla ja taidoilla sekä Aleksilta saamallaan työtodistuksella Jaakko pääsi opintielle ja valmistui konemestariksi. Sillä vakanssilla hän seilasi maailman meriä eläköitymiseensä saakka. Aina kun Jaakko kävi lomilla Virroilla, hän kävi tervehtimässä Aleksia, tietenkin tuliaisten kera. Aleksi oli Amerikan käynyt viriili mies, keksijä ja ko- titarvekalastaja ympäri vuoden.Sodan jälkeen setäni Heikki Jout- senjärvi rakensi raamisahan samalle tontille, jossa hänen appensa Svant- te Nojosen sahakin aikanaan oli. Saha oli toiminnassa lähes 20 vuotta 1950- 1970-luvuilla.Raiskinmäen sahan rakentaessa ajanmukaisen höyläämölaitoksen viereen tehtiin pieni raamisahalaitos, jolla on sahattu erikoispuita höyläämön tarpeisiin. Raiskinmäen sahan toiminta jatkuu edelleen.Sahat toivat kuorma-autot kylään 

Sahaustoiminta toi myös ensimmäiset kuorma-autot Kurjenkylään. Nojosen Svanttella oli Grey ja Harjun Erkillä Hansa, jossa oli puupinnaiset vanteet.Sahatavara vietiin Kurjenkylästä satamiin laivattavaksi junalla Sydänmaan asemalta Alavudelta, koska se oli tuolloin lähin rautatieasema.Ennen kuorma-autojen aikaa sahatavara vietiin hevosilla asemalle, jonne matkaa oli 50 kilometriä tai jopa satamaan, 150 kilometrin päähän. Paluukuormana oli usein kauppiaiden tavaroita. Sen ajan kuorma-auto oli melkoinen parannus kuljetuksiin, vaikka ei siinä paripyöriä ollutkaan, telistä ja peräkärrystä puhumattakaan. Pitkä sahatavara, lyhyt akseliväli ja lava tekivät usein huonojen teiden heitto- paikoissa sen, että etupyörät saattoivat olla ilmassa pitkiä matkoja. Vastaantulevat hevoset pelkäsivät ja akat kirkuivat.
Jauhomylly 
sahan kyljessäVarsin yleisesti tuon ajan sahoihin liittyi jauhomylly, koska samalla voimanlähteellä voitiin käyttää molempia laitteita tuurittain tarpeen mukaan.Aleksi Kurjella oli tulitikkurasian etiketti, jossa oli tekstinä "ALEKS KURKI, siirtomaatavarakauppa, saha ja mylly”. Ensin hän toimi myllärinä ja kaupan hän aloitti 1920-luvun lopulla. Sahaus- toiminta päättyi tuolla paikalla 1940- luvulla, ja ostettuaan myllyn koneet Väinö Keskinen siirsi ne omaan kiinteistöönsä vuosia myöhemmin.Kurjenkylän toinen saha-mylly-yh- distelmä oli Seinäjärvellä, jossa koski- voimaa ja höyryä hyödyntävä yritystoiminta alkoi Eemil Norrvikin ja Heikki Hirviniemen toimesta vuonna 1925. Koskiosuudet kuuluivat Norrvikille, mutta myllärinä toimi aina vuoteen 1952 saakka Heikki Hirviniemi, joka oli vuokrannut paikan Norrvikilta. Hirvi- Heikkinä yleisesti tunnettu Hirviniemi teki pääasiassa myllärin ammattia, vaikka olikin erittäin taitava nikkari ja seppä. Suurimman kuuluisuuden hän kuitenkin saavutti eläissään saunomalla vuoden jokaisena päivänä.Kun Seinäjärven vesipintaa ryhdyttiin säännöstelemään ja myllyn pato purettiin vuonna 1952, vietiin samalla Mylly-Heikiltä ammatti ja työmaa. Mutta sauna jäi.Heikki osti Vaskivedeltä Moisio-Tyr- kön tilan ja tavoilleen uskollisena jatkoi jo tavaksi tullutta jokailtaista saunomista, josta saattoivat päästä osallisik

si myös muutkin niin halutessaan. Aikoinaan järjestettiin Vaskivesi-juhlia. Eräiden juhlien aikana poliisi parkkeerasi autonsa Heikin taloon johtavalle tielle. Isäntä huomasi sen ja sanoi talossa töissä olleelle Lapin Untille:"Mee sanoon poliisille, että tulevat saunaan tai ajavat autonsa muualle."Toinen mukana ollut konstaapeli Yrjö Koski-Lammi kertoi myöhemmin käskyn olleen yksi virka-aikansa mieleisimpiä. Saunominen oli siis mieluisampi vaihtoehto, vaikka tiedossa oli, että sauna oli todella kuuma.
Tuulimyllyt 
kestävät vuosisatojaKurjenkylässä vesivoiman hyödyntämiseen oli rajalliset mahdollisuudet. Seinäjärven myllyn lisäksi ainoastaan Peuran mylly sai koskioikeudet ja luvan harjoittaa viljan jauhatusta. Ruohonen sai luvan vuonna 1898, lupa oli voimassa viisi vuotta kerrallaan. Mylly on sittemmin purettu.Kun koskivoimaa oli rajallisesti, käytettiin tuulta hyödyksi jo ennen kuin Seinäjärven ja Peuran myllyt olivat käytössäkään. Tuulimyllyjä oli Kurjenkylän alueella ainakin viisi.Ruohomäessä oli yksi, jonka alaosa on pystyssä vieläkin. Toinen oli Heittolassa. Tuo mylly on tänä päivänä nähtävissä Ruoveden kotiseutumuseossa. Kolmas on Yläjoen tuulimylly, joka 1920-luvulla myytiin ja siirrettiin Isoniemeen, johon silloin perustettiin Virtain kunnan lastenkoti. Sittemmin mylly siirrettiin Lakarinharjulle, kun sinne perustettiin leirintäalue. Tänä päivänä kyseinen mylly ihastuttaa matkailijoita Virtain Perinnekylässä. Neljäs mylly oli Joutsenjärven mylly, joka on peruskorjattu ja siirretty nykyiselle paikalleen pihapiirin ulkopuolelta vuonna 1975.Tuulimyllyt ovat ilmeisesti kaikki peräisin 1800-luvun jälkipuoliskolta. Niiden hirsityössä voi ihailla todellista kirvesmiestaitoa, sillä työt on tehty yksinomaan kirveellä. Koko rakennelma on pysynyt ja pysyy pystyssä kovim- mallakin tuulella ilman ensimmäistäkään rautanaulaa tai pulttia!Hyrräksi luulevat kaupunkilaislapset tänä päivänä tuollaista rakennelmaa. Nykyajan "hyrrät" ovat sirompia, koska tekniikka ja materiaalit ovat kehittyneet. Ennen niillä tehtiin jauhoja, nyt sähköä!

Olli Joutsenjärvi
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Virtain 4H-yhdistys 
on virkeä ysikymppinen

4H:n logot ovat muuttuneet vuosien var
rella. 4H:n uusi logo (ylimpänä) kuvastaa 
nykyaikaista, monipuolista ja kansainvä
listä toimintaa.

Vuonna 1928 alkanut 4H-toiminta lasten ja nuorten parissa saavuttaa tänä vuonna kunnioitettavat 90 vuotta niin valtakunnallisesti kuin Virroilla paikal- lisestikin.Vuosikymmenten mittaan on kas- vatuspalstoista siirrytty blogien pitämiseen ja perustamaan 4H-yrityksiä. Yhdessä tekemisen riemu on kuitenkin säilynyt. Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi - niistä arvoista on 4H tehty tänäkin päivänä.4H-toiminnan juuret juontavat maa- talouskerhotoimintaan, jota käynnistettiin Virroilla ensimmäisten joukossa. Varttuneemmilla virtalaisilla on muistoja noista varhaisista kerhoajoista.Esimerkiksi Kalervo Kangasaho Virtain Kotalasta on muistellut olleensa itse maatalouskerholainen 1930-lu- vulla. Hän kasvatti aarin alueella perunaa, porkkanaa, lanttua, naurista ja punajuurta. 4H-neuvoja toimitti siemenet. 1930-luvulla Virtain Pirtin piha- alueella pidettiin maatalousnäyttely. 

Sinne Kangasahokin vei vihanneksiakin myyntiin.Vuosikymmenten mittaan Virtain 4H- yhdistys on toiminut vireästi. Perinne- kylässä sijaitseva Suomen ensimmäinen 4H-tila on ollut toiminnan keskus jo neljän vuosikymmenen ajan ja yhdistyksen monipuolinen toiminta kattanut koko pitäjän.Mukana 4H-toiminnassa on vuosittain ollut satoja lapsia ja kerhot kokoontuneet eri kyläkunnissa. 4H:ssa lapset ja nuoret ovat myös päässeet kokeilemaan yritystoimintaa ja ansaitsemaan omaa rahaa. 4H onkin nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva järjestö, monipuolinen ja kansainvälinen.Virtain 4H-yhdistys on saanut myös tunnusta monipuolisesta nuorisotyöstään, esimerkiksi Virrat-palkinnon, Timo Karan suunnitteleman Karhu-veistoksen, vuonna 2008.
Erja Niemelä

Huolenpitoa ja valittamista joulujen välilläkin
Ihmiselämä on kummallinen aikojen ketju toisistaan välittävien ihmisten kesken. Lapsena kaikki kaikessa ovat vanhemmat ja myös sisarukset. Elämä pyörii useimmilla pienen perheen ympärillä ja välillä kurkotetaan suureen ja kenties uhkaavaankin maailmaan. Onneksi useimmilla on kuitenkin tieto, että voi aina palata takaisin turvalliseen vanhempien pesään.Teini-ikäisenä alkaa maailmankaipuu voittamaan turvallisuuden. Silloin otetaan ensiaskelia ja kokeillaan jo siipien kantavuutta. Opiskeluaikana siivet ovat jo täysin levällään. Aika on huoletonta. Vielä ei ole omia lapsia huolehdittavana ja vanhemmatkin ovat terveitä. Taakse ei katsota. Sen sijaan seikkaillaan pitkin maailmaa reppu selässä, opiskellaan ja otetaan ensiaskelia työelämässä -ilman turhia paineita.Ensimmäinen iloinen vastuu tuntuu sydämessä oman lapsen syntymän hetkellä. Nyt on minun vuoroni olla se turvallinen hahmo. Jotkut siihen vastuuseen pystyvät, kaikki eivät itse ikinä kasva aikuiseksi. Omat vanhemmat ovat vielä voimissaan. He ovat apuna lastenhoi

dossa, kun omassa elämässä tuuli tuivertaa myrskylukemissa. Joillekin myrsky syntyy aviokriisistä, toisille töistä tai työttömyydestä.Vanhemmat tuntuvat kuitenkin lähes aina peruskalliolta. Kun on vaikeaa, aikuinen mies menee isän kanssa saunaan. Puhutaan elämästä. Äiti tekee sitä lapsuuden leipää. Turvallisuus palaa mieleen ja usko elämään. Taas on hyvä ponnistaa.Lapset kasvaa ja hyppää omilleen. Vanhemmat hiljentävät lopulta vähän työtahtia. Hetken aikaa elämässä on lähes huolehtimista vapaa ajanjakso. On aikaa omille ajatuksille. Totta kai jokaisella lapsella on vuorostaan kriisi päällä, mutta ei mitään sellaista, jota ei yhdessä voisi ratkaista. Taas vanhemmat antavat taustatukea omalla elämänkokemuksellaan.Valitettavasti mummu ja pappa eivät pysty olemaan terästä ikuisesti. On aika huolehtia heistä. Elämän kiertokulku palaa alkulähteille. Sinä oletkin aikuinen ja osaava suhteessa omiin vanhempiisi. Halu huolehtia ja oman elämän pakottavat kiireet kohtaavat tuskastutta

valla tavalla.Huoli kasvaa. Onko äiti kaatunut, kun ei vastaa puhelimeen? Onko isä eksynyt metsään? Pitäisikö ostaa isompi huoneisto Helsingistä tai Tampereelta, johon myös vanhemmat mahtuvat? Mutta he tarvitsevat jo nyt jatkuvaa huolenpitoa ja itse olen jatkuvasti matkoilla. Sekään ei ole ratkaisu. Ratkaisu on löydettävä lähempää, vanhempien lähiympäristöstä.Meille ratkaisu löytyi onneksi vanhempien kotikulmilta. Tutut ympäristöt ja tutut ihmisetympäröivät taas vanhempiani Ainalan senioritalossa. Tuntuu että puolet Kurjenkylästä olisi muuttanut Ai- nalaan. Kiitollisuus palaa mieleen. Nyt vanhempani ovat turvassa ja voimme viikonloppuisin käydä myös kotitilalla. Ainalassa ammattitaito yhdistyy empatiaan. Elämä on todellista huolehtimisen ja välittämisen kiertokulkua. Siihen tarvitaan paljon hyviä ihmisiä.
Harri Jaskari lapsuuden virtalainen
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Amerikan meininkiä. Eemeli ensimmäinen oikealta, Kalle hänen edessään.

