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Virtain kaupungil-
la on jälleen taka-
naan taloudellises-

ti ja toiminnallisesti onnis-
tunut vuosi ja toivottavasti 
jatkoa seuraa myös tulevai-
suudessa. Viime vuoden ko-
hokohdaksi nostan Virtain 
historian suurimman in-
vestoinnin valmistumisen. 
Uudessa yhtenäiskoulus-
samme aloitettiin koulutyö 
elokuussa 2021. Avoimel-
la vuoropuhelulla ja hyväl-
lä yhteistyöllä hanke saatiin 
hienosti maaliin aikataulus-
sa. Voimme olla ylpeitä siitä 
kaikin tavoin. Paitsi koulu-
työssä, se toimii myös juhli-
en järjestämisessä ja harras-
tustoiminnassa. Koko kylän 
olohuone! Se on iso teki-
jä myös kaupungin elinvoi-
maisuuden edistämiseksi. 

Olemme viime vuosi-
na puhuneet korostuneesti 
kaupungin elinvoimasta ja 
tehneet myös tietoisesti si-
tä tukevia päätöksiä. Olem-
me saaneet positiivisia sig-
naaleja siitä, että työ kantaa 
hedelmää. Virtain kaupun-
gin nettomuutto oli viime 
vuonna toista vuotta peräk-
käin positiivinen, eli meille 
on muuttanut enemmän vä-
keä, kuin muuttanut pois. 
Vetovoimaa, elinvoimaa ja 

yhteistyötä tarvitaan jatkos-
sakin, jotta voimme kasvaa 
ja kehittyä. Meillä on moni 
asia täällä hyvin, muistetaan 
arvostaa sitä. 

Kunnat elävät muutosten 
aikaa ja muutoksia tapahtuu 
monella saralla. Vuosi 2022 
tulee olemaan viimeinen 
vuosi, jolloin kunnat järjes-
tävät asukkaidensa sosiaali- 
ja terveydenhuollon palve-
lut. Uudistus astuu voimaan 
vuoden 2023 alussa ja so-
siaali- ja terveydenhuollon 
palvelut siirtyvät kunnilta 
hyvinvointialueiden järjes-
tettäväksi, meiltä Virroil-
ta Pirkanmaan hyvinvoin-
tialueelle. Kunnan eri hal-
linnon alojen tulee kuiten-
kin toteuttaa kunnan hyvin-
vointitehtävää jatkossakin 
yhdessä hyvinvointialueen 
kanssa.

Mikä kunnan roo-
li tulevaisuudessa 
on? Miltä näyt-
tää kunta, jonka 
hoidet tavak-
si jää hyvin-
vointialueuu-
distuksen jäl-
keen koulu-
tus, elinvoima- 
ja työllisyys-
palvelut, kaavoi-
tus, kehittäminen ja 
infra? Näiden kysymys-
ten äärellä kuntakentällä 
painitaan ja pohditaan tu-
levaa toimintamallia ja toi-
mintatapoja. 

Tulevaisuudessa tarvit-
semme entistä enemmän 
hyviä verkostoja ja vuoro-
vaikutusta. Tarvitsemme 
luottamusta ja hyvää yh-
teistyötä hyvinvointialu-
een kanssa. Hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisteh-
tävä on laaja-alaista ja vaa-
tii poikkihallinnollista yh-
teistyötä ja hyvää vuoro-
vaikutusta eri sidosryhmi-
en kesken. Kunnan elinvoi-
ma-, sivistys- ja hyvinvoin-
tirooli korostuvat uudistuk-
sen myötä. 

Hyvät peruspalvelut ja 
harrastusmahdollisuudet, 
elinympäristö ja kaavoitus 
luovat perustan asukkaiden 

hyvinvoinnille. Hyvinvoin-
ti ei ole pelkkiä sote-palve-
luja, vaan ennaltaehkäise-
vä työ ja yhteisöllisyys ko-
rostuvat entisestään tulevi-
na vuosina. 

Viimeiset kaksi vuotta on 
ollut hyvin poikkeuksellista 
aikaa koronapandemian jyl-
lätessä. Nyt kuitenkin kesää 
kohti mentäessä on mukava 
todeta, että uusi normaa-
li on alkamassa. Tämä nä-
kyy myös kesän katukuvas-
sa. Virroilla on tulevana ke-
sänä paljon hienoja tapahtu-
mia. Osallistutaan ja ollaan 
aktiivisia, näin varmistam-
me hyvän pöhinän paikka-
kunnallamme myös tulevai-
suudessa! 

Hyvää kesää kaikille! 
Henna Viitanen 

kaupunginjohtaja 

Arvoisat virtolaiset ja  Arvoisat virtolaiset ja  
hyvät kesälehden lukijat,hyvät kesälehden lukijat,

Kesä ja kesälomat odotta-
vat jo aivan nurkan takana. 
Taakse jää jo toinen peräk-
käinen epävarma talvi. Ku-
ten valtakunnallisesti, myös 
meillä Virroilla on yrityk-
siä, jotka ovat silti kirjan-
neet vahvoja kasvu- ja kan-
nattavuuslukuja. Ne yrityk-
set, jotka ovat huipputeräs-
sä, kestävät koviakin iskuja. 
Epävarmat ajat ovat kuiten-
kin koetelleet eri alojen yri-
tyksiä hyvin eri tavoin. 

Alkuvuodesta alkaen yri-
tysten huolenaiheita ovat 
olleet varsinkin kustannus- 
ja palkkainflaatio. Kustan-
nukset ovat nousseet mo-
nella eri osa-alueella. Sa-
malla yrityksissä tulevai-
suuden näkymät ovat saat-
taneet sumentua. Yrittäjiltä 
on nyt vaadittu erityistä he-
reilläoloa ja yritystoimin-
nan kannattavuuden seuraa-
mista tilanteiden muuttues-
sa hyvinkin nopeasti. On ol-
lutkin tärkeää pitää pää kyl-

mänä ja katse avarana. 
Yrityksen taloudellinen 

tilanne on myös ratkaise-
va yrittäjän oman työhyvin-
voinnin kannalta. Jos kas-
sa on tyhjä, ei mieli lepää. 
On pystyttävä takaamaan 
yritystoiminnan jatkumi-
nen ja henkilökunnan työ-
paikat. Yrittäjän oma hy-
vinvointi on edellytys ko-
ko yrityksen menestymisel-
le. Muistetaanhan myös me 

yrittäjät itse lomailla tule-
vana kesänä. Pidetään 
huolta itsestämme!

Meillä tääl-
lä Virroilla on 
myönteinen suh-
tautuminen yrit-
täjyyteen. Yrit-
täjäyhdistykse-
nä välitämme yrit-
täjien näkökulman 
valtakunnalliseen, 
alueelliseen ja paikalli-
seen päätöksentekoon. Yh-
distyksemme tekee paikal-
lisesti säännöllistä yhteis-
työtä muun muassa Virtain 
kaupungin elinkeinotiimin 
kanssa. Tämä jatkuva vuo-
ropuhelu on ensiarvoisen 
tärkeää jotta voimme edes-
auttaa paikkakunnan yrittä-
jyyttä ja palveluiden saata-
vuutta. Kun yritykset voi-
vat hyvin, koko kaupunki 
voi hyvin. 

