Virrin Viesti

HEINÄKUU 2018

Tervetuloa sukujuhlaan ja vuosikokoukseen
Tyrvään Pappilaan sunnuntaina 29.7.2018!
Kokoonnumme historiallisessa ympäristössä. Tyrvään sata vuotta sitten palaneen puupappilan perustuksille rakennettu kivipappila on monien vaiheiden jälkeen herännyt uuteen eloon huolellisesti
entisöitynä kauniina taide- ja kulttuurikeskuksena.

ILMOITTAUTUMINEN
22.7.2018 mennessä sukuseuran kotisivulla
virrit.yhdistysavain.fi
tai puhelimitse
040 747 9562 Pirjo Hernesniemi

Vuosikokouksen lisäksi ohjelmassa on muun muassa
sukututkijoiden kertomuksia omista, tavallisen harrastajatutkijan kokemuksista, sekä perinteinen kyläluutakilpailu. Tarjolla on Pappilan maukas ja monipuolinen brunssi. Tilaisuuteen voi ilmoittautua klo
11.30 alkaen, ohjelma alkaa klo 12. Käyttöömme on
varattu Pappilan koko yläkerta.

OSALLISTUMISMAKSU
Aikuiset 20 euroa / hlö
10–17-vuotiaat 10 euroa / hlö
Alle 10-vuotiaat ilmaiseksi
Osallistumismaksu sisältää tarjoilun. Muistathan
kertoa ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset
erityisruokavaliot sekä osallistuvien lasten iät.
Maksu suoritetaan 22.7.2018 mennessä Virrin
sukuseuran pankkitilille FI10 5661 0140 0000 59,
viitenumero 29078.

Vuosikokouksen lomassa on mahdollisuus tutustua
Osmo Rauhalan näyttely Ennen ja jälkeen – Before
and After, joka esittelee taiteilijan tuotantoa ennen ja
jälkeen Pyhän Olavin kirkon maalaustyön. Näyttely
on esillä Tyrvään Pappilan vanhassa kivinavetassa.
Juhlapäivänä on mahdollisuus osallistua omatoimisesti Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa järjestettävään messuun klo 10 sekä tilaisuuteen Pieni Pyhä Hetki, joka
alkaa klo 17.
Tyrvään Pappila, Asemakatu 4, Sastamala
Pappilan vanha kivinavetta, Jaatsinkatu 2, Sastamala
Pyhän Olavin kirkko, Kallialan kirkkotie 50, Sastamala

Nähdään vuosikokouksessa!
Terveisin
Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt

Edellinen vuosikokous 2015
Edellisen kerran kokoonnuimme Sastamalassa seurakuntatalolla 23.8.2015.
Kokoukseen osallistui 57 sukuseuran
jäsentä.
Tilaisuuden juonsi kokeneesti Eila
Mäensivu. Seuran puheenjohtaja Sanna Jalaskoski tervehti kokousväkeä
toivottaen kaikki tervetulleiksi Tyrväälle. Virallisen kokouksen johti jämäkästi Jalo Mäensivu sihteerinään
seuran sihteeri Jari Lehti.
Asialistalta mainittakoon kuluvalle kaudelle valitut uudet hallituksen
jäsenet: Riitta Toivo Virrin sukuhaa-

rasta, Pirjo Hernesniemi Heinävän
sukuhaarasta ja Jari Lehti Lehtimäen
sukuhaarasta.
Kokous nimitti seuran perustajajäsenen ja pitkäaikaisen puheenjohtajan
Leena Virri-Hanhijärven seuran kunniajäseneksi.

Välillä nautittiin maittava lounas ja
kahvit sukulaisten vilkkaassa porinassa. Leikkimielisen kyläluutakilpailun
voitto meni tällä kertaa Virrin sukuhaaralle. JL

Tilaisuuden muu ohjelma koostui
oman pitäjän Pohjan Poijkien kuoroesityksestä ”Renkipoijjaat iloisella
mielellä” sekä sihteerin koostamasta
kuvaesityksestä ”Virrin sukuseura 20
vuotta”.

Kuuden sukupolven 6.12.
Itsenäisyytemme juhlavuonna tuli
mieleen katsoa, mitä joulukuun
kuudes on yhden suvun vaiheissa
merkinnyt. Löytyykö eri sukupolvien elämänvaiheista jotain juuri tuohon päivään liittyvää?