Eemeli ja Kalle AmeriikassaVirtain Vaskivedellä sijaitsee maineikas Haapamäen matkailutila, jonka pitkästä historiasta löytyy mielenkiintoinen sivuhaara Yhdysvaltoihin. Tilan itsensä nimi on Tapio, ja se on alun perin Purran kantatilan torppa. Asukkaita torpassa on ollut ainakin 1800-luvun alkupuolelta.Lähdetäänpä liikkeelle siitä, miten maatilamatkailun vanha isäntä Esko Haapamäki sattui syntymään juuri Tapion tilan kammarissa. Eskon isä Eemeli Haapamäki (1882-1952) oli kotoisin Kurun Riuttaskylän Haapamäestä, noin 12 km Vaskivedeltä Kuruun päin. Hänen isänsä oli Lammin torppari Antti Antinpoika Haapamäki ja äitinsä Miina Hangasmäki, joka tarinan mukaan luudalla karkotti lehmän kimppuun ha- vittelevan karhun.Haapamäki sijaitsi Vaskiveden ja Kurun välissä keskellä erämaata. Tämä toi torpan ja sittemmin 22.4.1902 lohkotun itsenäisen tilan elämään omat haasteensa. Kaikesta oli selvittävä omin avuin, ja talossa piti itsellään olla työvoimaa, 

jotta työt tuli ajallaan tehtyä.Kuten siihen aikaan oli tapana, vanhin poika jäi taloon isännäksi ja nuoremmat olivat talon töissä niin kauan kun talossa asuivat. Haapamäen isännäksi, tai ilmeisesti ensin torppariksi ja sitten 1902 alkaen isännäksi, jäi vuonna 1865 syntynyt Juho Iivari Haapamäki.Nuorempien veljesten oli paikkansa maailmassa katseltava, tai tehtävä kuten Konsta-niminen velimies, joka jäi taloon vanhaksi pojaksi ja työvoimaksi.Näistä lähtökohdista Eskon isä Eemeli päätyi rohkeaan ratkaisuun ja lähti hakemaan paikkaansa ja elämäänsä Ame- riikasta. Suomesta lähti vuosina 1881- 1914 kaikkiaan noin 280 000 henkeä siirtolaisina etenkin Yhdysvaltoihin.Eemelin kaksi vuotta nuorempi velipoika Kalle (1884-1976) kerkisi oman ratkaisunsa tehdä hieman aikaisemmin. Muistitietona Eemelin Amerikan kipinän syttymisestä on säilynyt seuraava keskustelu:"Olisit sanonut, niin minäkin olisin 

lähteny", tuumasi Eemeli, johon Kali vastasi:"Tulet sitte perässä, jos siellä tuntui pärjäävän."Vuoropuhelu käytiin hevosen rattaill syyskuussa 1909, sen jälkeen, kun Kali oli aamuvarhaisella herättänyt Eeme Iin hevoskuskiksi viemään häntä Ku run laivarantaan ja kertonut lähtevän sä siltä istumalta Amerikkaan.Ennen lähtöänsä Kalle oli käynyt hui! kaarnassa isälleen ja äidilleen jäähyväi set makuukamarin ovensuussa - mitäp sitä etukäteen murhetta kylvämään.Kallen lähtöpäivä oli matkustajaluet telohaun mukaan 2.10.1909. Ja niinhä: siinä kävi, että Amerikkaan vei Eeme linkin tie jo loppuvuodesta 1909, "Mas san valtioon" rakennusmieheksi. Mit lie veljekset odottivatkin, vastassa o’ kova maailma, jossa jokainen oli täysi: omillaan. Yleisesti sanottiin, että Arne rikka oli paratiisi naiselle, mutta helveti miehelle ja hevoselle. Tiedä häntä.Eemeli ja Kalle olivat varmasti käy neet Tampereella ja todennäköisesti myö 
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Seinäjoen markkinoilla, mutta oletettavasti sen kauemmaksi 25- ja 27-vuo- tiaiden nuorten miesten ymmärrys ei vielä riittänyt.Siirtolaisuus oli toki tuossa vaiheessa jo varsin yleistä ja lehtien kautta pystyi tutustumaan rapakon takaa tuleviin tarinoihin ja uutisiin.Rohkean päätöksen ja hypyn tuntemattomaan teki jokainen, joka matkaan lähti. Oli itsestään selvää, että kielitaito puuttui kaikilta. Matkat myytiin kuitenkin pakettina ja kaikki oli Hangon satamasta eteenpäin järjestetty niin valmiiksi, että New Yorkin rantaan asti oli eväät ja ohjelma selvillä.Sitten okiinkin tuntemattoman edessä, jos ei sitten ollut niin onnekas, että matkan ja työpaikan oli järjestänyt joku edellä mennyt ja jo maan tavoille oppinut konkari.Matka Hangosta New Yorkiin vuonna 1910 maksoi 246 markkaa, joka vastasi noin neljäsosaa työmiehen vuosiansioista. Eli säästöjäkin piti olla.Matka alkoi Hangon satamasta ja ensin purjehdittiin 4 päivää Englannin Hul- liin, josta matka jatkui junalla mantereen yli Southamptonin satamaan. Siitä taas laivaan ja noin kahden viikon laivamatka valtameren yli sen aikaisen maailman ehkä kansainvälisimpään satamaan New Yorkiin. On siinä mahtanut olla ihmettelemistä.Vuosien 1892 ja 1954 välillä New Yorkin kautta Yhdysvaltoihin saapuvat siirtolaiset astuivat maihin Ellis Islandilla, New Yorkin satamassa olevalla saarella lähellä Vapaudenpatsasta. Yhteensä yli 12 miljoonaa maahanmuuttajaa tuli Ellis Islandin kautta, ja nykyään arvioidaan noin 40 %:lla yhdysvaltalaisista olevan esivanhempia, jotka ovat tulleet tätä tie

tä. Enimmillään nousi maihin yli 21.000 henkilöä yhdessä päivässä.Eemelin matkasta Southampton- New York löysin internetin www.li- 
bertyellisfoundation.org kautta seu- raavat tiedot:Matkustaja Emili Haapamaki, laivan nimi Adriatic, saapumispäivä 9.12.1909, asuinpaikaksi kotimaassa merkitty Kurn, Finland.Laivan kapasiteetti 2825 matkustajaa. Ellis Islandin eli New Yorkin sataman matkustajaluettelon mukaan samalla aluksella saapui 576 matkustajaa, joista 145 oli suomalaisia. Eemelin kanssa samalla laivalla tuli myös toinen kuru- lainen (Kurn, Finland) Sulo Leppänen, joten aivan orpona ei tarvinnut matkustaa.Ellis Islandilla tehtiin jokaiselle maahantulijalle terveystarkastus, ja sairaat matkalaiset käännytettiin armotta takaisin. Noin 2% matkalaisista ei läpäissyt tarkastusta, ja tästä syystä saari tunnetaan myös nimeltä kyynelten saari. 1900-luvun alussa maahantuloa ei vielä muista syistä rajoitettu, mutta 1920- luvun puoliväliin tultaessa Ellis Island oli maahanmuuttolain (1924) seurauksena saanut karkotussaaren maineen. Jossain vaiheessa jo ennen tätä naimattomat naiset tarvitsivat kutsujan ja vastaanottajan, joka todisti tulijan kunnolliseksi ja hyvämaineiseksi.Eemelin ja Kalle noustessa maihin 1909 syksyllä vastaanotettavien siirtolaisten määrää ei vielä rajoitettu.Kummankin veljeksistä tiedetään olleen "Massan valtiossa”, metsätöissä, rakennustöissä ja ainakin Kalle oli myös rautatietä rakentamassa. Kysymyksessä on ollut Massachusettsin osavaltio.Eemelin kohdalla on tiedossa, että 

asuinpaikka oli noin 250 kilometriä New Yorkista pohjoiseen oleva Fitch- burgin kaupunki. Se oli 1900-luvun alussa merkittävä amerikansuomalaisten siirtolaisten yhdyskunta, ja kaupunki oli aikanaan myös amerikansuomalaisen työväenliikkeen keskus.Kaupungissa ilmestyi vuosina 1905- 2009 Raivaaja-lehti ja kaupungissa toimii myös suomalaisten siirtolaisten aikanaan perustama Workers’ Credit Union -luottolaitos.Fitchburgin vuonna 1906 valmistunut suomalainen työväentalo, Saima-haa- li, on nykyisin alkoholistiparantolana. Kaupungissa on myös Saima-puisto, jonne kokoontui heinäkuussa 1970 yli 3 000 henkeä presidentti Urho Kekkosen vieraillessa kaupungissa.Forest Hillin hautausmaalle on haudattu lukuisia suomalaisia, tunnetuin heistä on Oskari Tokoi, joka aikanaan oli myös Raivaaja-lehden päätoimittaja. Todennäköisesti veljekset ovat Raivaaja-lehdestä uutisia lukeneet ja pysyneet näin selvillä Suomen tapahtumista."Massan” osavaltiossa suomalaisten keskuudessa vallinnut sosialismin aate ei veljeksiin kuitenkaan tarttunut.Kalle palasi Amerikasta 1912, ja Eemeli seurasi pian perässä. Kallesta tuli vävy Ala-Purraan, ja pian syntyi veljesten kesken ajatus siitä, että Eemeli ostaisi tilaan kuuluneen Tapion torpan itselleen. Kauppa toteutui lokakuussa 1914.
Teksti on tiivistelmä Juha Heinämäen 
kirjasta Antianlahden aallot, julkaistu 
2018. Kirja kertoo Haapamäen matkai
lumaataan vaiheista.

V/hite Star Line.
R. M. S. ‘•ADRIATIC”. 24.0-2C

725 teet long. 75 feet broad. 53 teet deep.

Adriatic, laiva, jolla Eemeli matkusti valtameren yli Southamptonista New Yorkiin.

Antianlahden 
aallot
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Leena Vaara - 25 vuotta kuvataidetta100 näyttelyä täyttyi Suomen juhlavuonna 2017
Kuvataiteilija Leena Vaara tekee taidetta suurella tunteella. Hän on tehnyt kaksikymmentäviisi vuotta kuvataidetta ja saman verran aktiivista järjestötyötä kuvataiteen parissa. Taide on kuulunut aina hänen elämäänsä tavalla tai toisella. Taidenäyttelyt, teatteri ja museot olivat osa hänen elämäänsä jo lapsena.- Niihin aikoihin heräsi myös mielenkiinto tehdä itse taidetta, kävi jopa mielessä, josko hakeutuisin taidealan koulutukseen. Turvallisempana valintana ja kutsumusammattina koin kuitenkin terveydenhoitoalan.- Ensimmäinen oma kosketus luomiseen tapahtui maalaamalla lasipurkkeja vielä käydessäni lukiota, seuraavak- si valmistui ensimmäinen öljyväritaulu parinkymmenen vuoden kuluttua. Olin valmistunut sairaanhoitajaksi ja ostin öljyvärit ajatellen: näitä pitää kokeilla, kun sen aika koittaa. Kävin Virtain kansalaisopiston piirissä vuonna 1979 puoli vuotta ja maalasin elämäni ensimmäisen öljyvärityön "Julma Ölkky”. Aiheen otin valokuvasta, jonka kuvasin Kuusamossa Lapin matkalla. Sen jälkeen tulikin pitempi tauko, elettiin elämän ruuhkavuosia eikä aikaa jäänyt maalaamiseen. Silloin tällöin ehdin maalaamaan, palo siihen oli, Vaara muistelee.Elämäntyön Vaara teki terveysalalla, josta hänellä on vain positiivisia muistoja ja jota työtä hän vieläkin joskus kaipaa.- Olisin voinut jatkaa eläkeiän täyttyessä, mutta minulle avautui vihdoin aikaa tehdä taidetta. Ratkaisu oli sikäli helppo. Olen suurimmaksi osaksi itseoppinut, saanut myös oppia monilta nimekkäiltä taiteilijoilta leireillä ja kursseilla. Niitä on kertynyt kymmeniä. Pari vuotta maalasin kansalaisopiston piirissä 90-luvulla.Virtain Taideyhdistys ry:n toiminta on ollut Vaaran sydäntä lähellä vuodesta 1993.- Olen ollut taideyhdistyksen toiminnassa mukana monella eri tavalla. Suomenselän Taiteilijaseura ry:n jäsenek

si minut valittiin 2000. Kuulun myös sen johtokuntaan, samoin Eurooppalaisen Kulttuuriyhdistys ry:n hallitukseen. Lisäksi olen Suomen Taiteilijat ry:n taiteilijajäsen ja Nokian Kuvataiteilijat ry:n jäsen.Taide yhdistää monella tavalla ja antaa ulottuvuuksia, uusia ystäviä.Luonto on Vaaralle suuri innoittaja. Se on ehtymätön inspiraation lähde.- Miten upeat ovat vuodenajat, mikä värien kirjo. Luonnossa on voimaa, herkkyyttä, suuria pintoja ja pieniä yksityiskohtia: tuulen suhina ja veden liplatus soi. Maalaan hetken, jonka olen kokenut ja nähnyt. Joskus olen päättänyt, että nyt maalaan modernia taidetta, mutta kuitenkin käsi ja sydän vie työn edetessä perinteiseen ilmaisuun, Vaara toteaa.-Olen aina ihaillut kulta-ajan mestareiden teoksia. Niiden imu on mahdottoman voimakas. Onhan se mahdollista, että vahva kiinnostukseni perinteiseen taiteeseen ja luonnon maalaamiseen juontaa sukujuuristani. Olen suoralin- jaista sukua von Wrightien taiteilija- perheelle äitini puolelta.- Maalaukset olen luetteloinut, kiitos 

siitä taiteilija Kirsti Koro-Perähuhdalle, joka antoi minulle viisaan neuvon aikoinaan. Minun luettelossani on pian kolmesataa teosta, ei sen enempää - vielä. Niistä on osa kotimaassa ja maailmalla.- Sadas näyttely Suomi 100 -vuonna osui sattumalta Keuruun Kamanassa pidettyyn Suomenselän Taiteilijaseura ry:n vuosinäyttelyyn. Näyttelyt, joihin otan osaa, ovat yhteisnäyttelyltä ja kutsunäyttelyltä, jälkimmäiset pääkaupunkiseudulla useimmiten. Omia näyttelyitä olen pitänyt lähinnä Pirkanmaalla, useilla eri paikkakunnilla, suuret asutuskeskukset mukaan lukien.-Maalaamista jatkan edelleen, se vain vie mennessään eikä sitä voi vastustaa. Vuodessa on yleensä aikoja, jolloin se on mahdollista ja siihen voi rauhoittua täydellä sydämellä.Taide on katsojan silmissä, jokaisella on oma makunsa sen suhteen. Tyylejä maalata on monia, taiteilijoita on paljon. Olen tyytyväinen, jos maalaukseni herättää tunteita - puhuttelee katsojaa. Päivi Korsman
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Aamuinen kuhilaspelto, Leena Vaara, 2009, öljy 50x60cm

Herran kukkarossa, Leena Vaara, 2018, öljy 50x90cm
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Höyrylaiva Tarjanne toi tuttuun tapaan kesän Virroille 5. kesäkuuta. Kuva: Kati Mäntysalmi

Virroilla tapahtunutta 2018- kuvakatsaus paikkakunnan kesämuistoihin
| CITY OF TAMPERE

5EIKO

IAAF World U20 Championships

TAMPERE 201
Virtolainen kiekonheittäjä 

Helena Leveelahti voitti alle 20- 
vuotiaiden MM-klsoissa hopeaa 
Suomen ennätystuloksella 56,80 

Tampereella 12. heinäkuuta.

Mitalia juhlittiin kakkukahveilla 
kansanjuhlassa Virtain torilla 

17. heinäkuuta.
Kuva: Anselmus Athletics

dasics
SEIKO

CITY OF TAMPER. ÖTDK V en

VTDK

/Dl< CITY OF TAMPERE

dasics
SEIKO

j CITY OF TAMPERE dasics
SEIKO

IKOi ÄTDK

&TDK CITY OF TAMPERE

/CITY OF TAMPERE

Vfe CITY OF TAMPERE

CITY OF TAMPERE

öTDK

SEIKO

g en

32



Toista kertaa järjestetyt Muksu Festarit 
houkuttelivat Virroille lapsiperheitä 

6.-8. heinäkuuta. Viikonloppuun mahtui 
mm. Seikkailusuunnistus keskustassa, 

MuksuPiknik, Hevisauruksen ja Muumien 
konsertit sekä paljon muuta. 