Haluan toivottaa kaikille 
hyvää alkavaa kesää! Meil-
tä Virroilta löytyy monen 

alan osaa-
jia. Perhejuhlien järjestä-
mistä, pihatöitä tai oman 
hyvinvoinnin lisäämistä – 
mitä ikinä alkava kesä tuo-
kaan eteenne, olkaan yhtey-
dessä ammattilaisiin. Pide-
tään palvelut lähellä käyt-
tämällä niitä. Me virtolaiset 
yritykset olemme valmiina 
palvelemaan, tervetuloa! 

Mervi Vilén 
Varapuheenjohtaja 
Virtain Yrittäjät ry

Tervetuloa palveltavaksi!Tervetuloa palveltavaksi!

Kuva: Kuvaamo Into

Kesän tapahtumatarjonta Virroilla on palautunut 
lähestulkoon entiselleen. Perinteisten kesätapah-

tumien rinnalle on syntynyt myös uusia tapahtumia. 
Osalle niistä on keksitty vekkuli nimikin, kuten ter-
mospulloseurat tai haravahartaus.

Varsin monet tapahtumat Virroilla vakiinnuttavat 
asemansa nopeasti ja niitä odotetaan. Yksi näistä lie-
nee Muksufestarit. Upea luonto vesistöineen toimii 
usean tapahtuman näyttämönä. Sitä osataan hyödyn-
tää myös kuntamarkkinoinnissa.

Moni yhdistys ja kylä keskittyy omien koti- ja Fa-
cebook-sivujen ylläpitämiseen. Ne tavoittavat tehok-
kaasti oman väen. Kesällä, kun on tarjontaa muuten-
kin, ei kannata luottaa vain somen varaan. Aina kan-
nattaa vinkata paikallislehden toimitukseen, oli ta-
pahtuma kuinka pieni tahansa. 

Kesälehteemme on koottu paikkakunnan kesäta-
pahtumia siinä määrin kuin se on ollut mahdollista tai 
niistä on järjestäjillä ollut tietoa. Kesän ajan seuraam-
me joka viikko parhaamme mukaan ennakoiden, mi-
tä muuta Virtain kesässä tapahtuu. Useat tapahtumi-
en järjestäjät ja palvelujen tarjoajat näkyvät lehdessä 
myös ilmoituksillaan. Muistetaan kannattaa paikal-
lista yrityselämää! 

Kesälehdestä löytyy hauskoja ja ajatuksia herättä-
viä lukujuttuja Virtain seudulta maailmalle ponnista-
neista ihmisistä ja heidän kuulumisistaan, paikallis-
ta yrityselämää, kesäharrastuksia ja ajankohtaisia uu-
tisia unohtamatta. Kesälehti palvelee parhaansa mu-
kaan niin matkailijaa kuin vuosikymmeniä Virroilla 
asunutta. Sitä kysellään vielä elokuussakin, onko yh-
tään numeroa jäänyt hyllyyn?

Antoisia lukuhetkiä Kesälehden parissa ja iloisia 
retkiä Virtain kesässä!

Kesällä tapahtuu  
jälleen

Paikallislehti
vuodesta 1921

PÄÄKIRJOITUS
18.5.2022

”Vetovoimaa, elin- 
voimaa ja yhteistyötä tar-
vitaan jatkossakin, jotta 

voimme kasvaa ja 
kehittyä.“

”Kun yritykset  
voivat hyvin,  

koko kaupunki voi  
hyvin. “

Kesälehti 2022Kesälehti 2022
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Kaksi kai-
vinkonet-
ta työs-

kentelee huhti-
kuun lopussa 
avustaen Nal-
len kauppa-
tien hulevesi-
linjojen teos-
sa. Kuorma-au-
tolla tuodaan li-
sää mursketta. Myös 
muuta kunnallistekniikkaa 
työstetään Ahjolan ja Nal-
lelan peltoalueella. Uusi tie 
vedetään Ahjolanportin vie-
restä kantatie 66:n suuntai-
sesti.

Rakennettava tie on pi-
tuudeltaan 470 metriä ja 
katualue on 16 metriä le-
veä. Ajoradan lisäksi tielle 
tehdään kevyenliikenteen 
väylä.

– Vesijohdot ja jätevesi-
en viemäröinti tulevat pai-
nelinjana. Tämän työvai-
heen jälkeen aletaan te-
kemään kadun rakenne-
kerroksia. Maan alle me-
nee mursketta, suodatin-
kangasta, tarvittavia suoja-
putkia muun muassa kaa-
peleille, sähkölle sekä ka-
tuvaloille. Putkea uppoaa 

maan alle lähes puolen ki-
lometrin matkalle joka la-
jia, luonnehtii Virtain kau-
pungin maanrakennusmes-
tari Reijo Kallio.

Hän luonnehtii rakennus-
paikkaa hyväksi, mutta mä-
räksi. Sulamisvesiä on joh-
dettu linjaa pitkin purkuo-
jaan, mikä johtaa Purulan-
ojaan.

– Nyt ollaan jo parem-
malla puolella, kun saatiin 

sulamisvedet pois. Myös 
yöpakkasista on apua poh-
jan kovettamisessa. Haas-
tetta tulee varmasti olemaan 
Ahjolan päässä, sillä siellä 
on vettä edelleen, joten kui-
vatusprojektia riittää vielä, 
tiedostaa Kallio.

Virtain kaupungin omana 
urakkana tehtävä rakennus-
työ on joustava ja selkeä.

– Uuden tien valmistut-
tua, tullaan Nallentien kiin-

teistöiltä ohjaamaan kulku 
Nallen kauppatien kautta.

Vuoden 2022 talousarvi-
ossa on varattu 400 000 eu-
ron määräraha Nallen kaup-
patien rakentamiseen sekä 
alueen kunnallistekniikkaan.

Seitsemän 
rakennusvalmista 

tonttia
Nallen kauppatien yhtey-
teen on kaavoitettu seitse-

män tonttia. Niiden joukos-
sa on kolme toimitilaraken-
nusten korttelialuetta, joi-
den pinta-ala on yhteensä 
27 900 neliötä sekä kolme 
teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialuetta, joi-
den pinta-ala on yhteensä 
10 700. 

Virtain Yrityspalvelu 
Oy:n toimitusjohtaja Ari 
Juvakka vastaa Nallen 
kauppatien tonttien mark-

kinoinnista yhdessä Virtain 
kaupungin elinkeinotiimin 
kanssa.

– Tonttikyselyjä varsin-
kin paikallisilta yrittäjil-
tä on alueen suhteen tul-
lut, mutta vielä ei ole kaup-
pakirjoja tehty. Kun Virtain 
kaupunginhallitus hyväksyi 
huhtikuussa tonttien hinnat, 
voitiin aloittaa myös niiden 
markkinointi, kertoo Juvak-
ka.

Hän luonnehtii uuden 
kaupan alan toimijoille 
suunnitellun tien sijaitse-
van äärimmäisen hyvällä 
paikalla kantatie 66:n tun-
tumassa. Näkyvyys on taat-
tu ja asiakasvirrat helposti 
tavoitettavissa.

