
Vilho Myrsky  -  perinnekerääjä ja monipuolinen

lahjakkuus

                  Herman Myrsky ent. Bange         Vilho Myrsky

Vilho Myrskyn juuret  ovat  Varsinais-Suomessa.  Hänen isovanhempansa olivat   Mauriz  Wilhelm Bange,
käsineentekijä  ja  karvari  Uskelasta  ja  vaimonsa  Maria  Sofia  Sundgren  Urjalasta.  Perhe  asui  Uusitupa
nimisessä talossa Kurjenpahnan Karjaskylässä Uskelan pitäjässä.  Heidän talonsa on  edelleen Salon tien
varressa ja on lähes samannäköinen kuin  silloin kun isoisä  Mauriz menehtyi tapaturmaisesti törmättyään
hevosella porttinsa pieleen 7.5.1885. Talossa  asutaan edelleen, mutta se ei ole enää suvun hallussa.

Vilhon  isä  Herman  oli  vanhin  Bangen  lapsista.  Hän  syntyi  12.7.1868  Uskelassa.  Avioitui   Katarina
Vilhelmina  Nylundin  kanssa,  joka  oli  kotoisin  Halikosta.  1900-lvun alun  nimien  suomentamishuumassa
Hermankin halusi muuttaa nimensä. Ja uusi nimi oli oleva Juuri. Mutta silloin Miina vaimo sanoi topakasti
ettei hän aijo elää lopun ikää juuriskana(=juurikas). Joten  Herman  otti nimen Myrsky.

Myös Hermannin elämä päättyi tapaturmaisesti. Hän omisti Halikossa kioskin, jota nykykielellä kutsuttaisiin
baariksi. Hän oli käynyt polkupyörälla  Salosta hakemassa tarvikkeita kioskiinsa ja ollessaan kotimatkalla
ajoi rattijuoppo hänen päällensä. Herman menehtyi saamiinsa vammoihin 2.10.1933.

Vilho Myrsky, heidän ainoa lapsensa syntyi 16.10.1899 Halikossa. Hän kävi Jyväskylän seminaarin 1920
luvun alussa ja valmistui tiettävästi parhaimmilla arvosanoilla siihen asti suorittaneista.Hän solmi  avioliiton
Maire Ilma Kettusen kanssa, joka oli myös opettaja. Aviopari sai 2 poikaa. Hän toimi opettajana Perniön
Tuohitussa.  Ja  1950   ja  1960  Lapinlahden  ja  Käpylän  kansakouluissa  Helsingissä.  Lapinlahden
kansakoulussa hän toimi  useita vuosia opettajakandidaatteja ohjaavana opettajana.

Hän  kiinnostui  kansanperinteestä.  Vuosina  1914-15  hän  keräsi  vanhoja  perniöläisiä  loruja,  leikki-ja
tuutulauluja. Lorut ovat murteellisessa muodossa ja sellaisina kun hän oli ne kertojilta kuullut. Ilman hänen
työtään ne olisivat jääneet unohduksiin. Ne on luovutettu v. 1920 Perniön maamiesseuran museoyhdistyksen
johtokunnalle. 



 Opettajan työn ohella Vilholta riitti tarmoa myös kansakoulun oppikirjojen tekemiseen. Hän on kirjoittanut
yhdessä  Arvi  Ulvisen  kanssa  seuraavat  oppikirjat:  Oma  Maamme,  Ulkomaat,  Hakulinen-  Myrsky:
Äidinkielemme, Simojoki-Haavio-Myrsky: Oma uskontokirjani,  yhdessä vaimonsa Helvi Myrskyn kanssa
Laskuaapisen  koteja  varten  sekä  Koulupäivän  alkaessa,  Myrsky-Törmälä:  Laskutaidon  aakkoset
(alakouluikäisille). Viimeksimainitusta kirjasta otettiin 12 painosta. Ja  v. 1965 hän on laatinut yhdessä Arvi
Ulvisen  ja  Hannu  Tarmion  kanssa  Kansakoulun  kartaston.  V.  1967  ilmestyi  Myrsky-Aarno  Tuominen
Laskutaidon kirja III ja IV luokille.   Kaikkien kirjojen kustantaja on ollut WSOY. Kirjojen tuotanto jatkui
aina Vilho Myrskyn kuolemaan saakka.

Vilho Myrsy oli myös musikaalinen. Hän on  säveltänyt mieskuorolle mm seuraavat laulut: Lauantai-ilta,
Keväällä ja Ikävät on illat pitkät, Kosijat,  Käy työhön. Lauantai-ilta on myös hänen sanoittamansa. Hän
keräsi   Perniön  seudulta  kansanlaulusävelmiä  40  kpl,  jotka   luovutettiin  Peniön  maamiesseuralle.  Kun
Perniön mieskuoro piti 40-vuotisen toimintansa johdosta juhlakonsertin,niin siinä esitettiin Vilho Myrskyn
sanoittama ja säveltämä kappale Kotiseutu. 

Vilho Myrsky on tehnyt monin tavoin tunnetuksi kotiseutuaan Perniötä  sekä säveltäjänä että sanoittajana,
perinteiden tallentajana. Hänen osuutensa kansakoulun oppikirjojen kehittämisessä on myös merkittävä.

Vilho Myrsky kuoli Helsingissä v.1971.

LAUANTAI-ILTA

Mies-tai naiskuorolle.        Sanat ja sävellys Vilho Myrsky

1.                                                         2.

Suvi-iltaan kaiku jostain kantaa                                Peilityynnä lahden pinta päilyy,

kirkonkellon soinnin kaukaisen.                               pilven reunaa rusko purppuroi.

Hämy hiipii  kaukometsän rantaa.                           Yllä luhdan usvahunnut häilyy.

Varjot tummuu alla vaarojen.                                  Kyntölinnun iltalaulu soi.  

                                                           3.

                            Savusaunan tuoksu tuttu,lauha,

                            pihan piiriin hiljaa leviää.

                            Pyhän aaton hartaus ja rauha                   

  raatajankin mielen lämmittää. 

Lähteet: Prof. Matti Myrsky, Ritva Bang-Lindell, Perniön Historia III, Internet.
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