Kuvat: Kati Mäntysalmi
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Vanha "museon karhu" palasi julkisuuteen. 
Perinnekylän riihessä oli kesällä Martti Honkolan 

pystyttämä näyttely Martti Kitusesta.

Virtain Seuran varapuheenjohtaja Martti Mäntynen ja 
sihteeri Riitta Kammonen kävivät kukittamassa Torisevan

- levähdysalueella sijaitsevan I.K. Inhan muistomerkin 1.7.2018.

Virtain Seuran kotiseuturetki suuntautui tänä kesänä Mänttään. 
Retken kohteina olivat mm. taidemuseo Gösta ja Mäntän Klubi. 

Sivun kuvat: Virtain Seura
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KesäVirratSoi-musiikkijuhla 
toi Virroille jälleen tasokkaan 

kattauksen musiikkia.

Juha Tapio esiintyi 
Laivarannassa 12.7. 

Kuva: Matti Nenonen

Suomalaisten kuorojen huippuihin 
lukeutuva naiskuoro Philomela 

johtajanaan Marjukka Riihimäki esiintyi 
täydelle salille Into-keskuksessa 

14. heinäkuuta.

Kuoroa säesti säveltäjä Anna-Mari 
Kähärä. Kuva: Matti Nenonen

1 i
sHBsbk U

Tv M?f Tli vJ & S JB

\ j -M

KesäVirratSoi-tapahtuman 
päätöskonsertissa sunnuntaina 15. 
heinäkuuta Virtain kirkossa esiintyi 

baritoni Jorma Hynninen.

Konsertin teemana oli vesi-, virta-ja 
kesäaiheinen musiikki, sekä samana 

vuonna syntyneen Oskari Merikannon 
musiikki.

Kapellimestarina toimi Ruut Kiiski ja 
soitosta vastasi tapahtumaa varten 

perustettu KesäVirrat Festival Strings. 
Kuva: Matti Nenonen
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Neljästoista Virtain Soutu 
järjestettiin 26.5.2018.

Aukeaman kuvat: Seppo Kalliojärvi

Toisvesiajo houkutteli Virroille runsain 
määrin vanhoja kulkupelejä ja niiden 

ystäviä 15.-16. kesäkuuta.

Suomen suurin luomumaitotila vietti 
vuosipäiviään 21.7. Ikkalankylässä. 
Salinin Tilan avoimet ovet saavutti 

valtaisan yleisömenestyksen.
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Pentti Uotilan tekemät neljä viulua
Liedenpohjan kirkossa 10.6.2018.

Tilattujen päreiden noutoa Ohtolankylän 
päremylly-yhdistykseltä toukokuussa.

Virtain Hiekkarannalla järjestettiin 
kesäkauden päättäjäistanssit 31. 

elokuuta. Komea kokko roihusi 
pimenevässä illassa.
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Veikko Ylöjärvi Monoskylän koulun pihalla.

Koulu kolmen kunnan alueella
- MonoskylässäMonoskylän koulu valmistui elokuussa vuonna 1916, jo vuonna 1908 Ruoveden kunnalle lahjoitetulle maalle. Juho ja Hetastiina Yläjärvi olivat 5. helmikuuta 1908 allekirjoitetulla lahjakirjalla luovuttaneet omasta tilastaan n. kahden hehtaarin maapalan, ehdolla että kunta rakentaa siihen koulurakennuksen.Monien hankalien vaiheiden ja kielteisten päätösten jälkeen asia lähti etenemään. Koska tontin lahjoituksen jälkeen olivat Yläjärven tilan omistajat vaihtuneet, vaati kunnanvaltuusto, että uusien omistajien on vahvistettava aiemmin tehty lahjoitus ja vuokrattava opettajan lehmälle kesälaidun.Näin tehtiin lokakuun 2. päivänä vuonna 1913 Juho ja Helmi Yläjärven toimesta ja laidunkin vuokrattiin viidek- sikymmeneksi vuodeksi. Opettajana toimi Laina Maijala vuoteen 1920 asti. Hän oli jo aiemmin opettanut Läänin kuvernöörin päätöksellä Yläjärven tilan ns. vaarin rakennuksessa kylän lapsia. Tilalle tuli Elin Isotalo, Alatornion Röytän koululta.

Koulu siirtyi vuonna 1941 perustettuun Pohjaslahden kuntaan. Koulua oltiin aikeissa laajentaa 1948, mutta arkkitehti ei hyväksynyt suunnitelmaa, vaan halusi uuden rakennuksen. Se rakennettiin samaan pihapiiriin ja vihittiin käyttöön syyskuussa 1951.Kansakoulun johtokunnan viimeinen kokous pidettiin elokuussa 1963, ja Monosen koulun oppilaat siirtyivät syksyllä 1963 Pohjaslahden kirkonkylän kansakouluun. Viimeisinä opettajina olivat Saara Hämäläinen ja Into Tähkäpää.Pohjaslahden kunta lakkautettiin 1973, jolloin Monoskylä liittyi Virtain kuntaan ja muu osa Pohjaslahtea Vilppulan kuntaan. Näin myös Monoskylän koulu siirtyi Virtain kunnan omistukseen. Koulussa ei enään kuitenkaan ollut opetustoimintaa, mutta kirjastotoiminta jatkui jonkin aikaa. Kylä liitettiin Siekkisen koulupiiriin.Veikko ja Aino Yläjärvi ostivat entiset koulurakennukset vuonna 1974, asuen siinä tilansa sukupolven vaihdoksen jälkeen tähän vuoteen asti. Koulun 

tiloissa pidettiin vielä vuosina 1972 1985 Virtain kunnan järjestämänä nai ten kudontapiiriä, taidepiiriä sekä pi limannipiiriä.Veikon koulumatka oli naapuris vain puoli kilometriä ja Aino-vaimc kolme kilometriä.- Kyllähän tuo lyhyt koulumatka jo kus vähän "kateutta” herätti muis. oppilaissa, mutta sovussa pysyttii Tuohon aikaan koulua käytiin kuut na päivänä viikossa ja muistelen, ett se talvisodan aikana ollut toiminnasj kun siinä majoitettiin tilapäisesti evä koon joutuneita, kertoi koulun naap rina 92 vuotta elänyt Veikko.Nykyisin rakennukset omistaa Kii mo Yläjärvi. Väinö Härkön
Lähte

Vanhan Ruoveden historia - Ruov

Hankapuriesta ja vänkätui
- Monoskylän kyläk



Kuva: Luodespohjan talon kotiarkisto. Valokuvaaja tuntematon.

Vanha kuva kertoo talon 
ja sen ihmisten vaiheistaKuvassa näkyvä Luodespohjan talo sijaitsee samannimisessä kylässä kymmenisen kilometriä Virtain keskustasta Kurjenkylän suuntaan.Ruiskuhilaiden keskellä poseeraamat isoisoisäni, isäntä Väinö Salomaa sylissään tyttärensä Aune, mummuni Elsa pikkutyttönä, luultavasti naapurin Kaisa, joka on kääntänyt päänsä kuvaajasta poispäin, talon entinen isäntä Heikki Luodespohja mustine laseineen sekä työmiehet Svantte ja Eemeli Mustalahti.Kuvan ottajasta ei ole tietoa, mutta arvioin sen olevan otetun ihan 1920- luvun lopussa.Tämä kuva talosta ja siihen liittyvistä ihmisistä ja töistä kiinnitti huomioni kun selvittelin entisen kotitaloni historiaa lomilla. Olen aina ollut kiinnostunut "vanhoista ajoista" ja lapse

na niistä kyselin paljon isäni äidiltä eli Elsa-mummulta, joka asui tässä samassa talossa.Kuvan ottohetkellä talo oli ollut isoiso- vanhempieni Väinö ja Lyyti Salomaan omistuksessa jo muutamia vuosia. Alunperin talo oli Luodespohjan suvun omistuksessa.Olen sekä kirkonkirjoja tutkimalla sekä Luodespohjan sukua tutkineiden kanssa juttelemalla ymmärtänyt, että uudistila tälle paikalle olisi perustettu jo 1790-luvulla.Mummun kertoman mukaan olisi myös mahdollista, että talo olisi ensin ollut lähempänä Vermasjärveä verrattuna nykyiseen paikkaan ja että sen talon hirret tai osa niistä olisi siirretty nykyiselle paikalle myöhemmin. Jostakin talon hirrestä oli kai löytynyt vuosiluku 1825.

Talo on nähnyt monenlaista tuosta vuodesta 1825 nykypäivään. Luodespohja on toiminut kestikievarina, sieltä on lähdetty Amerikkaan, siellä on harrastettu ravihevosia Heikki Luodespohjan aikana, talon päädyssä on ollut jonkin aikaa pieni kauppa, osuuskassan toimipiste. Karjalainen evakkoperhe majoittui talossa jonkin aikaa myös.Vieraita tässä tien vieressä olevassa talossa on varmasti käynyt usein koko tähänastisen historian aikana - kerran jopa juuriaan etsinyt amerikkalainen sukututkija.Talon nykyinen isäntäpari Heikki ja Anitta Mäkinen viljelevät edelleen Luodespohjan peltoja - ruiskuhilaita ei kuitenkaan enää tehdä. Niina Mäkinen (kesävirtolainen)
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Lähes 300 metrin pituinen juhlajuna Virtain asemalla. Oikeassa laidassa aseman sisäänkäynnin kohdalla on kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön salonkivaunu. Se oli junan 11. vaunu, ja sen edessä on rautatiehallituksen salonkivaunu. Kolme vii

meistä vaunua jää kuvan ulkopuolelle. Kuvasta voi erottaa pitkin junan sivua laiturin jatkeeksi rakennetun tilapäisen lankkulaitu-f 
rin etupään vaunujen matkustajia varten. Maastossa on sulamatonta lunta pari päivää aikaisemman pyryn jäljiltä.

Porin-Haapamäen rautatien avajaiset Virroilla
- juhlajunan tunnelmia 80 vuotta sittenPorin-Haapamäen rautatie oli avattu Porista Virroille jo 1.11.1937. Viimeinen osuus Virroilta Haapamäelle valmistui seuraavana vuonna ja liikenne radan koko pituudelta alkoi 15.11.1938.Kolme päivää aikaisemmin kahden veturin ja neljäntoista vaunun juhlajuna kulki Haapamäeltä Poriin. Se oli lähtenyt Helsingistä myöhään edellisiltana ja kuljetti noin 250 juhlavierasta. Joukossa oli mm. eduskunnan puhemies, kansanedustajia, useita ministereitä, kaksi maaherraa, korkeita virkamiehiä, talouselämän ja radanvarsikuntien edustajia, toimittajia ja myös valittuja rautatien rakentajia sekatyömiehistä insinöörei- hin. Isäntänä toimi Rautatiehallituksen pääjohtaja Jalmar Castren.Virroilta oli kutsuttu Virtain kunnan edustajiksi merkityt Iivari Jyti- lä ja Svante Poukka sekä Salomon Kivimäki, Ilmari Rokio, Edvard Setälä ja Kaapo Vaskuu, jotka olivat toimineet 

vuosikymmeniä ratahanketta ajaneessa maakunnallisessa komiteassa. Vielä oli virtolainen kansanedustaja Hilma Koivulahti-Lehto.Luultavasti oli enemmänkin virtalaisia niiden ratatyömiesten joukossa, jotka olivat kutsun saaneet, mutta en ole pystynyt heitä vieraslistasta tunnistamaan.Junassa oli 14 vaunua. Se oli siis huomattavan pitkä, vetureineen melkein 300 metriä. Suuri vaunumäärä selittyy sillä, että pääosa vaunuista oli ylempien matkustusluokkien makuuvaunuja. Niiden vaunukohtainen paikkamäärä oli pieni verrattuna tavallisiin päivä- vaunuihin.Vaunustoon kuuluivat myös rautatiehallituksen pääjohtajan salonkivaunu A90, joka oli sotien aikana ylipäällikkö Mannerheimin käytössä, ja kulku- laitosten ja yleisten töiden ministeriön salonkivaunu No. 41.Yksikään vaunuista ei ollut alimman 

matkustusluokan vaunuja. Kaikilla oli pehmustettua mukavuutta, punaista plyyshiä ja kiillotettua jalopuuta.Pitkä juna oli varsin raskas ja muutenkin varmuuden vuoksi sitä vetämään oli kytketty kaksi tehokasta H 9 (Hv2) -sarjan höyryveturia. Johtaneen veturin numero 585 on ikuistunut selkeästi valokuviin.Matkalla pysähdyttiin usealla Suomen lipuin ja havuköynnöksin koristellulla väliasemalla. Lippuja heiluttavat koululaiset tervehtivät juhlajunaa ja sen matkustajia pysähdysten aikana kuorolauluin Kotalassa, Mantilossa ja Härkösessä. Virroilla ja Vaskuulla asialla olivat aikuisten kuorot.Paljon aikaa ei ollut väliasemille varattu, aikataulun mukaan vain 2-5 minuuttia. Kotalassa sentään 8 minuuttia niin, että Manu Korhonen ehti pitää koululaisten laulun lisäksi lyhyen puheen.Junan pituuden vuoksi vain muu-
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ama vaunu pystyi pysähtymään isemalaiturin kohdalle, eikä suu- ■immalla osalla juhlavieraista ollut pysähdysten lyhyyden vuoksi mah- iollisuutta tulla vastaanottamaan kyläläisten tervehdyksiä. Nähtävästi vieraiden kesken oli sovittu etukäteen, ketkä kullakin asemalla jttivat tehtävän hoitaakseen.Sylvia Koskelan kertoman mukaan Kotalassa vaunusta tuli ulos nm. kansanedustaja Miina Sillan- jää.Virroilla pysähdyttiin 35 mi- luutiksi, ja valtuuston varapuheenjohtajan Edvard Setälän tervetulotoivotusten jälkeen kunta zarjosi vieraille makasiinirakennuksen tiloissa lottien tarjoilemat aamukahvit.Virroilla asemalaituriin tehtiin lankuista tilapäisjatke laskeutua ulos koko junasta. Luultavasti Virroilla ei ole koskaan ennen eikä sen jälkeenkään vieraillut arvovaltaisempaa joukkoa.Paikallislehden mukaan Virtain asemalla laskettiin olleen noin tuhat paikkakuntalaista junaa vastaanottamassa ja pienemmilläkin asemilla sadoittain.Illalla Porissa Rautatiehallitus ja Porin kaupunki tarjosivat juhlapäivällisen. Sen jälkeen juna palasi yötä myöten Helsinkiin kulkien Porista suoraan Tampereelle johtavaa rataa.Juhlatunnelmissa tuskin osattiin kuvitellakaan, että jo vuonna 1984 radan liikenne tultaisiin lopettamaan.