Mikäli mielii tontin tien 
varrelta hankkia, voi hyväs-
sä lykyssä päästä tämän vuo-
den puolella jo rakentamaan, 
sillä Nallen kauppatien on 
tavoite valmistua suurelta 
osin kesäkuun aikana.

Juvakka arvelee, että ton-
tit menevät nopeasti kau-
pan.

– Rakennuslupapalvelu 
toimii Virroilla joustavasti 
ja sen nopeudesta on tullut 
hyvää palautetta, hän lisää. 

Nallen kauppatiellä näkyvyys on taattuNallen kauppatiellä näkyvyys on taattu

Huhtikuun lopussa Nallen kauppatien alle vedettiin hulevesilinjaa. Putkea uppoaa maan alle lähes puo-
len kilometrin matkalle montaa eri lajia.

Virtain Taideyhdistys sai 
myönteisen rahoituspää-
töksen Poko ry:ltä to-
teuttaakseen elämyk-
sellisen taidepolun 
Virtain Perinnekylän 
ympäristöön. Myön-
netty rahoitus on suu-
ruudeltaan 2808 euroa, 
joka koostuu talkootun-
tiperusteisesti vastikkeetto-
masta työstä. Myös taiteen-
tekijöiden materiaalitarpeet 
korvataan.

Noin 12–15 taiteilijaa on 
sitoutunut työskentelyyn ja 
osa heistä kävi toukokuun 
ensimmäisellä viikolla tu-
tustumassa reilun kilomet-
rin pituiseen reittiin, jonka 
varrella taidetta tullaan nä-
kemään.

– Olemme iloisia, että 
pääsemme vihdoin suunnit-
telemaan ja tekemään tai-
depolulle teoksia. Osa tulee 
ulos polun varrelle, myös 
sisätiloihin saamme esi-
merkiksi ikkunoiden taakse 
taidetta, jota ei voi säilyttää 
ulkona, kertoo Virtain Tai-
deyhdistyksen puheenjoh-
taja Päivi Ylimys.

Elä-
myk- s e l l i n e n 
taidepolku alkaa Mikon-
talon edustalta, josta läh-
tee Kaii Higashiyaman tie. 
Myös virtolaisen taidetako-
ja Mikko Haapsalon me-
tallitöitä aiotaan kunnostaa 
polkua varten.

– Ne on tarkoitus puhdis-
taa ja laittaa jalustat niille. 
Katsomme Haapsalon teok-
sille paikat, joissa ne ovat 
edukseen, lisää Ylimys.

Aikataulullisesti on toi-
veissa, että kesän matkailu-
kauden aikana ainakin osa 
taidepolusta saataisiin val-
miiksi. Kokonaisuus val-
mistuu vuoden loppuun 
mennessä. Työt jäävät po-
lulle ympärivuotisiksi.

Ylimys kertoo yhteis-
työn sujuneen Nuorisokes-
kus Marttisen kanssa hyvin 
ja sieltä on nopeasti vastattu 
kaikkiin kysymyksiin.

– Kotiseututyö ja Perin-
nekylän rakennukset ote-
taan polun suunnittelussa 
huomioon ja QR-koodien 
avulla paikallishistoria tal-
lennetaan nykyaikaisin kei-
noin.

Suurelta osin 
esteetön kulku

– On hienoa, että Perin-
nekylän kesää jo monena 
vuonna piristänyt Taideta-
lossa toiminut Virtain Tai-
deyhdistys tuo alueelle yli 
kahden vuoden jatkuneen 
hiljaiselon jälkeen piristys-
ruiskeen ja elämyksiä, jot-
ka ovat kaikkien koettavis-
sa ja saavutettavissa, Nuo-
risokeskus Marttisen toimi-
tusjohtaja Katariina Sallo-
my iloitsee.

Hän luonnehtii taiteen yh-
distettynä luontoon olevan 
voimaannuttavaa, se ravit-
see sekä mieltä että kehoa.

– Kun taideyhdistys ky-

syi kantaamme polun to-
teuttamiseen, sopi se meil-
le paremmin kuin hyvin. 
Taideyhdistys toteuttaa 
polun itsenäisesti ja omal-
la kustannuksellaan. Alu-
een käytön ehtona oli ai-
noastaan se, että teokset 
ovat alueelle ja arvomaail-
maamme sopivia sekä ra-
kennukset säilyvät koske-
mattomina.

Sallomy pitää upeana si-
tä, että polku pystytään to-
teuttamaan suurimmaksi 
osaksi esteettömänä ja so-
veltuu siltäkin osin heidän 
arvoihinsa.

– Odotamme innoissam-
me, miten taideyhdistyk-
sen taitavat taiteilijat mei-
dät kaikki yllättävät ja toi-
vomme, että polku osaltaan 
tuo yhä useamman niin pai-
kallisen asukkaan kuin tu-
ristin tutustumaan aluee-
seen, viihtymään ja myös 
yllättymään.

Poko ry myönsi Älyä, 
eloa, iloa -teemahankkees-
sa rahoitusta myös Virtain 
Kiekko-Karhuille striima-
ukseen.

Elämyksellinen taidepolku tuo piristys- Elämyksellinen taidepolku tuo piristys- 
ruiskeen Perinnekyläänruiskeen Perinnekylään

Virtain Taideyhdistyksen väkeä tutustui Perinneky-
lässä kulkevaan luontopolkuun, jonka varrelle he 
suunnittelevat taideteoksia. Tekijöiden ideat al-
koivat heti raksuttaa miljööseen päästyään. Aina-
kin keramiikkaa, mosaiikkia, käpyjä ja kiveä tul-
laan näkemään.

”Tonttikyselyjä 
varsinkin paikallisilta 
yrittäjiltä on alueen 
suhteen tullut. “

”Katsomme  
Mikko Haapsalon  
teoksille paikat,  
joissa ne ovat  
edukseen. “

Kesälehti 2022Kesälehti 2022
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K orona-ajan jäl-
keen olemme 
palaamassa ”uu-

teen normaaliin”. Se pitää 
sisällään niin vanhojen 
tuttujen tapahtumien pa-
luuta kuin uuden kasvua. 
Kesäseuroja järjestetään 
kyläkunnissa ja hautaus-
maahartaudet ovat ilta-
kirkkoina Killinkoskella 
sekä Liedenpohjassa elo-
kuulla. Liedenpohjan kir-
kon 60-vuotisjuhlat ovat 
kalenterissa heinäkuun 
neljäntenä sunnuntaina.

 Kesävieraiden kirk-
kopyhä järjestetään täl-
lä kertaa Perinnekyläs-
sä Rajalahden talon pi-
hapiirissä heinäkuun en-
simmäisenä sunnuntai-
na puoliltapäivin. Juhan-
nuksen jälkeen Virtain 
kirkon pääjumalanpal-
veluksia on heinäkuulla 
osaksi siirretty kyläkirk-
koihin, joten kesäretkei-
ly kyläkuntiin vilkastuu, 
kun keskustasta ja Vir-
tain eteläosista kuljetaan 
Killinkoskelle ja Lieden-
pohjaan. Tämä on myös 
surevien omaisten hyvä 
tietää, kun tullaan kuun-
telemaan kuolleeksi kiit-
tämistä hautajaisten jäl-
keisenä sunnuntaina. 