Wilho Tuomaksenpoika
Lähtökohdaksi tarjoutuu 6.12.1851.
Tuona päivänä syntyi Tyrvään pitäjän
Isojärven kylässä Tuomas Tuomaksenpoika Wirrin ja hänen vaimonsa
Wilhelminan, e. Linkki, esikoinen.
Poika kastettiin Wilhelmiksi. Kutsumanimeksi tietysti muotoutui Ville.
Historian onnekkaiden vaiheiden
kautta maa oli säilyttänyt oman lainsäädäntönsä, oikeuslaitoksensa ja
kielensä suhteellisen itsenäisenä suuriruhtinaskuntana, vaikka oli osa tsaarien Venäjää. Kulttuurissa oli alettu
itsenäistyä edellisen isäntämaan holhouksesta. Vuosikymmenien kuluessa tilanne kuitenkin rapautui. Helmikuun manifesti vuonna 1899 tuhosi
suuriruhtinaskunnan lainsäädäntövapauden, ja jatkoa seurasi.
Ville Tuomaksenpojan merkittävä
toimi oli itsenäisen kotitilan talous- ja
asuinkeskuksen siirtäminen isonjaon
mukaiselle paikalle pois kylän vanhasta keskustasta.

Villen 66. syntymäpäivä joulukuussa
vuonna vuonna 1917 meni päivien
jonossa ohi ilman suurempaa huomiota. Viikon päästä ilmestyneessä
Tyrvään Sanomissa julkaistiin kyllä
sivulla 2 senaatin 4.12. esittämä itsenäisyysjulistus, mutta ei kerrottu, että
eduskunta oli äänin 100–88 sen 6.12.
hyväksynyt. Yhtä paljon tilaa saivat
lehdessä kansanopiston toimintaa
puolustava kirjoitus tai lyhyt uutinen
Kiikan hengellisestä iltamasta.
Wilho Wilhonpoika
Vanhin poika, nimeltään myös Wilho
– puhekielessä edelleen Ville – pakkasi nuorena olemaan isänsä silmissä liiankin itsenäinen oman tiensä
kulkija. Niinpä hänestä ei tullutkaan
Virrin seuraavaa isäntää. Kohtalainen
torppa löytyi muutaman kilometrin
päästä syrjemmältä elämän paikaksi,
työn kohteeksi ja myöhemmin uuden
sukunimen lähteeksi.
Itsenäisyysajatukset ilmestyivät tämän Villen Hilda-vaimon, e. SeppäMurto, myötä. Hänen veljensä oli
toisen sortokauden alussa itsenäisyysajattelun omaksunut kansanedustaja. Joulukuun kuudes 1917, Villen
isän 66. syntymäpäivä, ei merkinnyt
mitään, mutta talvella 1918 Villen ja
Hildan torpasta tuli Hildan veljen or-

ganisoimana kapinallisten haltuunsa ottamasta Suomesta valkoiseen
Suomeen vievän yhden etappipolun
opastuspiste. Sen puitteissa toimittiin tavallaan itsenäisyyden puolesta.
Muuta ei tehty.
Muutamana yönä torpan tiettyyn
ikkunaan koputettiin hiljaa. Vaarallisin tilanne sattui, kun punaisten
kyläpartiolle oli illalla annettu yösija
torpan pirtin lattialle. Henkeä pidättäen neuvottiin silloin koputtelijoille
tietä eteenpäin. Toisella kerralla Ville kyyditsi aamuhämärissä hevosella
kahta miestä sivuteitä pitkin jatkoreitin alkuun. Takaisin hän palasi lapsuusaikaisen kotikylänsä punaisten
päämajan kautta, se kun oli sijoitettu
hänen äidinäitinsä kotitaloon Linkille. Ville kävi eläkeläismummona asuvaa isoäitiään tervehtimässä. Samalla
hän hankki hyväksyttävän selvityksen
liikkumisilleen kertoen vartiomiehille ajelleensa siemenperunoita ostelemassa. Niitä vaan ei ollut löytynyt
mistään.
Viimeinen osallistuminen tuli eteen
huhtikuussa. Nyt oli autettava punaisia. Ovea kolisteli yöllä Vammalasta
Punkalaitumen kautta Lauttakylään
pakeneva kapinallisten kolonna, joka
vaati kiireesti opasta oikopoluille.