Korkeat juhlavieraat Virtain asemalla: 1 Turun ja Porin läänin maaherra Wilho Kyttä, 2 
rautatiehallituksen pääjohtaja Jalmar Castren, 3 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe
ri Väinö Salovaara, 4 puolustusministeri Juho Niukkanen, 5 Vaasan läänin maaherra Jalo 
Lahdensuo, 6 kulkulaitosvaliokunnan puheenjohtaja Toivo Janhonen, 7 oikeusministeri 
Albin Rautavaara, 8 eduskunnan puhemies Väinö Hakkila, 9 apulaismaatalousministeri 
Juho Koivisto ja 10 eduskunnan varapuhemies Viljami Kalliokoski.

Heikki KellomäkiKuvat: Satakunnan museoHenrik Seppänen
Härkösen yksiopettajaisen koulun oppilaat olivat opettajansa Martta Koskelan johdolla 
valmistaneet itse Suomen liput. Täälläkin oli runsaasti kyläläisiä saapunut seuraamaan 
tapahtumaa.

Lähteet:

/. Laitinen, Porin-Haapamäen rautatie, 
Pori 1938

Virtain, Ähtärin, Alavuden ja Töysän
Sanomat (nyk. Suomenselän Sanomat)
18.11.1938

Maaseudun Tulevaisuus
15.11.1938

Tapio Keränen on tunnistanut 
vaunukaluston vanhoista valokuvista.

Hannu Huhtiniemen
suulliset tiedonannot

Huopahattuherrat ja lippalakkikansa Virtain asemalla. Äärimmäisenä oikealla on ilman 
hattua Edvard Setälä, joka piti puheensa aseman rappusilla seisten. Kuva on ehkä juu
ri ennen puhetta. Kahvituksen hoitaneet lotat valkoisissa esiliinoissaan seuraavat tilannet
ta makasiinin ovella. Sinne juhlavieraat siirtyivät puheen jälkeen. Paikallislehden mukaan 
koko juhlakansa kahvitettiin kiireisten vieraitten junan jo lähdettyä. Kahvia meni 250 litraa 
ja pullaa samassa suhteessa.
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Kuvamuisto: rautatieläisen tyttären lapsuus Virroilla 30-luvulla
Iris Laulajainen (s.1927, kuvassa ensimmäinen vasemmalta) muutti lapsena Virroille 30-luvun alussa, kun perheen isä Aleks Orpana sai VR:ltä töitä kompressorin käyttäjänä. Kompressorista saatiin paineilmaa kallioleikkauskohteisiin kal- lioporille. Viisihenkinen perhe asui vuoroin Kotalassa, Mantilossa ja Lohelassa. Myöhemmin perheen tie vei Viipuriin ja Raumalle.

Kuva: Iris Laulajaisen kotialbumi.

VoittajatPori-Haapamäki -radan valmistumisen johdosta 1938 Hannu Häme
Uskalsi joukko äärille erämaan metsien mustaa yksyyttä pelkäämättä. Korpien rauhan järkytti iskuillaan tuhannen lujaa, känsäistä miehen kättä. Työ oli raskas, sitkeenä juurillansa uhmasi salo aikeita ihmisen.Sitkeemmin sentään Kalevan karu kansa raivasi tietään katvessa korpien.Ihmisen nero viitoitti pitkän tien, älykäs järki kartoitti varmat rajat. Murtaen halki suurien vastuksien yötä ja päivää uurasti ahertajat.Aukeni eessä mahtava harjun rinne, mureni seinä jykevän graniitin.Miss’ oli tiellä salmet ja virrat, sinne kohosi sillat välkkyvin teräksin.

Sitkeän työn on kruunannut määränpää, totena nähtiin odotus monen vuoden. Tulokset meille ja meidän jälkeen jää polvesta polveen siunaustansa tuoden. Kaikesta tästä voittajat maksaa saivat: onnettomuudet uhreja hautaan vei. Tuhansin aikein uhkasi raskaat vaivat, tappion suuruus murtanut sentään ei.Vaiva ja vastus, kaikki nyt ohi on, työ on tehty, onni on meille myötä. Ihmisen tahto kannusti voittohon, kaunis on juhlia järjen ja kätten työtä. Tekniikan tieltä hälveni varjo musta, kirposi syrjään korpien pimeys.Missä on tahto, voimaa ja uskallusta siellä on rinnan aika ja edistys.
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Sotaväkeä vuonna 1939 Haapamäen yhteiskoulun rappusilla. Oven kohdalla takarivissä Auni Kahloksen 
tunnistama ratavartija Jussi Nieminen, jonka asepuvun takin rintatasku on jäänyt napittamatta.

Sotavuodet radan varrella
Aimo Kahlos muistelee lapsuutta sota-aikaan radan varrella. 

Nuoren pojan mieleen jäi Haapamäkeen päin saksalaissotilaita 
kuljettaneen junan pysähdys ratapihalla.Rautateitä, Virtain aseman seutua ja elämää tutkinut Mantilosta peräi- ;in ollut Huhtiniemi uteli minulta, 1939 yntyneeltä Aarne Kahloksen esikois- jojalta, tapahtumista radan varrella.Kyselin ajasta ennen syntymääni si- ;areltani Tertulta. Kahloksen perhe oli nuuttanut Kouvolasta 1938 Virroille, nissä oli avoinna ratamestarin uusi vireä. Kun ratamestarin asunto oli vielä ns. ■akennuspuolen insinöörin käytössä, )erhe ja isä asuivat Härkösessä. Tert- :u kertoi, että rakennuksessa oli kak- ;i asuntoa. Toisessa päässä asui jo ra- avartija, Niemis-Jussi, toiseen muutti ■atamestarin perhe. Härkösessä oli ase

marakennus ja nämä veeärrän talot olivat hirsirakenteisia.Kun rautatie oli vasta rakenteilla, asunnoissa ei vielä ollut sähköä, joten Tertun kertoman mukaan äiti sytytti valaisevan tulen "astiaan", mutta kynttilöitä ne eivät olleet. Tuolloin Terttu oli kuusivuotias.Kysellessäni nyt 2018, hän muisteli Härkösessä käyneensä jonkinlaisessa kyläkoulussa, jossa hän tapasi lapsia. Näistä tuli ajan kuluessa Haapamäen yhteiskoulun oppilaita.Vuodenvaihteessa 1938-39 Kahloksen perhe muutti Virtain aseman lähellä olevaan ratamestarin asuntoon. 

Terttu kertoi alkaneen vuoden 1939 alkupäivistä, kuinka naapurin Rissasen Sulo tuli hakemaan lapsia kouluun. Poika koputteli keittiön puolen ovea, jota silloinen väki oli tottunut käyttämään. Meidän perhe kulki paraatiovesta, kun äidin mielestä Toisvedeltä tuuli tunki koleana huoneisiin. Olihan siinä 18 kilometriä järvenselkää yltymään hyytäväksi puhuriksi.Olin puolivuotias, kun talvisota puhkesi marras-joulukuun vaihteessa 1939. Muistelujen mukaan isä oli tullut Kouvolasta "junien välissä" käymään kotosalla. Isän toimipiste rautatiejoukoissa oli Matkaselkä, nykyisen itärajan tuolla
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"Laulut suorastaan lainehtivat, kun juna jatkoi asemalle päin ja Haapamäelle. Kahden veturin vaunujono, marssilaulu ja jytinä olivat pian matkoissaan ja meidän suunnalla hiljaisuus.”
puolen. Myöhemmin kuulin isän kertoilevan venäläisistä sotavangeista ja taistelukentälle viholliselta jääneistä ajoneuvoista. Muuatta telaketjutraktoria ei saatu käyntiin. Muuan naissoturi osaamistaan uhoten käynnisti sen, suomalainen sotaväki omi käypäisen koneen itselleen, ja johtoporras vei po- litrukkinaisen.Isän jutut kiinnostivat, mutta äiti harmillisesti pääsi keskeyttämään. Olivat kai liikaa lasten korville. Noista samoista ajoista hän pääsi kertomaan isän piipahtamisesta "junien välissä”. Hyväntahtoista hymyilyä synnytti äidin toteamus, että isä toi talvisodasta meille repussaan pikkuveljen. Tämä syntyi syyskuussa 1940, luonnollisesti.1940-luvun alussa kuljetettiin saksalaisia joukkoja Haapamäkeen päin. Ne olivat varmaankin Wehrmachtin sotilaita. Kun verrattoman pitkä juna velloi ratapihalle meidän kodin kohdalla ja pysähtyi, syöksähti kallioleikkauksen yli kolme sotilasta.Yksi, jota äiti sanoi jeffreittariksi, kopisteli sisään ja kai suomenkielisillä sanoilla kysyi lupaa pumpata kaivovettä. Äiti touhusi lieden ääressä, minä en malttanut istua ruokapöydän luona, vaan vääntäydyin ylös uteliaana.Kaikki se tapahtui nopeasti ja tehokkaasti. Sain mennä sisähuoneitten kautta ikkunaan, josta näki pihakaivolle. Sotilaita oli kolme, joista kaksi vesitonkan kahvoissa. Vauhtia pitäen tonkka lensi härkävaunun aukosta. Pihalle minua ei päästetty, mutta avoimesta ovesta kur- kottelin katsomaan tallautuneita saap- panjälkiä.Kun ikämiehenä osallistuin kirjoitus- kurssille 2000-luvun alussa, kehotettiin muistelemaan lapsuutta. Se oli teema siihen aikaan. Kun yllä olevaan tapaan kirjoitin noista lapsuusvuosista, ohjaaja tivasi, miksi kerroin saksalaisista sotilaista enkä lasten leikeistä.

Minulle saksalaiset veden hakijat jäivät kasvottomiksi ehkä siksi, että sotilaspuvut olivat samanlaiset, paitsi sen jefreittarin, jonka saappaat kiiltelivät. Vastikään Tertun kanssa jutellessa muisteltiin, kuinka lapsilla on suuret silmät ja tarkat korvat, näkevät kuulevat kaiken ja vielä muistavat. Jostakin minulle syntyi silloin mielikuva, muisto erilaisista tuoksuista, heinästä ja vetoeläinten lemusta.Voimakas näkyjä olemiseen liittyvä vaikutelma syntyi pihakellarin edustasta. Muistin sen avoimena, mutta myös hetket, jolloin oven eteen vinoon oli kohotettu liipetit, ratapölkyt. Niiden tarkoitus oli estää pommin sirpaleiden tunkeutuminen oven läpi. Kellari oli pakopaikaksi kylmä, kynttilän valaisema. Toki äidillä oli taskulamppu.Sisareni Hilkka kertoi muistellessa aikuisiässä, että silloin pakopaikassa äiti oli ottanut ohjat käsiinsä:"Hälytyksen tullessa ei enää kellariin! Ollaan kotona, ja jos tulee täysosuma, kuollaan kaikki yhdessä.”Kun myöhemmin olen kertonut sota- ajan asioita, kuulijat epäilivät täysosuman mahdollisuutta. Kai he eivät ymmärtäneet rautatien solmukohdan, Haapamäen lentopommituksia. Myöhemmin suojaksi tarkoitetut ratapöl- lit oli raahattu pois.Saksalaiskuljetusten aikana junan vaunuista kuului reippaita sotilasmarsseja. Myöhemmin tunnistin Erikan ja muita. Laulut suorastaan lainehtivat, kun juna jatkoi asemalle päin ja Haapamäelle. Kahden veturin vaunujono, marssilaulu ja jytinä olivat pian matkoissaan ja meidän suunnalla hiljaisuus.Vettä olivat saaneet pumppukaivosta ja kirkasvetisestä lähteestä saunan takaa. Neljän perheen talon luona oli jonkinlainen vinttikaivo ja asemalla omansa. Isä kertoi, että muuan suomalainen majuri oli käynyt aikaisemmin tutki

massa radanvarren paikkoja. Vedenot- to oli suunniteltu etukäteen.Enemmän kodin ikkunan ohi kulki suomalaisia sotilasjunia. Aika ajoin kuljetuksia oli vastakkaiseen suuntaan, etelään päin. Äiti kehotti laskemaan vaunujen määriä, ehkä siksi jotten olisi tiellä ja häiriöksi tai etten kurmuuttaisi pik- kuveljeä.Palaavissa junissa oli makuuvaunujakin, joiden ikkunoista näkyi sideharsoihin kiedottuja jäseniä. Junien kirjo myöhemmin muuttui. Sen täytyy olla kevään 1944 suurhyökkäyksen aikaa.Haapamäeltä vyöryi tavarajunia, joiden valkoiseksi kalkituissa vaunuissa törrötti neljä pientä kuusen latvaa merkkeinä, yksi kussakin kulmassa. Kerran kesällä kävi niin, että naapuritalon naiset, meidän äiti ja sisarukset vetäytyivät radan varresta tienvierimetsikköön kuusten alle.Tietysti naiset kailottivat sodasta ja pommituksista. Äiti vaan uskotteli meille, että jyrinä tulee ukonilmasta.Vuoden 1944 syksyllä vihollisuuksien kerrottiin loppuneen Neuvostoliiton kanssa. Pohjois-Suomesta ja Lapista ruvettiin karkottamaan saksalaista sotaväkeä pois. Meille tuli pakoon, evakkoon, isän sukulaisia, lapsia ja näiden äitejä. Varmaan aikuiset miehet olivat heille määrätyissä tehtävissä.Äiti joutui ihmettelemään, mistä omaan ja vieraitten ruokaan saa jatketta. Keittiön pöytää levitettiin molemmista päistä ja makuuhuoneista nostettiin tuoleja entisten lisäksi. Istuttiin ritirinnan. Lapsia tiivistettiin sänkyihin ja evakoille etsittiin tilaa lattioilta.Ahtaus ja järjestely herätti pohjoisesta tulleiden ihmisten kärkästä ni- pottelua ja muistan kerran ruokapöydässä äidin tulistuneen.
Aimo Kahlos
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Eräitä muistikuvia virtolaisten 
kirkkovenekaudelta

Svante Poukka (s. 1900)

^uomen maastokartan saadessa ny- Dkyiset piirteensä, tuli Virtain pitä- in osalle vettä varsin riittävästi. Siksi esitiet muodostuivat myös merkittä- iksi liikenneväyliksi, jota olisivat varkaan vieläkin entisessä laajuudessaan, Hei ranskanmaalainen Lenoir olisi sat- unut keksimään polttomoottoria, joka vasi tiet autojen valtakaudelle.Paitsi kaupallista merkitystä, muo- lostui vesiteille myös oma kristillis-ro- nanttinen historiansa kirkkoveneiden isältä. Virtalainen kirkkovene oli 10 - 22 netriin vaihdellen pituudeltaan ja vas- aavasti 1% - 2% metriin leveydeltään. Rakennusaineina käytettiin ns. jouhi- nännystä valmistettuja lautoja. Mutta läitsi niitä, tarvittiin veneessä erilaisia nuita osia, kuten käkösiä, kaaripuita, jaarrepuita, hankoja ja hankavitsoja.Mainittakoon muuten, että ensim- näisiä lautoja, jotka kiinnitettiin pohja- audan sivuihin, nimitettiin asuntalau- loiksi, ja niiden paikoilleen asettamista jidettiin koko työssä tärkeimpänä osa- la. Niiden oikein asettamisesta riippui läet sellainen varsin paljon merkitsevä ;eikka kuin veneen kulkunopeus!
Jskollinen
(aarien katselijaihka juuri veneen kaarittamisesta saan certoa ensimmäisen pienen muistel- nan. Siinä tarvittavat kaaripuut saalin koivujen tyvistä, joihin mukaan otettiin sopivan muotoinen juuri. Kun zeneen tekemiseen osallistuivat kaikki venekunnaksi liittyneet talot, sattui oukkoon sellaisiakin miehiä, joilla peukalo oli jäänyt keskelle kämmentä. Ja :ämä lähetettiin tavallisesti etsimään (aaripuita.