Virtain seurakunnan 
diakoniatyö järjestää vi-
siitti-iltoja Raevuoren ja 
Torisevantien maisemis-
sa. Hautausmaapäivys-
tys on kesäkeskiviikkoi-
sin klo 11. Seurakunnan 
työntekijä on tavattavis-
sa keskustelun merkeis-
sä uudella hautausmaal-
la. Musiikkielämyksistä 
heinäkuulla on mahdol-
lista nauttia KesäVirrat-
Soi-tapahtuman yhtey-
dessä ja elokuun viimei-
senä sunnuntai-iltana on 
urkukonsertti. Kirjoitte-
len tätä ennen pääsiäistä, 

joten tapahtumalista päi-
vittyy ennen kesää.

Rukoilemme edelleen, 
että voisimme rauhalli-
sissa oloissa viettää lo-
ma-aikaa, rentoutua kau-
niissa maisemissa ja la-
tautua tulevaa syksyä var-
ten. Saamme olla kiitolli-
sia, että Suomessa vallit-
see rauha ja että uhkaku-
vista huolimatta voim-
me nauttia kesästä ja ot-
taa osaa paikallisiin kesä-
rientoihin ja myös seura-
kunnan järjestämiin tilai-
suuksiin. Lomaan kuuluu 
rauhoittuminen, rentoutu-
minen ja myös yhteyden-
pito toisiin ihmisiin. Toi-
vottavasti seurakunnan 
toiminta voi luoda puit-
teita vuorovaikutuksel-
le niin ihmisten kesken 
kuin kolmiyhteisen Ju-
malan kanssa.

Jumalan ilmoitus it-
sestään toteutuu yleisen 
ja erityisen ilmoituksen 
kautta. Yleinen ilmoitus 
käsittää luonnon kauneu-
den, ihmiselämän kohta-
lot ja käänteet sekä oman-
tunnon puhuttelun. Niistä 
voimme aavistaa Juma-
lan olemassaolon. Tämän 
lisäksi on olemassa myös 
ns. erityinen ilmoitus. Se 
tarkoittaa, että Jumala lä-
hetti oman poikansa maa-
ilmaan pelastamaan mei-
dät, kadotuksen uhanalai-
set ihmiset iankaikkiseen 
elämään. Jeesuksen ope-
tusten, uhrikuoleman ja 
kuoleman vallan voitta-
misen kautta elämä saa 
vankan pohjan, selvän 
suunnan ja kirkkaan pää-
määrän.

Virtain seurakunnan 
puolesta toivotan kaikil-
le kesävieraille ja paikal-
lisille levollista ja antoi-
saa kesäaikaa 2022!

Hannu Haukkala

Kesä 2022 Virtain Kesä 2022 Virtain 
seurakunnassaseurakunnassa

J arkko Mäki on 
19-vuotias nuori-
mies, jolle Virtain 

seurakunnan toiminta on 
tuttua. Jarkko on ollut pit-
kään mukana ja kulkenut 
pitkän matkan seurakunnan 
kasvatustyössä: varhais-
nuorten kerhotoimintaan 
osallistujasta varhaisnuor-
ten kerhojen ja retkien oh-
jaajaksi, rippikoululaises-
ta rippileirien isoseksi usei-
ta kertoja, sitten yövahdiksi 
rippileirille ja tulevana ke-
sänä ensimmäistä kertaa oh-
jaajan rooliin kesän ensim-
mäiselle rippileirille.

Jarkko vastasi muuta-
maan kysymykseen liitty-
en seurakunnan toimintaan 
ja leireilyyn:

Miksi olet halunnut olla 
näin pitkään mukana seu-
rakunnan toiminnassa? 

– Olen ollut mukana 
näin pitkään, koska ohjaa-
minen on mielekästä puu-
haa. Muut isoset tai ohjaa-
jat luovat mahtavan ympä-
ristön, missä on helppoa ol-
la. Tätä kautta pääsee hel-
posti leireille, joita ilman 
kesä ei ole kesä.

Miksi riparit ovat sinul-
le tärkeitä?

 – Sitä kautta saa uu-
sia ihmisiä mukaan nuo-
ren seurakunnan toimin-
taan esimerkiksi isoseksi. 
Riparit luovat pitkäkestoi-
sia muistoja ja ihmissuhtei-
ta. On hienoa olla vaikutta-
massa niihin.

Millä mielin ohjaajaksi 
riparille?

 – Ilomielin ohjaajaksi. 
Olen ollut niin pitkään iso-
sena sekä jo lastenleireil-
lä saanut samantyyppis-
tä kokemusta ja vastuuta. 
Tuntuu luonnolliselta ede-
tä ohjaajaksi. Haluan luo-
da ilmapiiriä, jossa kaikil-
la on helppoa olla. Halu-
aisin myös, että leiriläisil-
le jäisi sellainen fiilis, ettei 
tämä usko ole niin vakavaa 
tai tönkköä.

Mikä on lempiraama-
tunkohtasi?

 – Psalmi 23:4: ”Vaik-
ka minä kulkisin pimeässä 
laaksossa, en pelkäisi mi-
tään pahaa; sillä sinä olet 
minun kanssani. Sinä suo-
jelet minua kädelläsi, joh-
datat paimensauvallasi.”

Ilman leirejä kesä ei ole kesä!Ilman leirejä kesä ei ole kesä!

V irtain seurakun-
nan kesäleirit 
ovat pandemian 

aikana kuuluneet selviyty-
jiin. Yhtään lastenleiriä ei 
ole tarvinnut perua, vaik-
ka yhtä sun toista erityis-
järjestelyä on tarvittu mat-
kan varrella. 

Nyt ollaan varovaisen 
toiveikkaita sen suhteen, 
että leirit pidetään entiseen 
malliin ilman rajoituksia.

Heti kesäloman alet-
tua kaksi ensimmäistä lo-
maviikkoa maanantaista 
perjantaihin liuta tulevan 
syksyn 1.-3. –luokkalaisia 
touhuaa arkipäivisin kel-
lo 9–15 ympäri seurakun-
tataloa ja pihamaata. Seit-
semän salaisuuden leiri on 
taas vuorossa juhannus-
viikolla maanantaista kes-
kiviikkoon Vaskivedel-
lä Haapamäen matkailu-
tilalla.

Kesän leirit ovat mo-
nelle nuorelle ensimmäi-

nen kesätyöpaikka. 6.–7. 
-luokkalaisille pidetään 
talvikaudella ohjaajaker-
hoa, josta saa koulutuksen 

päätyttyä todistuksen.
Myös rippikoulun isos-

koulutuksen käyneet voi-
vat hakea lastenleirille iso-

seksi. Isosia otetaan lei-
reille yksi viittä leiriläis-
tä kohti. Siksi leiriläisten 
ilmoittautuminen ajois-
sa auttaa varaamaan iso-
sia riittävästi leirille. Lei-
rien pitäminen ilman iso-

sia olisi aivan mahdotonta.
Leirityö kuuluu ehdot-

tomasti vuodenkierrossa 
huippuhetkiin. Siinä saa 
viettää kokonaisia päiviä 
lasten kanssa ja oppia tun-
temaan heitä paremmin. 
Samalla saa tehdä työtä 
upeiden nuorten kanssa ja 
nähdä heidän ohjaajataito-
jensa karttuvan.