Joukon vetäjä oli kumminkin asiallinen mies. Kun reitin jatko muutaman
kilometrin jälkeen tuli selväksi, hän
kehotti Villeä juoksemaan vähän kauemmas metsään ja odottamaan, että
koko joukko ehtii mennä ohi. Hän
pelkäsi kuinka tien varteen seisoskelemaan jäävälle oppaalle saattaisi käydä. Viimeisten kuormien tunnelmat
olivat kuulemma sen laatuisia.
Erkki Villenpoika
Seuraavan polven itsenäisyysusko
mitattiin kahdenkymmenen vuoden
kuluttua. Villen vanhin perheen perustanut poika Erkki vietti 6.12.1939
edeltävän yön suomalaisille miehille silloin tutuksi tulleissa oloissa ja
tunnelmissa. Puolijoukkue komentoon, mantteli niskaan, karvalakki
korville, kuorma-auton lavalle selkä
menosuuntaan, kivääri polvien väliin
− ja menoksi. Pimeässä pakkasyössä
suunta oli Oulusta itään, tavoitteena
Suomussalmi. Kotona opettajavaimo
ja kaksi pientä lasta, kolmas tulossa ja
tulevaisuus – oliko sitä?
Tulevaisuus löytyi kyllä. Talvisodan
aikana syntynyt poika sai nimen Voitto, tyttö olisi ollut Rauha.
Osmo Erkinpoika
Erkin esikoisen Osmon mieleen jäi
osallistuminen itsenäisyyspäivänä ylioppilaiden soihtukulkueeseen 1950luvun alkupuolella.
Pieneen tapaukseen oli tilaisuus kerran vaikuttaa. Suomeen rantautuneen ja 1960-luvun alussa voimakasta
laajentumista elävän kansainvälisen
palvelujärjestön kaupunginosaklubi
piti Etelä-Haagassa kokousta syksyllä
1962. Kokouksessa ehdotettiin, että
klubi voisi ladyineen käyttää itsenäisyyspäivän työstä vapaana edulliseen
ostosmatkaan Tukholmaan. Se ei ollut
siihen aikaan mitenkään harvinaista.
Osmo pyysi klubin sihteerinä puheenvuoron ja muistutti, että klubin alueella on pääkaupungin erillinen pieni
sankarihauta. Siellä lepää muun muassa aikaisemman Haagan kauppalan
kansakoulunopettajan kaksi poikaa.
Heistä toinen on Mannerheim-ristin

ritari. Jospa Tukholman ostosmatkan
sijasta järjestettäisiin itsenäisyyspäivänä kunniakäynti tällä erillisellä pienellä sankarihaudalla.
Ehdotus hyväksyttiin. Niiden kahden
veljeksen eläkkeellä oleva opettajaisä
piti koskettavan puheen. Klubille syntyi vuosikymmenien perinne.
Jyrki Osmonpoika
Seuraava sukupolvi juhlisti itsenäisyyspäivän merkitystä 1900-luvun
lopulla ja 2000-luvun alkuvuosina
kiertelemällä ja tutkimalla vuonna
1944 menetettyjä isien maita Karjalan Kannaksella. Reipas retkeilyhenki
oli tarpeen, koska ainoa mahdollinen
kulkuneuvo oli nelivetoinen maastoauto satelliittipaikannuslaitteineen. Ja
maastoon majoituttiin. Retket tehtiin
yleensä kesäisin, mutta itsenäisyyspäivän tienookin osui joskus aikatauluun.
Varsinkin V-K-T-linja eli ViipuriKuparsaari-Taipale tuli tutuksi. Kauniiseen Kuparsaareen pääsyn oli tosin
lopulta sulkenut alueen vuokrannut
uusrikas oligarkki. Hänen vartijansa
eivät lainkaan ymmärtäneet suomalaisretkeilijöitä, vaan kalashnikovia
heilutellen ohjasivat poistumaan.
Mielellään aika pikaisesti.
Tärkeimpinä kohteina löytyivät Yrjö
Jylhän ikuistamien talvisodan Taipaleen taistelujen linjat. Niihin liitti
erikoisesti tieto myös Jyrkin äidinisän

vaiheista ikaalilaisyksikön miehistössä sillä suunnalla talvisodassa.
Itsenäisyyspäivän olemus alkoi näillä
retkillä korostua. Osan siitä varmaan
aistivat mukana toisinaan olleet kouluikäiset pojatkin.
Tuomas Jyrkinpoika
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavastaanotto alkaa presidentin
linnassa 6.12.2017. Maanpuolustuskorkeakoulun toisen vuosikurssin kadettirivistö on asettunut paikoilleen.
Juhlavastaanoton vuosimerkittävyyden vuoksi saliin saapuu poikkeuksellisesti myös Suomen lippu. Sen tuo
kolmen kadetin ryhdikäs lippuvartio.
Adjutantit ohjaavat heidät kunniavartioon paikkaan, jonka eteen vieraat
vastaanottava presidenttipari tulee
asettumaan.
On muutaman sekunnin hiljainen
hetki. Kaikki on valmista historialliseen juhlavastaanottoon.
Tasavallan presidenttipari saapuu
saliin ja astelee vastaanottopaikalle.
Presidentti kääntyy ja tervehtii kumartaen Suomen lippua. Lippu vastaa laskeutumalla tervehdykseen. Sitä
kannattelee lippuvartion johtaja, kadetti Tuomas Jyrkinpoika Särkilahti.
Tuomaksen isoisän isoisän isän Wilho
Tuomaksenpoika Wirrin syntymästä
oli kulunut päivälleen 166 vuotta. OS