Niinpä yhtä vaskivetisten venettä tekemään oli kerran saapunut muuan enemmän enteistä ja taivaanmer- keistä kuin käytännöllisistä askareista innostunut isäntä. Hänet tietystikin pantiin etsimään kaaripuita.Isäntä sytytti piippunsa, otti kirves- kynän kainaloonsa ja lähti tekemään, kuten oli kehotettu. Lähti ensimmäisenä, lähti toisena ja lähti kolmen viikon ajan jokaisena arkiaamuna.Nähtävästi hän kuitenkin katseli kaaria kassoikseen, koskapa ei tuonut ve- neentekijöille ensimmäistäkään. Leikkisä venemestari tästä huolimatta pani miehen joka aamu kaaria katselemaan koko sen ajan, kun veneen tekemistä kesti.
Veneiden 
nimetVene tervattiin vahvasti sekä sisältä että ulkoa. Mutta "koreuden turhuus” yleistyi ja yllytti maalaamaan kirkko- veneetkin. Ja maalauksen yhteydessä vene sai myös nimensä. Sen muovaili kokkaan kahdenpuolen joku kansanmies ja voin vakuuttaa, että tapasi tekotapansa puolesta onnistuneita, jopa taiteellisiakin nimiä.Tavallisesti annettiin veneelle omistavan kyläkunnan nimi, mutta jos ve- nelahkoon kuului jäseniä useammasta kuin yhdestä kylästä, saattoi nimenä olla esim, jokin sopiva laatusana, vaikka Ahkera, kuten oli eräällä korolais- ten veneellä.
Haaste 
kilpasoudantaanVenelahkoon liittyvien ruokakuntien 

luvusta riippui veneen suuruus. Pienemmät kyläryhmät rakensivat veneensä 5-hankaisia, siis 5 hankaparia, suurimmissa oli hankapareja 15. Ylästen ja alasten tuhdoille sopi istumaan kolme henkeä ja keskelle neljä, kun oikein täysi lasti otettiin.Kilpasoutu naapurien kanssa oli melkein joka pyhäinen koetus. Jos ketkä hävisivät, antoivat he haasteen voittajilleen seuraavaksi sunnuntaiksi. Viikolla lähetettiin naapurille uhkauksia, ja kerrotaanpa kirkkomatkan kilpasoutuja aletun ratkaista jo lauantai-iltoina tyttöjen aittojen takana.Haasteen jälkeen valmistauduttiin puolin ja toisin uuteen otteluun. Kylän arvokkain isäntämies - tai vanhaisän- tä -, jonka itseoikeutettuna virkana oli peränpitäjän vastuunalainen toimi, tutki veneessä kaikki nopeutta mahdollisesti estävät tekijät pyrkien niitä poistamaan.Nykyaikana on kuullut puhuttavan suksien voitelusta, mutta onkohan kukaan tullut tietäneeksi, että myös vene voidaan rasvata veden vastuksen pienentämiseksi? Kirkkoveneen voitelemiseen käytettiin talia ja kananmunaa, joilla alaosa siveltiin.Kerran hävittyään olivat nojoskyläi- set antaneet seuraavaksi sunnuntaiksi haasteen heidät voittaneille Purran veneen miehille. Viime mainittujen vene oli silloin uusi. Sen tekijä, parantaakseen mestarin mainettaan, päätti silloin kaikilla käytettävissään olevilla keinoilla viedä veneensä voittoon. Jo maanantaiaamuna hän lähetti vaimonsa keräämään kylän emänniltä kananmunia kirkkoveneen voitelemista varten.Riikan asiat menestyivät mainiosti, sillä emännät avasivat auliisti varaston
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sa, kun kysymyksessä kerran oli kirkko- matkaan valmistautuminen. Mestarin parempi puolisko palasi siis illansuussa täyden korin kanssa kotiin ja mestari itse kulki seuraavalla viikolla joka päivä kirkkovenekoppelissa, jossa "Purra" lepäili arkiteloillaan. Isännät mielihyvin maksoivat hänelle veneen kunnostamisesta palkan, jonka suhteen ei kitsasteltu.Pahat kielet tiesivät kuitenkin jälkeenpäin kertoa, että mestarin työt koppelis- sa supistuivat kalveen pitämiseen. Tällöin oli näet helteinen aika. Kerrottiin sellaistakin, että kananmunilla voideltiin Ruusissa - mikä oli mestarin talon nimi - kaksi ruokakaappia sisäpuolelta, joten vene jäi sillä kerralla ilman.Seuraavana sunnuntaiaamuna ei veneeseen huolittu laisinkaan vaimoja eikä lapsia ja rannikkoseudulta olevilla miehillä oli etusija ennen metsäkulmalai- sia. Kilpasoutu syntyi jo menomatkalla, päättyen tämä ensimmäinen erä "Pur- ran” vakuuttavaan voittoon.Palatessa yritettiin uudelleen, ja kun tultiin kapeaan Hampaistensalmeen, törmäsivät veneet siinä laidoistaan yhteen. Seurasi käsikähmä, jossa aseina käytettiin airoja, ja tietysti myös suoria puheita.Virtolaiset eivät kuitenkaan ole merisotilaita, vaikka ovatkin tottuneet vesillä liikkumaan, sillä lopulta siirryttiin rantakalliolle ratkaisemaan tämä historian oppikirjoista unohtunut "Ham- paisten meritaistelu".Mutta ettei kukaan saisi väärää käsitystä veneillä tehdyistä kirkkomatkoista, sanottakoon, etteivät matkat suinkaan enemmistöltään olleet edellä kuvatun tapaisia. Kyllä veneellä tehdyt kirkon

käynnit olivat myös kiistaton osoitus sen ajan ihmisten kaipauksesta Jumalan sanan ääreen.
Vaskuulaisten 
kirkkokamppeetSeuraava valaiskoon vähän matkaval- mistuksia. 7-10 km etäisyydellä Koron venhevalkamasta on Vaskuun kylä. Sitä pidettiin ennen pahamaineisena kor- venloukkona, mutta joka tapauksessa olivat säästäväiset vaskuunkyläläiset ahkeria kirkkomiehiä ja -naisia, jotka eivät sivumennen sanoen naapurien nälvimisestä välittäneet tuon vähääkään.He rakensivat kirkkokoppelinsa luo aitan, jonka tarkoitus oli aluksi sivullisilta hämärän peitossa. Kun Vaskuun väet lähtivät kirkkoon, eivät he vielä kotonaan itseänsä laittaneet "tyyriik- si". Tulivat rantaan saakka hurstihou- suissa, paikkahameissa ja taniaiset eli virsut jaloissaan. Vasta aittansa orsilta he vaihtoivat päälleen sellaiset ta- mineet, että jo olisivat kelvanneet Koron joukkoonkin.Vuodet kuluivat ja vaskuulaiset olivat aittaansa kovasti tyytyväisiä. Sinne he sunnuntaiaamuisin jättivät arki- vaatteensa ja arkimielensä. Palatessa jätettiin aittaan kirkkovaatteet, otettiin työpuku ja arkivaatteet.Mutta vaskuulaiset tulivat huomaamaan maailman kavaluuden. Koronky- läläiset murtautuivat heidän aittaansa ja alkoivat pitää arkina toisten parhaita kirkkopukuja. "Kylläpä nyt on Korossa rikastuttu, kun aina on kirkkovaatteet päällä", kummastelivat aluksi vaskuulaiset, jotka lähimmäisistään vain hyvää 

uskovina eivät aluksi tunteneet omia pukujaan.Huomattuaan asian oikean laidan jättivät vaskuulaiset vaateaittansa tyhjilleen. Vaikka olivatkin hyvänluontoisia, eivät he moista lainausliikettä sentään suvainneet.
Tampereen huviveneet
- romantiikan loppuKirkkoveneiden ja niiden koppeliden rakentaminen oli pyhää työtä, se oli hartauden osoitusta karkean, mutta uhrautuvan työn muodossa.Nyt alkavat nuo omalla tavallaan korkeimpien ajatusten näkyväiset ilmaukset olla muistomerkkeinäkin harvinaisia. Monet koppelit ovat luhistuneet murskaten veneensäkin alleen. Jossakin näkee kirkkoveneen vedetyksi jonnekin rannalle, missä lepät ja pajut sen haljenneiden laitojen lomitse työntävät oksi- aan. Onpa kunnianarvoisa kirkkovene saattanut olla järveen päättyvän aidankin jatkona.Eräs Vaskiveden rannassa olleista veneistä myytiin tarpeettomana huviveneeksi Tampereelle, hintaan 50 penniä hangalta!Vanhan on ollut väistyttävä uusien ja käytännöllisempien kulkuneuvojen kiidättäessä nykyistä kirkkokansaa.

Virtain kotiseutuarkisto
Lehtileike on vuodelta 1949 oletetta

vasti Keskisuomalaisesta takasivun 
teksteistä päätellen.

Vaskivedellä museoveneenä on kirkkovene Tyrkkö, Korossa Koro II ehkä 
vielä ihan soutukelpoisena ja Perinnekylässä kaiketi myös jokin museoitu 

vene. Uusia kilpasoutuun rakennettuja kirkkoveneitä on ainakin Virtain 
Lionseilla ja Vaskiveden porukalla.
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Koron kaikki 11 sisarusta Härkösellä.

Härköseltä HämeenpuistoonHeikki Koron muistelmia
.apsuusdinun elämäni arpa avattiin, kun syn- lyin Helvi ja Aleksanteri Koron suu- ■en perheen viidentenä lapsena. Mi- lun jälkeeni silmänsä avasi vielä viisi asta, joten meitä täysiä sisaruksia oli LI. Siellä jonon keskellä ei tarvinnut jotea esikoisen estoja eikä kuopuksen komplekseja.Oma tila löytyi vaikka ahdaskin. Har- nittihan käyttää isommilta pieneksi jääteitä vaatteita. Ruoka oli vaatimatonta, ?ikä siitä ronklaaminen tullut kysymykseenkään. Suuria ikäluokkia syntyi ja lärkösen koulun oppilasmäärä kasvoi. <eski-Härkösen tiloista siirryttiin Itte- näkeen rakennettuun kahden opetta- an kouluun.

Opinnot ja työuraVeljeni Jukka oli päässyt opettajaseminaariin Joensuuhun. Asepalveluksen suoritettuani seurasin Jukan jälkiä ja onnistuin pääsemään Itä-Suomen Seminaariin, joka myöhemmin sai yliopiston arvon.Valmistuin 23-vuotiaana kansakoulun opettajaksi vuonna 1965. Kaikki tuntui olevan minulle nyt auki, vaikka opettajat varoittivat opettajien ylitarjonnasta Suomessa.Paikka Ruoveden Muroleessa Penttilän koululla oli avoin. Kävin kylässä ja ihastuin näkemääni. Minua onnisti ja sain paikan.Sinä kesänä löysin myös tyttöystävän. Kaija Sarvana oli päässyt opiske

lemaan voimistelun opettajaksi Jyväskylään. Meidät vihittiin avioon kesällä 1967.Penttilän koulun alaluokilla oli vain neljä oppilasta ja koulun lakkauttaminen oli nähtävissä. Minulle tuli haave päästä opiskelemaan maalaustaidetta. Niinpä rohkeasti hakeuduin opettajaksi Helsinkiin. Molemmat haaveeni toteutuivat. Syksyllä aloitin Puistolan koulun kuudennen luokan opettajana ja illalla opiskelin Ateneumin iltakoulussa.Työni oli rankkaa, kun tytöt ja pojat oli yhdistetty samaan luokkaan, eikä säpinä oppilaiden kesken tuntunut loppuvan. Kaiholla katselin erityisluokkaa, jossa oli vain kahdeksan oppilasta.Taas olin hakeutumassa, nyt erityisopettajan koulutukseen Jyväskylän Yli
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opistoon. Tokihan Kaijan opiskelu siellä veti minua kovasti siihen suuntaan.Erityisopetus oli uutta ja tungos alalle kova. Pääsykokeiden haastattelussa professori Niilo Mäki kysyi perusteluani hakeutua erityisopettajaksi. Vastasin rehellisesti: Juuri vihitty vaimoni opiskelee Jyväskylässä.- Se on järkevä peruste, vastasi professori.Ehkä tämä keskustelu ratkaisi pääsyni yliopistoon. Talvi ihanassa Jyväskylässä on hyvänä muistissa.Kesken jäänyt taideopiskelu veti minut takaisin nyt Helsingin maalaiskuntaan Tikkurilaan tarkkailuluokan opettajaksi. Kunta tarjosi edullisen asunnon koulun vierestä. Työ tarkkispoikien kanssa alkoi Viertolan koulun jumppasalin perällä kulissivarastossa. Se oli kuulemma hyvä paikka, koska luokka ei häirinnyt muita ja ovi oli pellillä päällystetty.Kesän 1969 vietimme Kaijan tätien kanssa kartanomaisessa Tokosessa Mu- roleessa. Kaiken tämän olisi suonut jatkuvan. Suru tuli synkkänä vastaan. Kaijan isä kuoli sairastettuaan pitkään.Kaijan matka päättyi auton suistuttua loskakelissä rekka-auton eteen. Kaija oli palauttamassa isänsä hautajaisissa käytettyjä astioita. En tiedä, kuinka olen tuosta menetyksestä selvinnyt.Paljon voimaa antoi anoppini Margareta Sarvana menetettyään hetkessä miehensä ja tyttärensä.Työ alkoi tuntua raskaalta. Elin presidentti Niinistön sanoin puolivallatonta lesken elämää. Peruskoulu teki tuloaan pääkaupunkiseudulle. Vanhan koulutuksen opettajille järjestettiin lisäkoulutusta esim. Rauman Opettajain koulutuslaitoksessa. Hakeuduin kuvaamataidon erikoistumiskurssille.Lisäopiskelu ei pelastanut minua, vaan se että tapasin oppilaitoksessa toisella vuosikurssilla opiskelevan Sirkun. Hän antoi uskoa elämään jälleen. Nyt olemme eläneet yhdessä 46 vuotta.
HarrastuksetPienestä pitäen on puukko sopinut käteeni ja rakentelu on viehättänyt. Lähes joka kesä kesämökillä on rakennet