Seija Laaksonen

”Leirityö  
kuuluu eh-
dottomasti  
vuodenkier-

rossa huippu-
hetkiin”

Kesäkuu on leirikuuKesäkuu on leirikuu

Jarkko Mäki on ollut Virtain seurakunnan toimin-
nassa pitkään ja  pitää ohjaajan työstä.

Nyt ollaan varovaisen toiveikkaita sen suhteen, 
että leirit pidetään entiseen malliin ilman rajoi-
tuksia.

Kesäinen tervehdys Virtain seurakunnalta
MAINOS
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V irtain seura-
kunnan päi-
v ä k e r h o s s a 

on toiminut kaksi ker-
horyhmää läpi vuo-
den. Päiväkerhotoimin-
ta perustuu seurakunnan 
kristilliseen varhaiskas-
vatustyöhön. Kerhotoi-
minnan vuoden teemoi-
na ovat olleet muun mu-
assa ystävyys, toisen 
kunnioittaminen ja Ju-
malan huolenpito. Näi-
den tärkeiden teemojen 
äärellä olemme pysähty-
neet hartaushetkillä tari-
noiden, musisoinnin se-
kä leikin avulla.

Lisäksi askarteluhet-
ket ovat näkyneet ar-

jessamme ja lapset ovat 
iloinneet omilla käsillä 
tekemisestä. retkien te-
keminen lähiympäris-
töön ovat tuoneet iloa 
kerhopäiviin.

Ensi syksynä jälleen 
alkaa uusi kerhovuo-
si. Seurakunnan tarjo-
amaan päiväkerhotoi-
mintaan ovat tervetul-
leita 2–5-vuotiaat lapset.

Ilmoittautua voi Vir-
tain seurakunnan nettisi-
vujen kautta tai ottaa yh-
teyttä nro 0447225452 

Virtain seurakunnan 
varhaiskasvatus ja päi-
väkerholaiset toivotta-
vat aurinkoista kesän 
odotusta!

Päiväkerhossa Päiväkerhossa 
vuoden teemana vuoden teemana 

ystävyysystävyys

Kerhopäivien aikana tapahtuva ulkoileminen 
tuo iloa.

V irtain uudella hau-
tausmaalla on jo 
toista kesää dia-

koniatyöntekijä tavattavissa 
viikoittain, keskiviikkoisin.

– Viime kesänä saimme 
hautausmaapäivystyksestä 
hyviä kokemuksia ja myön-
teisen vastaanoton, joten 
päätimme jatkaa käytän-
töä, kertovat diakoni Oska-
ri Lehikoinen ja diakonissa 
Elina Ahopelto.

Työntekijän työhön hau-
tausmaalla kuuluu ihmis-
ten kohtaaminen ja heidän 
kanssaan jutteleminen.

– Useimmat kokevat hau-
tausmaan rauhoittavana 
ympäristönä, mutta paik-
ka nostaa pintaan myös pal-
jon muistoja, iloja ja suruja. 

Niitä on hyvä toisen kanssa 
jakaa. Ihmisillä on monen 
vuoden korona-ajan jälkeen 
erityinen kohdatuksi tule-

misen tarve. 
– Se, että toinen on oi-

keasti kiinnostunut siitä, 
mitä kuuluu, voi antaa uu-

sia voimia ja saa luottamaan 
kanssaihmisiin. Tavoittee-
namme on läsnä oleva, kun-
nioittava ja kuunteleva koh-
taaminen.

Tulevana kesänä on mah-
dollisuus osallistua myös 
noin kerran kuukaudessa 
pidettävään hartaushetkeen 
kauniissa kappelissamme. 
Hautausmaalla vieraileville 
on joka viikko myös kahvi-
tarjoilu.

Päivystykset alkavat 
toukokuun lopulla ja päät-
tyvät elokuun puolivälissä. 
Kovimmilla sateilla emme 
päivystä, mutta hartaus-
hetkiä ei rankkasadekaan 
haittaa.

Tapaamisiin hautaus-
maalla!

Tulevana kesänä tavataan  Tulevana kesänä tavataan  
hautausmaallahautausmaalla

Diakoni Oskari Lehikoinen ja diakonissa Elina Aho-
pelto päivystyvät jälleen kesällä hautausmaalla.

K orkealla mänty-
harjulla vain tai-
vas kattona sijait-

see idyllinen kyläkirkkom-
me ja hautausmaa keskellä 
Liedenpohjan kylää. 

Lämpöisinä kesäiltoina 
voi aistia Luojan vahvan 
läsnäolon auringon laskies-
sa ja hiekkaharjun tuoksu-
essa kesälle. Menneiden su-
kupolvien hautakivet kerto-
vat omaa historiaansa. 

Vuosikymmenien aika-
na on sukupolville karttu-
nut mieliinpainuvia tilai-
suuksia, jotka kantavat pit-
källe elämään. Itse olen elä-

nyt kirkon kuuluessa aina 
elämääni, se on ollut toinen 
koti. Varhaisimmat muisto-
ni liittyvät jumalanpalve-
luksiin. 

Istuimme sisaruksie-
ni kanssa Elina-mummon 
vieressä kirkon penkil-
lä kuunnellen papin silloin 
niin pitkiltä tuntuvia saar-
noja. Mummon ruskeat ja 
paljon työtä tehneet kädet 
ottivat napakan otteen pie-
nestä kädestä merkiksi, et-
tä vielä hetken on istuttava 
paikallaan. 

Myöhemmin isän ja äidin 
sydämellä tehty työ suntio-

na antoi esimerkkiä elämää 
kantavista palvelutehtävistä. 
Näin sai oppia tuntemaan ra-
kasta Jumalaa ja kasvaa kir-
kon kuuluessa olennaisena 
osana perheemme elämään. 

Kiitollisena miettii men-
neitä sukupolvia 1800-lu-
vun alkupuolella syntynees-
tä ajatuksesta oman saar-
nahuoneen perustamises-
ta. Monien vaiheiden jäl-
keen kirkko vihittiin käyt-
töön 8.10.1961.

Kantakoon meitä tänäkin 
päivänä Piispa Eero Lehti-
sen vihkimispuheen pohja-
na ollut Matt. 4:4 ”Kirjoitet-

tu on: Ei ihminen elä aino-
astaan leivästä, vaan jokai-
sesta sanasta, joka Jumalan 
suusta lähtee.”

Kirkon vihkimisestä tu-
li viime vuonna 60 vuot-
ta, juhlimme sitä 24. heinä-
kuuta.

Olette lämpimästi terve-
tulleita!

Päivi Savinen 

KotikirkkoniKotikirkkoni

Monipuolinen musiik-
ki on Virtain seura-
kunnan käyntikortti. 
Vaikutteita voidaan 
ottaa vaikka The Beat-
lesilta.

Torisevantiellä klo 13 
 (osoitteessa Torisevantie 7)
24.5., 21.6., 19.7., 23.8.

DIAKONIAN VISIITIT
Raevuorenkujalla klo 13 
 (osoitteessa Raevuorenkuja 3)
23.5., 20.6. ,18.7., 22.8.