Jäsenmaksut 2016-2020

Virrin sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt

Sukuseuran vuosittainen jäsenmaksu 10,00 € on
viimeksi kerätty vuonna 2015 Virrin Viestin
yhteydessä. Nyt sama toistuu tänä vuonna 2018, kun
Virrin Viesti jälleen postitetaan.

pj. Sanna Jalaskoski
040 537 1485, sanna.jalaskoski@gmail.com

Väliin jääneiden vuosien jäsenmaksun voi halutessaan
maksaa jälkikäteen sukuseuran tilille
FI10 5661 0140 0000 59 (OKOYFIHH). Näinkin voi
kannatustaan osoittaa sukuseuran toiminnalle. Jäsenmaksun voi vuosittain suorittaa myös oma-aloitteisesti
sukuseuran tilille, eli ei tarvitse odottaa erillistä viestiä.

Marja Koivisto
0400 611 020, marja@pispalanautot.fi
Birgit Viikari
050 300 6718, birgit.viikari@gmail.com
Marita Mellin
040 829 0535, maritamellin@gmail.com

Vuoden 2016 viitenumero 20161
Vuoden 2017 viitenumero 20174
Vuoden 2018 viitenumero 20187
Vuoden 2019 viitenumero 20190
Vuoden 2020 viitenumero 20200

Riitta Toivo
040 545 2148, riitta.toivo@gmail.com

Jos maksaa useamman maksun samalla kertaa, on
selvintä käyttää viitenumeron sijaan viestiä, josta selviää kenen jäsenmaksusta on kyse ja mille vuodelle tai
vuosille.

Taloudenhoitaja Pirjo Hernesniemi
040 747 9562, hernesniemi.pirjo@gmail.com

Raija Jalaskoski
040 831 4603, raija.jalaskoski@gmail.com

Taloudenhoitaja Pirjo Hernesniemeen kannattaa olla
rohkeasti yhteydessä, jos maksuissa on epäselvyyttä tai
kysyttävää.
Lämmin kiitos uskollisille sukuseuralaisille!
Sukuseuran tuotteet

Puiset myyntituotteemme, juustotarjotin, pieni kello
ja iso kello, ovat palvelleet hyvin ja varsin pitkään.
Nyt on kuitenkin tullut aika tyhjentää varasto ja tehdä
tilaa mahdollisille uusille tuotteille. Nykyiset tuotteet
ovat sen verran isokokoisia, että niiden säilyttäminen
ja kuljettaminen tuottaa vaikeuksia, joten hallitus on
päättänyt myydä loput tuotteet varastohinnalla:
Juustotarjotin/leikkuulauta 8,00 €
Pieni kello 11,00 €
Iso kello 14,00 €
Tuotteita voi tilata milloin tahansa, vaikka nettisivun
tai taloudenhoitajan kautta, jolloin hintaan lisätään
postituskulut. Vuosikokouksessa on hyvä tilaisuus
ostaa mukaan vaikka useampikin tuote itselle tai lahjaksi. Pidetään huoli, että nämä kauniit esineet tulevat
käyttöön!

Sihteeri Jari Lehti
050 309 0322, j.lehti@saunalahti.fi
Arkistonhoitaja/tiedottaja Osmo Särkilahti
Puistokatu 6 A 1, 39500 Ikaalinen
0400 782 894, osmo.sarkilahti@pp.inet.fi
--------------------------------------Hallituksen erovuoroisuusjärjestys:
2018: S. Jalaskoski, M. Koivisto, B. Viikari
2021: M. Mellin, R. Jalaskoski
2024: J. Lehti, P. Hernesniemi, R. Toivo
Materiaalin tallennusmahdollisuus vuosikokouksessa
Vuosikokouksessa on jälleen mahdollisuus tallennuttaa
vanhoja ja miksei uudempiakin kuvia ja muuta mielenkiintoista materiaalia seuran arkistoon myöhempää käyttöä
varten. Kaikki materiaali, joka liittyy seuran henkilöihin,
paikkoihin tai toimintaan, kelpaa mainiosti.
Tallennettua materiaalia voidaan käyttää seuran tulevissa
julkaisuissa, ellei materiaalin haltija sitä erikseen kiellä.
Skannailen tilaisuuteen tuotua materiaalia muun ohjelman
lomassa.
Liitä materiaalin mukaan maininta kuka / mitä / missä ja
milloin. Kaikki alkuperäinen materiaali palautetaan välittömästi tuojalle takaisin. Aineisto säilytetään seuran tietokannassa (ei pilvipalveluissa). JL

Virrin sukuseura verkossa:

www.virrit.yhdistysavain.fi
Virrin viesti 2018
toimitus Osmo Särkilahti, Jari Lehti ja Sanna Jalaskoski paino Laserma, Tampere