tu tai korjattu vanhaa. Kun pihapiirin 11. rakennus, autotalli, valmistui, sanoin sen jäävän viimeiseksi.Urheiluinnostus alkoi Helsingin olympialaisten aikaan 1952. Olin kymmenvuotias nassikka, kun tehtiin omaa urheilukenttää hylätylle maantielle.Ittemäen koulussa alkoi pingishar- rastus naapurikoulun opettajan Paavo Mansiston innostamana. Itse olen vetänyt pingiskerhoa oppilaille lähes työurani ajan. Laji sopi hyvin tarkki- spojille.Yhtenä talvena kerhoon pyrki Katja- tyttö. Keväällä lahjoitin hänelle mailani, koska en enää hänelle pärjännyt. Kehotin häntä liittymään Tikkurilan pingis- seuraan, minkä hän tekikin. Katja Niemisestä kehittyi Suomen naispelaajien ykkönen vuosikymmeniksi.Ystäväporukka kokosi kirkkoveneel- lisen kokemattomia soutajia Sulkavan ensimmäiseen yösoutuun. Kolmas sija nosti Vantaan Soutajissa innostuksen, joka kohdallani kesti kymmenen Sulkavan soutua.Vuonna 2000 innostuin maratonista ja liityin Varalan maratonkouluun. Se päättyi Tukholman maratoniin 2001. Koulun johtaja Matti Jääskeläinen totesi, ettei kukaan voi tunnustaa olevansa yksinkertainen maratonjuoksija. Joten ei se yhteen jäänyt minultakaan. Koska jalat ovat vielä kunnossa, niin kävelemme Sirkun kanssa Tampereen katuja ja puistoja päivittäin.Taideharrastus on pysynyt vireillä Ahjolan koloristit -ryhmän ja Ruoveden kesämaalausleirien avulla. Olen pitänyt näyttelyn Virroilla Virinässä ja ollut mukana yhteisnäyttelyissä. Viimeinen näyttelyni Galleria Koppelossa Tampereella maaliskuussa 2018 oli menestys. Puolet 30 taulusta sai uuden kodin.Katsoin, että 20 vuotta Tikkurilan mieskuorossa oli riittävä aika kuoro- harrastusta, enkä enää Tampereella sitoutunut kuorolaiseksi.
EläkeikäTäysin palvelleena jäin eläkkeelle 1997. Lapset olivat jo muuttaneet kotoa. Asuimme vuonna 1983 hartiapankil- 

la rakennetussa rivitalossa Simonlaak- sossa Vantaalla. Sirkun lapsuudenkoti oli appivanhempieni kuoltua tyhjänä. Rivitalokoti myytiin ja muutimme vuonna 2000 kerrostaloon Hämeenpuistoon. Sirkku teki opetustyötä vielä 9 vuotta Tesomajärven koulussa.Tyttäremme Ullan lapset Tuukka ja Reetta käyvät kotoaan Muroleesta koulua Tampereen Rudolf Steiner -koulussa. Iloksemme voimme tarjota heille kou- lukämpän yhtenä päivänä viikossa.Kolmevuotias Erkki-poika on Timon esikoinen ja päiväkotilainen Herttonie- messä. Hannu asuu myös Helsingissä sinkkuna. Koko jälkikasvusta olen kovin iloinen.Saamme viettää kesiä Sarvanalta perityssä Rantalan mökissä. Se on meidän rakas paratiisimme. Entisestään siellä oli evakko Uuno Paavilaisen rakennuttama mahtava sauna ja pieni harmaa hirsimökki kalliolla.Suuri sisarussarjamme on Hilkka Jokelaa lukuun ottamatta vielä elossa. Äitini suku on perustanut sukuseuran, joka kokoaa suuren suvun jäseniä yhteen joka kolmas vuosi, viimeksi kesäkuussa 2018 Orimattilan Villissä.Eino Poukka ja Seppo Purra ovat op- pikoulukavereitani. Tapaamme kerran kesässä toistemme mökeillä, jotka ovat ihanan Runoilijanreitin varrella. Viime kesänä seilasimme Tarjanteella Muroleesta Virroille. Ensi kesänä on vuorossa kotiseutukierros Havangan kylästä alkaen.Isääni Santtu Koroa lainaten: Paree antaa lämpösestä kärestä. Olen halunnut siirtää minulle "lahjana" tullutta eteenpäin tuleville polville hoidettavaksi ja nautittavaksi. Paratiisi on parhaimmillaan, kun sen hoitaja asuu siellä ja rakastaa sitä.

Heikki Koro
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Vanha massatehdas, Juho Paavolan maalaus vuodelta 1924.
Kuva lähde: Killinkosken kylä kirja. Maalauksen omistaa Jukka Halttunen.

Killinkosken kuntahanke
Ote Jussi V. Niemen kirjasta 

Työväenyhdistystoimintaa Virroilla 115 vuottaAb J.W. Enqvist Oy lopetti Killinkosken puuhiomonsa toiminnan vuonna L954. Tehtaan laitteet sekä muuttamaan valmiit työntekijät siirrettiin yhtiön Tampereen Lielahden tehtaille.Yhtiö oli jo aiemmin suhtautunut nihkeästi vanhentuneen Killinkosken teilaan uudistamiseen. Taustalla olivat kansan suussa puhutun tiedon mukaiset prittiläisessä pelipöydässä tapahtuneet zhtiön omitusmuutokset sekä uudeksi pääomistajaksi tulleen ranskalaisen so- keritehtailija Beghin haluttomuus inves- :oida puuhiomon modernisoimiseen. Julistajan tarkoitus oli myydä Lielah- ien ja Killinkosken tehtaat sekä yhtiön pmistamat metsäkiinteistöt - kaikkiaan loin 35 000 ha - Metsäliitolle. Suomen pankki ei kuitenkaan valuuttasäännös- :elyn vuoksi myöntänyt valuuttaluottoa kaupantekoa varten.Tehdas joutui vuonna 1952 olemaan kolme kuukautta pysähdyksissä suuren /arastopalon johdosta. Yhtiön omista

man Soininkosken voimalaitoksen padon murtuminen 12. huhtikuuta 1954 oli se lopullinen isku, joka sinetöi puuhiomon lopettamispäätöksen. Kysymys ei ollut yksinomaan puuhiomosta, vaan monista tehtaan ympärille kietoutuneista yksiköistä. Soininkosken voimalaitoksen omistussuhteet muuttuivat ja sen toiminta jatkui uuden padon tultua valmiiksi. Yhtiön omistama Pylkkään maatila, yhtiön omistamat metsäkiinteistöt ja mylly vaihtoivat omistajaa. Yhtiön sahan ja höyläämön toiminta loppui. Alihankkijoilta loppuivat työt.Toistasataa työpaikkaa väheni paikkakunnalta. Osa Lielahteen siirtyneistä työntekijöistä oli ensi alkuun töissä Lielahdessa viikkokunnissa. Vähitellen huomattava osa perheistä siirtyi perässä, mikä tiesi vähintään kaksinkertaista väestömenetystä sekä Killinkosken kylälle että Virtain kunnalle.Tähän dramaattiseen teolliseen ra- kennemuutostapahtumaan sammui 

myös toinen Killinkoskelle ja Virroille merkityksellinen hanke: Killinkosken kunta.Killinkoskea ympäristöineen oli jo aiemminkin yritetty saada omaksi seu- rakunnakseen. Tällöin asia oli rauennut. 1940-luvulla hanke sai uudemman kerran tuulta siipiensä alle. Ryhdyttiin hakemaan muutosta kuntajakoon. Virroilta Toisveden [maarekisteri]kylä kokonaisuudessaan ja tähän liittyen muutamia Toisvedenkylän kyljessä olevia tiloja Liedenpohjankylästä sekä Alas- taipaleenkylä Ähtäristä olisivat muodostaneet Killinkosken kunnan.Hakemus Killinkosken kunnan perustamisesta ja kuntajaon muuttamisesta oli toimitettu valtioneuvostolle. Sen olivat allekirjoittaneet huoltolautakunnan puheenjohtaja Urho Moisio Virroilta ja maanviljelijä Eero Honka- niemi Ähtäristä. Urtio Moisio oli Ohto- lankylästä ja Eero Honkaniemi Alas- taipaleelta. Vaasan lääninhallitus oli 
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antanut asiasta välipäätöksen sekä pyytänyt asiasta Virtain ja Ähtärin kuntien lausunnot viedäkseen asian eteenpäin keskushallinnon valmisteluun.Virtain kunnanvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 8. huhtikuuta 1947. Kunnallislautakunta oli esittänyt valtuustolle, että anomukseen myönnyttäisiin. Kun asia oli kunnanvaltuustolle esitelty, kokous keskeytettiin puoleksi tunniksi asiaan tutustumista varten. Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa kävi selville, että oli vastaanpanijoita- kin, mutta suurin osa oli myöntyväisellä kannalla ja loppujen lopuksi kaikkikin, joten yksimielisesti päätti valtuusto hanketta kannattaa. Toimikuntaan, joka valtuutettiin antamaan asiasta tämän suuntainen lausunto, valittiin vanhasta kunnasta kunnanvaltuuston puheenjohtaja Väinö Tuominen (skdl) ja kunnallislautakunnan esimies Iivari Jytilä (sdp) sekä Killinkosken alueelta Oh- tolankylästä maanviljelijä Onni H. Viitala (ml).Killinkosken kunnan alue olisi eteläs

sä ulottunut Ilomäen ja Ohtolankylän välille Ympyriäisen suoralle sekä Kuu- sijärvenperän ja Saarikylän välille. Kaakossa Itämeren kyläaukean reunaan olisi ilmestynyt kolmen kunnan eli Pihlajaveden, Virtain ja Killinkosken rajapyykki. Lännessä raja olisi sijoittunut Ikkalankylän Pitkäjärvenperän ja Liedenpohjan Säynävänperän välille sekä pohjoisempana Lahdenkylän Kuuripe- rän ja Liedenpohjan Hanhenperän välimaastoon. Ähtärissä Killinkosken kunnan ja Ähtärin kunnan välinen rajakyltti olisi ilmestynyt Pakarinkylän ja Perän- teen välille. Killinkosken taajaman reunasta Pylkkään sillan takaa Virtain ja Ähtärin raja olisi hävinnyt.Kuntahanke ei edennyt nopeasti keskushallinnon valmistelussa. Arvatenkin uuden kunnan elinkelpoisuutta punnittiin tarkoin. Ja mikäli Ähtärin kunnan lausunto asiasta ei ollut yhtä myönteinen kuin Virtain, olisi asiaan tullut sieltäkin mutkia.Innostusta ja uskoa uuteen kuntaan oli. Esimerkiksi Lahdenkylän työvä

entalolla pidettiin 1940-luvun puolivälissä iltamat Killinkosken kunnan perustamishankkeen puolesta ja hyväksi.Joka tapauksessa Killinkosken kuntahanke kaatui viimeistään ja pysyvästi Killinkosken puuhiomon lopettamiseen.Aina voi jossitella: Jos Metsäliitto olisi saanut valuuttalainansa ja jos puuhiomo olisi uudistettu ja jos valtioneuvosto olisi perustanut Killinkosken kunnan, se olisi ollut vielä kovempi isku Virtain kunnalle kuin kunnan suurimman työnantajan eli puuhiomon lopettaminen. Uusi kunta olisi kuitenkin ollut väestömäärältään ja kantokyvyltään liian pieni tulevaisuutta vastaan. Pieni kunta ei olisi kestänyt sitä teollista rakennemuutosta, jonka kunta ja Killinkosken teollisuus olisivat vääjäämättä myöhemmin kohdanneet. Kun- taliitosneuvottelut Virtain kaupungin kanssa olisi käytyjä Killinkosken kunta olisi liitetty Virtain kaupunkiin. Ympyrä olisi sulkeutunut.

Työväenyhdistystoimintaa
Virroilla 115 vuotta

Jussi v. Niemi

Työväenyhdistystoimintaa Virroilla 115 vuotta" on 
maakuntaneuvos Jussi V. Niemen laatima katsaus 

työväenyhdistystoiminnan paikallishistoriaan 
liikkeen alkuvuosista nykypäivään saakka. Teos 

ilmestyi kesäkuussa 2018.
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Arkistojen kätköistä Siipirataslaiva Finlandia Queen valmistettiin Virroilla
Toukokuussa 1990 Näsijärven vesiin palasi yli sadan vuoden tauon jälkeen siipirataslaiva, kun Virroilla valmistettu Finlandia Queen laskettiin vesille Her- raskoskella.

33-metrinen laiva oli rekisteröity 250 hengelle ja se liikennöi Tampereelta käsin. Laivan varustaja oli Keurusselän laivamatkat Oy. Finlandia Queen oli saanut vaikutteita Missisippin maineikkaista rataslaivoista.Entisöity Finlandia Queen risteilee nykyään Lahden Vesijärvellä nimellä M/ S Vellamo.

Tarinan laivan valmistamisesta voi lu
kea vuoden 1992 Virtain Joulusta. Se löy
tyy sähköisessä muodossa osoitteessa 
www.virtainjoulu.fl.

Kuvat: Mauri Monto
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Jouluisia reseptejäAnnaleena Rytkönen
PIPARIT125 g voita3/4 dl tummaa siirappia1 dl sokeria2 tl kanelia1 tl neilikkaa%-l tl kardemummaa1 kananmuna1 tl soodaa4 dl vehnäjauhojaMittaa kattilaan voi, siirappi, sokeri ja mausteet. Kiehauta puuhaarukalla sekoittaen.Vatkaa seos haaleaksi ja lisää muna hyvin sekoittaen.Sekoita sooda vehnäjauhojen joukkoon. Lisää jauhot sii- rappi-voiseokseen puuhaarukalla sekoittaen.Kaada taikina kelmun päälle, muotoile litteäksi levyksi ja kääri taikina kelmuun. Siirrä taikina jääkaappiin ja leivo piparit seuraavana päivänä.Paista piparkakkuja 200-asteisessa uunissa 7-12 minuuttia piparien paksuudesta ja koosta riippuen.