HAUTAUSMAAHARTAUDET
Uuden hautausmaan kappelissa klo 12.
25.5., 15.6., 6.7., 27.7., 10.8.

 Virtain srk

Kesäinen tervehdys Virtain seurakunnalta
MAINOS
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Marttisen vanhan 
pappilan valmis-
tumisesta tulee 

marraskuussa kuluneeksi 
130 vuotta.

Taide- ja paikallishisto-
riasta kiinnostunut virtolai-
nen tutkija, FM Jaana Kal-
lio toteaa Marttisen van-
han pappilan olevan tärkeä 
paikka ja rakennus Virtain 
historian kannalta.

Historiaan perehtynyt 
Kallio kertoo, että vuoteen 
1892 saakka Virrat kuului 
kappelikuntana Ruoveden 
seurakuntaan.

Jo 1859 Suomen senaat-
ti antoi Virroille luvan erot-
tautua omaksi seurakunnak-
si heti, kun Ruovedelle va-
littaisiin uusi kirkkoherra.

– Kesken virkakauden ei 
voitu puuttua kirkkoherran 
palkkatuloihin, joihin kuu-
luivat myös Virtain kappelin 
kymmenykset ja vaalut. Vir-
tolaisten tuli odottaa, kunnes 
silloinen Ruoveden kirkko-
herra poistuisi virasta, min-
kä jälkeen seuraava kirkko-
herra nimitettäisiin virkaan 
pienemmin virkatuloin, il-
man Virtain kappelia.

– Kun Virroille nimitet-
tiin uusi kappalainen vuon-
na 1863, hänen virkansa oli 
”väliaikainen”, sillä uskot-
tiin, että Virtaista tulisi pi-
an oma seurakunta ja kap-
palaisen tilalle valittaisiin 
kirkkoherra. Kukaan ei kui-
tenkaan osannut ajatella, et-
tä odotus kestäisi 34 vuotta.

Ruovedellä toimi kirk-
koherrana rovasti Josef 
Wilhelm Durchman, joka 
kuoli 95-vuotiaana vuon-
na 1891 oltuaan virassa 37 
vuotta. Hän on ollut Ruo-
veden seurakunnan pitkäai-
kaisin kirkkoherra.

– Virroilla oli vastaavasti 
samaan aikaan yksi pitäjän 
pitkäikäisimmistä viranhal-
tijoista: pastori Karl Gus-

taf Törnqvist, joka palveli 
Virtain kappelin ”väliaikai-
sena” paimenena 30 vuotta.

Virtain kirkkoherranpap-
pilan rakentamista alettiin 
miettiä 1870-luvun alusta 
alkaen.

– Vanha kappalaispappi-
la sijaitsi lähempänä Mart-
tisenalaisen rantaa kuin ny-
kyinen. Se pääsi huonoon 
kuntoon, koska ei katsot-
tu olevan tarpeellista tehdä 
suuria korjauksia, kun koh-
ta tehtäisiin joka tapaukses-
sa uusi pappila kirkkoher-
ralle. Lisäksi rakennus oli 
pieni, maalaistalon näköi-
nen ja vanha.

Uutta pappilaa varten pe-
rustettiin rakennusrahasto.

Rakennus- 
kassaa 

kerrytettiin 
metsätuloilla

Kappalaispuustelli Martti-

nen oli 1800-luvun lopul-
la Virtain suurin talo, johon 
kuului maata 1139 hehtaa-
ria, josta viljeltyä oli noin 
150 hehtaaria.

– Viljelykset olivat osa 
kappalaisen palkkaa, mut-
ta metsiä hoiti seurakunta 
luottamusmiesten välityk-
sellä, ja sieltä saatavat tu-
lot voitiin osoittaa erilaisiin 
kirkollisiin tarpeisiin.

Uuden pappilan raken-

nuskassaa kerrytettiin 
puolestaan metsä-

tuloilla, joita oli 
1880-luvun lo-
pulla jo niin 
paljon, että jo-
pa valtakun-
nallinen uutis-
lehti Uusi Suo-

metar kertoi asi-
asta 26.5.1889: 

”Rikas pappila on 
Wirtain seurakunnal-

la. Wiime wiikolla pantiin 
pitäjän puolesta Pohjois-
maiden osakepankin talle-
tettavaksi alun yhdeksättä-
kymmentätuhatta markkaa, 
jotka oli saatu pappilan 
metsän myydyistä tukeista. 
Ja kuitenkin oli myyty vain 
suurimmat puut.”

Vuonna 1889 perustet-
tiin toimikunta suunnitte-
lemaan uuden pappilan ra-
kentamista.

– Toimikunta esitti suun-

nitelman: uusi pappila ra-
kennettaisiin Marttisen ko-
meimmalle ja korkeimmal-
le paikalle vanhan pappilan 
ja Herrasen talojen välissä 
olevaan koivikkoon aivan 
vanhan Pohjanmaan maan-
tien viereen siten, että tie-
tä siirrettäisiin jonkin mat-
kaa etelään.

– Päärakennuksesta teh-
täisiin suuri ja sen tulisi 
edustaa uutta itsenäistä seu-
rakuntaa, joten asiassa ”ei 
nyt kitsasteltaisi”.

Lisäksi rakennettaisiin 
erillinen tuparakennus pe-
su- ja leipomohuoneineen, 
talli kahdeksalle hevoselle, 
navetta 30 lehmälle, lam-
paille ja sioille sekä vilja- ja 
ruoka-aitat. Osin kunnostet-
tiin vanhan pappilan raken-
nuksia, muun muassa riihi, 
sauna ja paja.

Rakennusten suunnitteli-
jaksi valittiin Virroilla syn-

tynyt arkkitehti Onni Al-
cides Törnqvist (vuodes-
ta 1906 Tarjanne). Hän 
oli kappalainen Törnqvis-
tin poika.

Urakoitsijaksi valittiin ra-
kennusmestari ja talollinen 
Antti Robert Jalava.

– Rakennustyössä pidet-
tiin kiinni laadusta: katto-
huopa tilattiin Helsingis-
tä. Se oli kaksi kertaa kal-
liimpaa kuin Tampereen pa-
ras huopa. Kaakeliuuneihin 
käytettiin puolestaan par-
haita ja kalleimpia kaake-
leita.

– Vesijohtoa ei pappilaan 
kuitenkaan laitettu vielä täl-
löin – tästä tehtiin erillinen, 
kielteinen päätös.

Rakennus luovutettiin 
seurakunnalle marraskuus-
sa 1892.

– Ensimmäinen uusi asu-
kas ei ollut kirkkoherra 
vaan tämän sijainen, vt. pas-
tori Juho Akseli Peltonen, 
jonka puoliso oli Törnqvis-
tin tytär Sigrid Karoliina, 
ja siten uuden pappilan en-
simmäinen emäntä vapusta 
1893 alkaen.

Virtain ensimmäinen 
kirkkoherra Abel Nyholm 
isännöi taloa vapusta 1894.

Lähteet: Hokkanen, Ka-
ri, 1979. Vanhan Ruove-
den Historia III: 1. Virrat 
1860-luvulta 1970-luvulle. 
Saarijärvi.

Arkkitehdit. Arkkitehtuu-
rimuseo. https://www.mfa.
fi/kokoelmat/arkkitehdit/
onni-tarjanne/

Virtain seurakunnan Rip-
pikirjat 1878–87 ja 1888–
97. https://www.sukuhisto-
ria.fi/sshy/index.htm

Professori Onni Tarjan-
ne 1864–1946. Virtain Jou-
lu 1965. http://www.vir-
tainjoulu.fi/wp-content/up-
loads/2018/04/Virtain-Jou-
lu-1965.pdf

Arvokasta historiaa henkivä  Arvokasta historiaa henkivä  
vanha pappila 130 vuottavanha pappila 130 vuotta

Marttisen vanha pappila 
on tyyliltään hillittyä uus-
renessanssia.

– Tämä oli 1800-luvun lo-
pun virka-asuntojen ja vau-
raiden kauppiaiden suosima 
rakennustyyli niin kaupun-
geissa kuin maallakin. Uus-
renessanssia sovellettiin se-
kä kivestä että puusta, Jaa-
na Kallio kuvailee.

– Tärkeää oli rakennus-
massojen, kerrosten ja sei-

näpintojen selkeä rytmitte-
ly muun muassa vuorilau-
doin ja ikkunoin. Julkisi-
vujen koristeina käytettiin 
listoilla rajattuja kolmioita 
ja neliöitä.

Kallio kertoo, että Onni 
Tarjanne suunnitteli Hel-
sinkiin Kansallis-Osake-
Pankin päärakennuksen sa-
maan aikaan 1892.

– Se on 4-kerroksinen ja 
jäsennelty uusrenessanssin 

periaatteiden mukaan niin, 
että kerrokset erottuvat sel-
keästi toisistaan ja kevene-
vät kohti kattoa. Marttisen 
pappilasta onkin sanottu, 
että se on ”kuin italialai-
nen villa vain puusta ra-
kennettuna”. Tässä viita-
taan renessanssin kuului-
siin rakennuksiin, joista 
uusrenessanssikin sai in-
nostuksensa.

– Lisämausteena pappi-

lassa on ripaus 1800-luvun 
lopulla suosioon noussutta 
sveitsiläis- eli nikkarityyliä. 
Taidokkaiden puusta veis-
tettyjen koristeiden käyttö 
näkyy erityisesti puutarhan 
puoleisen parvekkeen ja te-
rassin rakennelmissa ja kat-
toikkunoiden koristeissa.

Inhan kautta 
Marttiseen

Pappilan rakentamisesta 

1891–92 tietoja koonnut 
Kallio kertoo eksyneensä 
Marttiseen ensi kerran I. 
K. Inhan kautta.

– Inha on ottanut kuvan 
ainakin vanhan pappilan 
verannalta ennen nykyis-
tä pappilaa. Inha oli Törn-
qvistin nuorten, muun mu-
assa Onni Tarjanteen, ystä-
vä. Heistä on montakin In-
han valokuvaa, joten tätä 
kautta olen päässyt pereh-

tymään enemmän Martti-
seen.

– Olen myös kirjoittanut 
sekä arkkitehti Onni Tar-
janteesta että Virtain van-
hasta sairaalasta, joka oli 
Tarjanteen piirtämä.

Lisäksi Kallio on työs-
kennellyt Marttisessa 
2010-luvun alussa muuta-
man vuoden Perinnekylän 
museolehtorina.

”Kuin italialainen villa vain puusta rakennettuna”

”Päärakennuksesta  
tehtäisiin suuri ja sen tulisi 

edustaa uutta itsenäistä  
seurakuntaa, joten asiassa  

”ei nyt  
kitsasteltaisi”.

“

Marttisen vanhan pappilan on suunnitellut arkkitehti Onni Törnqvist (myöh. Tarjanne). Kuvassa pappi-
la 1990-luvun alkupuolella. Kuva: Suomeselän Sanomien arkisto
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Kiinteistö- ja huoltopalvelut

KOTIAPU, SIIVOUKSET, 
ASIOINTIPALVELUT  

Minna Ylä-Tulijoki  040 5884147

Siivous Hanna Perämäki 
Äijännevantie 718, 34800 Virrat 

& 0400 634 253 

POHJOIS-HÄMEENPOHJOIS-HÄMEEN
SIIVOUS- JA KIINTEISTÖPALVELU AYSIIVOUS- JA KIINTEISTÖPALVELU AY

• yksityisille • yrityksille• yksityisille • yrityksille
• taloyhtiöille • myös mökkiläisille• taloyhtiöille • myös mökkiläisille

Eila Arhonen
0400 339 169

Hannu Viitapohja
050 517 1975

Päivystys 24/7

ANNA Sirpan AUTTAA
• Ikäihmisten perhehoitoa
• Siivous- ja kotiapupalvelut

0400 845 510 
sirpa@sirpankotiapu.fi
0400 845 510
sirpa@sirpankotiapu.fi

ANNA Sirpan AUTTAA
• IIkkääiihhmmiisstteenn  ppeerrhheehhooiittooaa
• SSiiiivvoouuss-- jjaa  kkoottiiaappuuppaallvveelluutt

Siivous- ja kotiapu
Myllyaho

Heidi Myllyaho 044 502 9294 
siivous.myllyaho@gmail.com

Sipiläntie 3, 03 475 5600  
hotelli@domusvirrat.fi

Siivous- ja kotiapu
Myllyaho

Heidi Myllyaho 044 502 9294 
siivous.myllyaho@gmail.com

Sipiläntie 3, 03 475 5600  
hotelli@domusivrrat.fi

Viime syksynä käydes-
säni Marttisen van-
hassa pappilassa, 

huomasin ulko-oven pielessä 
olevan laatan, jossa on raken-
nuksen valmistumisvuosi. 
Vinkkasin tästä Sanna Viita-
selle ja Jukka Taskiselle, et-
tä tässähän olisi juhlan aihet-
ta vuonna 2022, kertoo Vir-
tain Seura ry:n puheenjohta-
ja Jukka Veija.

Suunnitelmat käynnistyi-
vät, ja rakennuksen 130-vuo-
tisjuhla päätettiin pitää sun-
nuntaina 2. lokakuuta.

Juhlan järjestäjinä toimi-
vat Virtain seurakunta, Vir-
tain Seura ry sekä Nuori-
sokokeskus Marttinen.

– Juhla alkaa messulla Vir-
tain kirkossa. Messun jälkeen 
siirrytään Marttisen vanhaan 
pappilaan, jossa on kahvitar-
joilu ja juhlatilaisuus.

Veija paljastaa, että ohjel-
massa on muun muassa his-
toriikki, jonka ovat lupautu-
neet pitämään Jaana ja Ju-
ha Kallio. Lisäksi luvassa 
on musiikkiesityksiä sekä 
Riitta Kammosen kerto-
mana pieni tarina pappilan 
naapurin ajoilta, jolloin hä-
nen isovanhempansa Ama-
lia ja Manu Kivistö toimi-
vat pappilan pehtoorina.

– Isäni Lauri Kivistö 
muistelee aikaa pikkupoika-
na väentuvassa, jota kutsut-
tiin myös pehtoorin taloksi. 
Talo sijaitsee edelleen vain 
kivenheiton päässä pappi-
lasta, Kammonen lisää.