PUOLUKKAJÄÄDYKE(jäädykemassaa tulee noin 9 dl)3 keltuaista1 dl sokeria4 dl kuohukermaa% vaniljatangon sisus4 dl puolukoitaVatkaa keltuaiset ja sokeri vaahdoksi. Vaahdota myös kerma. Soseuta puolukat sauvasekoittimella. Halkaise vaniljatanko ja kaavi sisus kermavaahdon joukkoon. Yhdistä keltuaisvaahto, kermavaahto ja puolukkasurvos.Kaada seos kylmällä vedellä kasteltuun pakastimeen sopivaan vuokaan. Peitä vuoka kelmulla.Pakasta jäädykettä vähintään 5 tuntia. Kasta vuoka reunaa myöten lämpimään veteen ja kumoa jäädyke tarjoi- luvadille. Koristele jäädyke puolukoilla, kauralastuilla ja kermavaahdolla. Sulanutta jäädykettä ei voi pakastaa uudelleen.
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LOHIPASTRAMI350 g lohifileetä (paksummasta päästä leikattua)L rkl suolaa1 tl sokeria1-2 rkl kokonaisia mustapippureita1 rkl kokonaisia rosepippureitaMypi lohesta ruodot ja irrota nahka. Sekoita suola ja so- <eri ja ripottele seos lohen pintaan. Siirrä lohi kylmään aariksi tunniksi.Pyyhi talouspaperilla ylimääräinen suola pois. Leikkaa lohi kolmeen osaan. Murskaa pippurit ja kääntele lohipa- lat pippurisekoituksessa.Paahda kuumalla, kuivalla pannulla jokaista sivua, yhteensä reilu minuutti tankoa kohden. Vain kalan pinnan an tarkoitus kypsyä. Viipaloi lohesta noin 1 cm paloja, rarjoile lohipastrami salaatin ja sinappikastikkeen kera
MYSI LAHTISEN IHANA SINAPPIKASTIKE

l/2 dl Turun makeaa tai väkevää sinappia2 rkl sitruunamehuaripaus suolaaripaus mustapippuria1 dl rypsiöljyäKastikeainesten pitää olla huoneenlämpöisiä. Sekoita sinappi, sitruunamehu, suola ja pippuri keskenään kulhossa. Lisää öljyä ensin tipottain ja sitten ohuena nauhana ja vatkaa koko ajan riivatusti.

JOULUTORTUT kahdella täytteellä3 dl kuohukermaa300g voitan. 6,5 dl vehnäjauhoja1 tl leivinjauhetta kananmuna voiteluunVatkaa kuohukerma löysäksi vaahdoksi. Lisää vehnä- jauhot, joihin leivinjauhe on sekoitettu. Kaada joukkoon jäähtynyt sula voi. Sekoita taikinaksi, mutta älä sekoita liikaa, jotta taikina ei sitkistyisi.Muotoile taikina suorakaiteeksi, kääri kelmuun ja anna kovettua jääkaapissa n. tunti. Kauli taikina ohueksi levyksi ja ota siitä taikinapyörällä tai nelis-kulmaisella muotilla pohjat. Jaa pohjille marmeladi. Voit lisätä marmeladin myös valmiiden tähtitorttujen keskelle.Voitele tortut kananmunalla ja paista niitä 200 asteessa, uunin yläosassa n. 8 min. Sintaa torttujen pinnalle tomusokeria ennen tarjoilua.Samasta torttutaikinasta voi tehdä myös suolaisia lohi- torttuja, joita voi tarjota yhtä hyvin glögin kanssa kuin kuohuviinin kera tai kahvipöydässä.
JOULUTORTUT LOHITÄYTTEELLÄ

Lohitäyte:1 dl vispikermaa1 pkt (200 g) lohituorejuustoa1 rkl sitruunamehua150 g graavi- tai kylmäsavulohta1/2 dl tilliä hienonnettuna ruohosipulia mustapippuria unikonsiemeniäLeikkaa kaulittu taikina neliöiksi ja taittele, kuten tekisit perinteisiä tähtitorttuja. Paina taikinasuikaleet tortun keskustaan napakasti kiinni, jotta ne eivät aukea uunissa.Voitele tähtitortut munalla, ripottele pintaan unikon- siemeniä. Paista 200-asteisessa uunissa n. 8 minuuttia, kunnes taikina on kypsää.Valmista täyte. Vatkaa kerma. Notkista tuorejuusto sitruunamehulla. Leikkaa lohi hyvin pieneksi kuutioksi. Sekoita kaikki ainekset. Pursota tai nosta kahdella teelusikalla täytettä tortun keskelle. Säilytä tortut viileässä tarjoiluun asti.
53



Olemme lähdössä kalalle niin kuin aina. Joonas-niminen kalalokki istuu veneen nokassa. Joonas on ollut 8 vuotta meidän kanssa tuttavuussuh- teessa. Joka kevät se tulee ja sotkee auton katon ja luikkaa: "Olen saapunut, ruokaa!” Syksyllä se lähtee hyvissä ajoin pois. Kesyyntynyt se on niin että on tullut eteiseen asti, mutta ei sisälle.Sanon Joonasta välillä "Nirsonik- kariksi", kun se rissaa. Pitää olla valkoista paahtoleipää sopivasti muren- neltuna. Jos viet hapanleipää, Joonas nostaa pyrstönsä pystyyn ja häipyy ja huutaa: "kaija, kaija, kaija”. Kalat kyllä kelpaavat.Olemme ongella ja Joonas saa mitättömät pikkukalat. Nyt se on aivan veneen vierellä ja ilmehtimässä. Nyt on 

sitten käynyt niin, että toiset lokit ovat huomanneet, että ruokaa tulee kun menee Joonaksen perässä. Tämä vuosi on pahin, 20 lokkia on ollut enimmillään. Ne kiertävät venettä ja kova mekastus käy. Kalat häiriintyvät ja pitää seurueen kanssa vaihtaa paikkaa koko ajan. Selkälokki "Vili Vilperi" on kaikkein pahin. Se hyökkää Joonaksen ja muiden päälle ja varastaa niiden kalat.Ihmiset sanovat, että näyttää kauniilta katsella, kun vene menee ja seurue on aina mukana. Rakastan niitä kaikkia ja odotan aamulla, kun Joonas herättää meidät kopistelemalla katolla.
Seija Manner Kuva: Hannele Kaihola



h

Satavuotias siniristilippu
1 iniristilippu täytti tänä vuonna sata vuotta. Eduskunta hyväksyi taiteilijoiden Eero Snellman ja Bruno Tuukkanen laatiman luonnoksen yk- nielisesti Suomen lipuksi 28.5.1918.Monet kokevat lipun värien kuvastavan Suomen sinisiä järviä ja valista lunta.Viralliset liputuspäivät on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta an- tussa asetuksessa. Vuosittaisia virallisia liputuspäiviä on kuusi.Virallisia liputuspäiviä ovat myös vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasaval- 1 presidentti astuu virkaansa.Virallisten liputuspäivien lisäksi on 13 muuta liputuspäivää, jolloin li- tusta suositellaan. Lipun voi nostaa salkoon myös juhlan merkiksi tai ruliputukseen.
putusajatDutuksessa noudatetaan liputusaikoja. Liputus alkaa aamulla kello 8 ja ättyy auringon laskiessa, kesällä kuitenkin viimeistään kello 21. Juhan- isaattona liputus alkaa kello 18 ja päättyy juhannuspäivänä kello 21. Itsenäisyyspäivänä ja sellaisena vaalipäivänä, jolloin äänestys päättyy ringonlaskun jälkeen lippu lasketaan kello 20.
pun käsittelyjpua tulee käsitellä kunnioittaen, ja salossa olevan lipun tulisi aina olla ihdas ja ehjä.Lippu laskostetaan käytön jälkeen siten, että sininen väri jää päälle ja ztimet ja narut vapaiksi.Kastunut lippu kuivatetaan sisätiloissa. Lippuun ei tule sijoittaa mitään äkuvioita tai tekstiä.

Viralliset liputuspäivät:28.2. Kalevalan päivä eli suomalaisen kulttuurin päivä1.5. Vappu eli suomalaisen työn päivätoukokuun toinen sunnuntai eli äitienpäivä4.6. puolustusvoimain lippujuhlan päivä eli Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheimin syntymäpäiväkesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai eli juhannuspäivä, Suomen lipun päiväksi6.12. itsenäisyyspäiväpäivä, jolloin Suomessa toimitetaan valtiolliset vaalit, kunnallisvaalit, Euroopan parlamentin edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestyspäivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa.
Muut liputuspäivät:5.2. J. L. Runebergin päivä19.3. Minna Canthin päivä eli tasa- arvon päivä9.4. Mikael Agricolan päivä eli suomen kielen päivä, joka on myös Elias Lönnrotin syntymäpäivä27.4. kansallinen veteraanipäivä9.5. Eurooppa-päivä12.5. J.V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivätoukokuun kolmas sunnuntai, kaatuneitten muistopäivä6.7. Eino Leinon päivä eli runon ja suven päivä10.10. Aleksis Kiven päivä eli suomalaisen kirjallisuuden päivä24.10. Yhdistyneiden Kansakuntien päivä6.11. svenska dagen, ruotsalaisuuden päiväMarraskuun toinen sunnuntai eli isänpäivä8.12. Jean Sibeliuksen päivä eli suomalaisen musiikin päivä
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Virtain Joulussa puoli vuosisataa sitten:
SENJA PUUKKONIEMI

Jouluaamuna

Useita kymmeniä vuosia sitten palvelin sisätyttönä 
pitäjäni pappilassa. Pappiloissa oli silloin karjaa ja 
maataloutta, joten täytyi olla palvelusväkeäkin.

Aivan unohtumattomasti on mieleeni jäänyt muisto 
eräästä jouluaamusta. Pappilasta samoinkuin muista
kin taloista oltiin jo aikaisin liikkeellä, koska juma
lanpalvelus jouluaamuna alkoi jo kello kuusi. Mat
kanteko hevospeleillä vei aikaa, joten pitkämatkai
set olivat liikkeellä jo aamuyöstä. Jäin sillä kertaa 
aivan yksin pappilaan toisten lähtiessä kirkkoon. Piti
hän sentään kotimies olla huoneita lämmittämässä 
ja varaamassa suuhun sopivaa kirkosta palaaville. 

Siinä suorittaessani aamuisia askareita sisällä sekä 
ulkona pysähdyin pihamaalle kuuntelemaan joulun 
ääniä ja katsomaan ympärilläni olevaa aamun kau
neutta. Juhlallisesti myötäilivät lumivallit pihamaan 
teitä ja pienimpiä polkuja. Kuu paistoi komeasti ja 
tähtitaivas oli selkeän sininen. Varjot leikkivät hoh
tavilla hangilla. Miltei jatkuvana kuului aisakellon 
helinä pappilan ohi kulkevalta maantieltä. Olin sil
loin kovin nuori, mutta tajusin tämän olevan aitoa 
joulua ilman sanoja. Nautin siitä hetkestä ja 
iloitsin, että joulun sanoma saavuttaa meidät tilan
teissa, joihin emme ole ulkonaisesti valmistuneet.

Virtain Joulua 2018 tukevat:

OP Virrat
Pohjois-Hämeen OPKK

56



/

Toivotamme asiakkaillemme hyvää joulua ja turvallista uutta vuotta!
Teemme suomalaisten arjesta turvallisempaa, 

terveempää ja taloudellisesti 
menestyksekkäämpää.

Lue lisää: lahitapiola.fi/pirkanmaa

ÄJlÄHITAPIOLA
PIRKANMAA

iuuLdl& 2019!

3 Yrittäjät
VIRRAT

Mannisen matkassa!!
Kiitos kuluneesta vuodesta. 
Hyvää Joulua ja 
matkailullista Uutta Vuotta!

Kylpylämatkat Pärnuun
Estonia Medical Spa 
17.-23.3.2019 469 €/H2 th
19. -25.5.2019 489 €/H2 th 
14.-20.7.2019 499 €/H2 th
Savonlinnan oopperajuhlat 2019
20. -21.7. Rosvot alk. 179 €/H2 
25.-26.7. Sevillan Parturi 245 €/H2 
Oopperaliput lisämaksusta.

Hiihtomatkat 2019 
24.2.-1.3. LEVI 
alk. 359 €/hlö/ H4 
17.-23.3. Saariselkä
489 €/hlö/H2
23.-30.3. Tievatupa 
alk.455 €/hlö/H2
6. -13.4. ylläs
579 €/hlö/H2
7. -13.4. Saariselkä
399 €/hlö/H2Bussi-Manninen

Ruovesi puh. 03 486 4700 www.bussi-manninen.fi

(Stmellista^Uutta duotta 
‘'Ceille kaikille

!•
—— 25 Years

Marttinen*-'
Youth Centre in VirräV 

a

Herrasentie 16, Virrat 
P.+358 (0)3 485 1900

HYVÄÄ JOULUA
JA ONNELLISTA im
UUTTAVUOTTA xä 

2019 Sf

meidän, teidän

" Lumiset oksat vihreän puun, 
kimmeltää valossa jouluisen kuun. 
Katselen tähtien hopeista nauhaa, 
toivotan jouluusi lämpöä, rauhaa.

-tuntematon-

Puh. 03 486 4300, www.phpoy.fi
K facebook.com/PohjoisHameenPuhelinOy

Honkalantie 1,34600 Ruovesi phpoy //
" FIISNET
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WWW.LEENAVAARA.COM
044 0600 305

Hauskaa joulua ja onnea vuodelle 2019! 
Toivottaa Terttu!

Kuhha-Riitta
palveluksessanne

Kiitos ihanat asiakkaamme kuluneesta vuodesta!
Kukkaisaa ja lämmintä joulun aikaa!Riitta, Heidi, Maija ja Marja-Leena
Kukka-Riitta
Kukka-ja hautauspalvelu AsuVarpustie 1 34800 Virrat p. 040 7472590 
www.kukkariitta.fi Ql

Musiikista oppimisen iloawww.merikanto-opisto.fi
Hyvää Joulua!

HYVÄ
www.hyva-talo.fi

e

Hyvää Joutua!
METSÄTYÖ HAVANKA OY

METSÄKONEURAKOINTI 
TIUKANTIE 307, 34710 VASKIVESI 

PUH. 475 8952, 0400 622 171

Kauneus- ja jalkojenfioitola 

"Kirsi MuCtamäfti 
SKY-kosmetologi 

Xorjriniementie 3, Vaskivesi
Puh. 044-5758988

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

Hyvää joulua Ja onnea 
tulevalle vuodelle!

Virtain kylien 
kehittämisyhdistys ry

Härkösen kyläyhdistys ry 
Jäähdyspohjan kyläyhdistys ry 
Killinkosken kyläyhdistys ry 
Koron kyläyhdistys ry 
Kotalan kyläyhdistys ry 
Kurjenkylän kyläyhdistys ry

Liedenpohjan kyläyhdistys ry 
Ohtolankylän päremylly-yhdistys ry 
Vaskiveden kyläyhdistys ry 
Vaskuun kyläyhdistys ry 
Äijännevan-Rantakunnan 
kyläyhdistys ry

VELI RANTANEN KY
Uuden rakentaminen, remontit, laatoitukset 

ja rakennuspellitykset 

VIRRAT - KURJENKYLÄ
Puh. 0500 - 627 767Virtain Urheilijat ry ja Kisapirtti

KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA 
KULUNEESTA VUODESTA JA 

TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA!

Nauti leffat tuoreena:
Elokuvateatteri
VIRTAIH PIRTTI

vv w w. virtainpirtti.fi
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Yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

JOULURAUHAA
JA

ONNEA VUODELLE 2019

MALLATIN RATSUTILA
Siekkiniementie 25, puh. 044-086 9758

kirjanpito- ja toimistopalvelut
Luontaishoitola VALONSILTA 

koulutettu hieroja KAIJA SUNDBERG 

Puutteentie 15 B 13

p. 040 5021 502

Riitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta

Jussilan Marjatila .
Patalantie 158

; 34740 Koro
Puh. 03-475 9855

Atk

(^auhallistajoulual

KIR JAK AU PAT 
Virtaintie 35, Puh. (03) 475 4165

www.virratkirja.fi Q

SYMPPIS
■ga■■■ maatalous

I MÄKINEN OY
VIRTAIN KONETARVIKE

Kiertotie 1 34800 VIRRAT 
Puh. 0500 650 725 
aimo.makinen@phpoint.fi

I VIPstore 7
VERY IMPORTANT PETV

Olemme avoinna

Fagft
Pyhäpäivinä suljettu.VIPstore Center -Tassukansan tavarataloKillinkoskentie 23, Virrat 7 p. 03 475 3474 info@vipstore.fi

Jlyvää Joulua ja Onnellista Uutta ‘Vuotta

LINJA-AUTOLIIKENNE
YKSPETÄJÄ OY

Ahjolantie 2, 34800 VIRRAT
puh. (03) 475 5348 ja 0400 232838

www.ykspetajaoy.fi

VMT
Plastic Solutions

www.vmtptastic.fi

59

http://www.virratkirja.fi
mailto:aimo.makinen@phpoint.fi
mailto:info@vipstore.fi
http://www.ykspetajaoy.fi
http://www.vmtptastic.fi


‘■Rauhallista Joulua1.

^t/vää työalaa ja Onaelliota vaotta 2019!

lautastajoutuu aitaa 
toivoiietee Leipomon vätj

VIRRAT puh. 03 475 2900 vileninleipomo@phpoint.fi

Onnellista ‘(Jutta Vuotta
VIRTAIN APTEEKKI 

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

p. 040 - 5657 066 Suutari 66 löytyy myös Facebookista!

SUUTARIN TYÖT VÄLITTÄÄ

• LVI-asennukset ja -tarvikkeet
• timanttiporaukset ja 

-sahaukset
• lämpökamerakuvaukset L».
• rakennuskonevuokraamo
• öljypoltinhuolto
• öljysäiliötarkastukset
• maa- sekä ilmalämpöpumppujen 

myynti ja asennus

Virtaintie 34 (Tamminiemen talo), 34800 Virrat n Puh. 044 0475 434, 03 475 4343Email: optikkoliike.nakovirrat@phpoint.fi Avoinna ma-pe 9.30-17.00
---------VUODESTA 1952 ---------

o o
• Silmälasit
• Näöntarkastukset

• Piilolasit, piilolasinesteet <

• Aurinkolasit

• Silmälääkäripalvelut

NÄK(g)VIRRAT
SILMÄ- JA PIILOLASIT

.-V •*. >
-AVÄ’'.

z(\

eikkilä

L vuo^a;Koneerl J

kiitos asiakkaillemme 
kuluneesta vuodesta Ja 
(2)nnea vuodelle 2019

Ä

Hoitola Vaskijoutsen ja OaadUita vaotta 2019!

• Kokonaisvaltaiset ja
) 1 rentouttavat hoidot

• Koko kehon vyöhyketerapia
• Intialainen päähieronta

Vuokko Nurvovyöhyketerapeutti, luontaishoitaja, joogaohjaajaPuh. 050 3507 648Virtaintie 51A3, 34800 Virrat www.fb.com/hoitola.vaskijoutsenwww.vaskivasu.fi

Annuli
NAISTEN VAATETUSLIIKE

Virtaintie 35, 34800 VIRRAT
MA- PE 10-17 LA10- 13 

p. 050 - 325 7484
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MAANRAKENNUS LAHDENPERÄ OY
34800 Virrat

Puh. 0400 635 432

Hyvää Joulua 
toivottaa

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA 
JA HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN

KONTTORITYÖPALVELU
Pasi Nieminen

VIRRAT, puh. 040 586 2686

.Kurääypufuaja (’nneftiila 'l/tif/a finlla

VIRTAIN PUUNJALOSTUS
VELJ. VIRTANEN | SIE34800 vVrRATE 9 |

Puh. (03) 475 5323

Matkailumaatila Lomajärvinen

Kivimäentie 37, 42870 Kotala 
puh. 040 832 4932

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA 

2019

VVirMetfi SUUNNITTELU T/l LO

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

t

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

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

Atiiotarttte 25.34800 Virrat, puh. 0400 62 3 8 t«a

0440-534 818

J. VÄÄRÄLÄ KY
OMPELUKONEKAUPPA
TEOLLISUUS- JA KOTIKONEET, VARAOSAT, HUOLTO, KOULUTUS

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

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Hyvää Joulua ja 
menestystä uudelle vuodelle
VELJ. KOIVULA OYpuh.0500-664871

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Virtain Moottorisaha

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

www. virtainmoottorisaha. fi

fa On*
'liatta

toivu

'Ulina, Sija, ja Petti
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* PUB 66 OY •
* Sfe ’ TOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN
* HYVÄÄ JOULUA! *

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!Yleislääkäri
FRANCOISE MIGNOT-KOIVULAMPI
Vastaanotto
Virtaintie 36 B 31, 34800 Virrat
Puh. (03) 475 3211

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
EDULLISET LAATUVARAOSAT

ssg VirtainÖ" VARAOSA®
Linjalle 2, 34800 Virrat
Puh. 03 475 5264

Purran Kukka
Kaikki kukka-ja hautausalan palvelut 
luotettavasti ja asiantuntevasti saman katon alta.

Kellot - korut - Patterinvaihdot - lahjatavarat
Meijeritie 14, 34800 Virrat

PUH 03 475 55 64
WWW.PURRANKUKKAJAHAUTAUS.FI

LUXT
Virtain 4H-yhdistys toivottaa 
hyvää joulua ja toimeliasta 

uutta vuotta 2019!

©Husqvarna
Povver Partner

RauAaiftaa Joudua 
ia 

Toiiw<!iasta tudevaa vuotta
www.virhydro.fi

VlRHYDROOY
_______ Plrkantie 22 Virrat, p. 010 2711200 _______

My vää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

K P. LEHTOVAARA

34930 Liedenpohja, puh. (03) 475 8115

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO
JA AUTOMAALAAMO

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

34800 VIRRAT 
Ahjolan teollisuusalue 

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

(Mfarjatila (Muurisilla
* kokous-Zjuhlatilät ryhmille
* aittamajoitusta * holvisavusauna
* juhla-astiavuokrausta * mustaherukoita/-mehua 
Vuorenmaa Anja, Niemikyläntie 261, 42870 Kotala

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

Muodikasta Joulua 
vuodesta 1950

Muotitalo e t t

Tamminiemi
VIRRAT, puh. (03) 475 5388

Kirstin Galleria
Avoinna talviaikana 

sopimuksen mukaan. Tervetuloa!

fa taleina tMattal

Ittemäentie 56, 34800 Virrat puh. 050 327 3845
kirstingalleria.fi taide@kirstingalleria.fi

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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Parturi-Kampaamo
ranko kms

._ /Via H ja /Ylaeja
p- (°3) 4755114 ma-pe 9-17
Virtaintie 35? Virrat la 9-13

TJauhallista joulua toivottaa

VP Virtain Hitsauspalvelu Oy
Puutavarakuivaamot ja -laitteet

Lekatie 4 Puh. (03) 475 5488
34800 Virrat

kiittää asiakkaitaan 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

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

Virtain Autotalo kiittää asiakkaita kuluneista vuosista ja toivotta hyvää joulua, ensi vuonna asiakkaat tervetulleeksi toivottaa Autopato Oy

VIRTHIN 
HUToraia^&\
Kiertotie 8, VIRRAT, puh. (03) 475 2400^^

Avoinna: «U-ANa ** ark 10.30 - 22.00 
la 11.00- 22.00 

© (03) 475 3476 su ] 2.00 - 22.00
Virtaintie 25

www.dilana.fi

w—SS|' Virtain kansalaisopisto | 
www.virrat.fi/kansalaisopisto

Virtain Kuntoutus
Virtain Keskus, Virtaintie 36, Virrat

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

Toivotamme asiakkaillemme 
Hyvää Joulua!

MlR0rYWL(] KESKELLÄ LOMASUOMEA

VIRROILLA

VIIHTYISÄ RAVINTOLA
PUHELIN (03) 475 6560

Xf VIRTAIN PERINNEKYLÄ

Pohiois-Hämeen 
Sähkötyö Oy
Pirkantie 1.34800 VIRRAT
Puh. 03 475 4555, GSM 050 521 0542

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

HyUää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

RAUHAISAA JOULUAVILKASTA UUTTA VUOTTA TOIVOTTAA
Digi-TV HUOLTIMO

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

KRauta
VeJiartrf-jiu.

Puh.0600 18376 www.veroapu. 
Kirjastossa, Mäkitie 2, Virrat 

Yleisneuvonnan lisäksi:

fi

perunkirjoitukset, oikaisuvaatimukset yms.

VIRRAT
t™1 .......

KPlussa ••••• Puh. 040 1426272 www.soundisorvarit.fi
Hyvää Joulua ja Onnellista vuotta 2019!
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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- irtojäätelöä
- pehmistä
- Kokoustarjoilut Parhaat maut - 

edulliset hinnat!
Cafe Miia
Virtaintie 35 Ih 5, Virrat 
puh.050-3786596 
Avoinna ma-pe 9-16
:tps://www.facebook.com/calemilavir

Kirjanpito - Verotus -Taloushallinto

«KIVIMÄKI DV
$ HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

AUTOSÄHKÖKORJAAMO

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

Tutustu verkkokauppaamme

www.torisevawild.fi
Virtaintie 25 - 045 806 3900

e
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Värikästä joulua ja kaunista vuotta 2019!

Hius- ja kauneushuone

TVätti&Komia
www.nattijakomia.fi puh. 03-4755885

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme 

jotdunaiftaa ja 
hyvää uutta vuotta 

Virtain taksiautoilijat

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XX X " I |!

Hyvää joulua toivottaen

Taitokeskus Virrat ja
Taitokauppa
Virtaintie 36 (uusi osoite) 
34800 Virrat
puh. (03) 225 1458, 050 527 3120

X 
XXX 

x xx 
X XXX 
XXXX 

XX

www.taitopirkanmaa.fi

Taito
PIRKANMAA

a •

a m «

HII 
• f • • t 
nn 
M Hl 
Il II

XX

ina(aAsunto- ja palvelukeskusAinala 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 WKyläkauppa

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

VVANHA TEHDAS

KOTALAN KATTOPELTI 
KANGASAHO
TOIVOTTAA

/fyuää JoJha toivottaan

VIRTAIN RAITAMINO
PIRKANTIE 20, 34800 VIRRAT

Killinkoski

TEHDASMYYMÄLÄSTÄ
Maan laajin nauha-ja 
nau hat uoteval i koi ma

RUNSAASTI POISTOERIÄ

RILLIN KOS K EN
KYLÄK1RJAN

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

Peltomäen
RAKENNUS OY

$ AUTOHUOLTO

Ä ISOKIVIJARVI
Kiertotie 1, 34800 Virrat

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

PEUGEOT *
Varaosat ja merkkihuolto *

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
1

VUODESTA 1985LVI-tarvikkeet ja asennukset
Sampolantie 7, 34800 VIRRAT

p. 03 475 2000 www.kitusenkievari.fi

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

Hyvää Joulua!
Oriveden Sammutinhuolto 

Pekka Leppämäki ky r Virtaintie 40, 34800 Virrat 
ss.sanomat@phpoint.fi 

Puh. (03) 475 5522

y&iy/mä toimet.
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Rauhallista joulunaikaa 
ja

(virtain fysioterapia)
menestystä vuoteen

KOILLIS- 
SATAKUNNAN 
SÄHKÖ OY

Keskustie 10,34800 Virrat 

03 485 511
www.ksat.fi

Joulun iCoal
Toivottavat fysioterapeutit:

Raija, Matti ja Susanna

❖ HINAUKSET
❖ TUULILASIT
❖ KOLARIKORJAUKSET

Saarimäen
KOLARIKORJAAMO OY
P. 0500 362 298, KIERTOTIE 5, VIRRAT

dtyvää joulua 

ja onnellista 
uutta vuotta!

.Uhja^orttihoitOOn .Matominennistotyyny . HumanTool-istum
—p. 03-475 4703
www.virtainfysioterapia.fi

ottobock.
selkä-, polvi-, ranne- 

y.m. niveltuet

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

T.Luoma
XÖTÖHUOLTOPirkantie 22, 34800 Virrat, puh. 040 7656 184

www.autohuoltotluoma.fi

®ileRent
AUTOKORJAAMO
HARRI AITTASALO

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

(KUnteiMhuoU&• Talonmiespalvelut• Siivoukset• Pihatyöt• Konetyöt• Abloy avaimetKatso lisää kotisivuiltamme
www.kiinteistohuoltopekkanen.fi

Pekkanen OyVahvuutemme:• Luotettavuus• Paikallisuus• Vuosien kokemus• Hinnoittelu• Ystävällinen palvelu• Osaava henkilökunta
Kysy rohkeasti tarjousta!

Päivystys (24/7) 050 302 0811

Hyvää Joulua toivottaen

HAMMASLÄÄKÄRI
TUIJA KÄHKÖNEN

SUUHYGIENISTI
ARI DAHLBERG

Virtaintie 43 D, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 475 3885
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Virtain Joulun toimituskunta kiittää kaikkia lehden tekoon osallistuneita sekä yhteistyökumppaneita ja toivottaa lehden lukijoille hyvää joulua ja onnea uudelle vuodelle 2019!

Virtain Joulun vanhat digitoidut lehdet vuoteen 2015 asti löydät maksuttomasti osoitteesta: 
www.virtainjoulu.fi

http://www.virtainjoulu.fi


VIRTAIN KAUPUNKI TOIVOTTAA ASUKKAILLEEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEILL

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 201