Nuorisokeskus Marttisen 
edustaja puolestaan kertoo 
juhlassa, mitä Marttisessa 
tapahtuu tänä päivänä.

Pappilaa juhlitaan syksylläPappilaa juhlitaan syksyllä

Marttisen vanhan pappilan juhlatoimikuntaan kuuluvat Virtain seurakunnan 
vs. kirkkoherra Jukka Taskinen (vas.), Nuorisokeskus Marttisen asiakaspalve-
lupäällikkö Sanna Viitanen, Virtain Seuran puheenjohtaja Jukka Veija ja sih-
teeri Riitta Kammonen. Lisäksi toimikunnassa on Nuorisokeskus Marttisen 
toimitusjohtaja Katariina Sallomy.

Marttisen vanhan pappi-
lan miljöö toimii nyky-
ään kokous- ja juhlatalo-
na. Tiloja vuokraa Nuori-
sokeskus Marttinen, joka 
on toiminut nyt 28 vuot-
ta. Heitä ennen pappilan 
omisti Virtain seurakun-
ta.

Marttinen palveli pap-
pilana vuoteen 1955 
saakka, jonka jälkeen sii-
tä tuli seurakunnan nuor-
ten leirikoulupaikka.

– Pappila on suosit-
tu juhlatalo. Eniten siel-
lä järjestetään häitä, mut-
ta myös syntymäpäiviä 

ja valmistujaisia pide-
tään paljon. Sitä käyte-
tään usein myös kokous-
tilana yrityksien ja järjes-
töjen keskuudessa, ker-
too Nuorisokeskus Mart-
tisen asiakaspalvelupääl-
likkö Sanna Viitanen.

Leiriläiset pitävät 
pappilan  

tunnelmasta
Viitanen toteaa, että pap-
pila on nuorisokeskuksen 
pihapiirissä hyvin kes-
keisessä osassa.

– Kun talo on täynnä 
nuorisoleirejä, niin yk-

si leiri saa kunnian ol-
la pappilassa. Erityises-
ti rippileirit pitävät tilas-
ta sen historian ja tunnel-
man vuoksi.

– Kaikille Marttisen 
nuorisoryhmille kerro-
taan alkuinfoissa pieni 
pala pappilan historiaa. 
Erityisen kiinnostava on 
tieto, että pappila raken-
nettiin saaren korkeim-
malle kohdalle ja niin sa-
nottu valtatie siirrettiin 
rakennuksen alta pois.

Vanhoihin rakennuk-
siin kätkeytyy usein 
myös monia tarinoita.

– Pappilassa kerro-
taan kummittelevan ro-
vasti Törnqvistin, joka 
ei koskaan päässyt viras-
saan uuteen pappilaan. 
Tarkoituksena oli, että 
hänet olisi valittu kirk-
koherraksi, mutta virto-
laiset äänestivät hänen 
sijastaan ulkopaikkakun-
talaisen rovastin. Tari-
na kertoo, että Törnqvist 
olisi sanonut, että jos ei 
elävänä, niin sitten kuol-
leena.

Törnqvistin poika On-
ni on suunnitellut raken-
nuksen.

Idyllinen juhlatalo

Virroilla urheilukentän ja 
jäähallin alueella järjestetään 
valatilaisuus Satakunnan len-
noston heinäkuun saapumi-
serälle perjantaina 12.8.2022. 
Tilaisuuteen liittyvä ohimars-
si on Rantatiellä. Tapahtuma 
aiheuttaa hetkellisesti muu-

toksia liikennejärjestelyihin, 
joista tiedotetaan lähempänä 
tapahtumaa.

Kuntalaiset ovat tervetul-
leita tutustumaan kalusto-
esittelyyn, seuraamaan ohi-
marssia sekä perinteistä yli-
lentoa tapahtumapäivänä.

Satakunnan lennoston Satakunnan lennoston 
valatilaisuus Virroillavalatilaisuus Virroilla

Kuva: Satakunnan lennosto
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Torisevan Kahvi-
majan uusi yrittä-
jä Gabriel Kivistö-

Rahnasto tulee Virroille 
monen mutkan kautta.

– Työskentelin pitkään 
keikkatarjoilijana ravinto-
lassa jos toisessakin, mut-
ta lapsen syntymä pakotti 
katsomaan elämää uudes-
ta näkövinkkelistä, ja siksi 
olen pari viime vuotta opet-
tanut itseäni taiteen tekemi-
seen, vaihtelevalla menes-
tyksellä.

– Kahvimajaa on pyöri-
tetty suvussamme jo aina-
kin neljän sukupolven voi-
min, joten tiesin, että täy-
tyy ainakin yrittää pitää pe-
rinnettä yllä, kun edelliset 
yrittäjät kertoivat halustaan 
siirtyä muihin puuhiin.

Kivistö-Rahnastolla ei 
ole aiempaa yrittäjätaus-
taa, mutta Torisevan mai-
semat ovat hänelle hyvin 
tuttuja.

– Äitini piti Kahvimajaa 
lapsuudessani.

Käenkaali- 
jäätelöä

Uuden yrittäjän suunnitel-
missa on perustaa Kahvi-
majan taustalle yhdistys, jo-
ka tukee taiteen tekemistä, 
ja järjestää näyttelyitä ja ta-
pahtumia. Maja tarjoaa per-
soonallista näyttelytilaa ke-
säksi vaikkapa paikallisille 
taiteilijoille.

– Muuten aion pitää ma-
jan niin pitkälti entisellään 
kuin mahdollista.

Kahvimajan kodikkaassa 
tunnelmassa pääsee jatkos-
sakin nauttimaan parhaal-
ta näköalapaikalta Torise-
van upeista maisemista pe-
rinneleivosten ja pannukah-
vin kera.

Sadepäivien ratoksi Ki-
vistö-Rahnasto aikoo koota 
kahvilaan kirjaston.

– Hyllystä saa myös lai-

nattua sieni- tai 
yrttikirjan lä-

himaastoon 
löytöretkil-
le.

Perin-
t e i s t e n 
herkku-
jen lisäk-
si kahvi-

laan saa-
daan mah-

dollisesti uu-
sia makuelämyk-

siä.
– Olen tehnyt yllättävän 

herkullisia makutestejä kä-
enkaalijäätelöllä, mutta jou-
dun luultavasti etsimään 
jonkun jäätelövalmistajan 
yhteistyökumppaniksi, jot-
ta sitä saadaan Kahvimajal-
le myyntiin.

Torisevan Kahvimaja 
avaa ovensa kesäkuun alus-
ta. Touko- ja elokuussa kah-
vila on avoinna vain tilauk-
sesta.

Kahvimajan perinne jatkuu  Kahvimajan perinne jatkuu  
uuden yrittäjän voiminuuden yrittäjän voimin

– Haaveissa on pitää taidenäyttelyitä Kahvimajalla, jahka löydän paikallisia 
tekijöitä. Toivomme erityisesti nuoria kykyjä järjestämään ensinäyttelyitään. 
Vapaamuotoisia hakemuksia voi lähettää Kahvimajan sähköpostiin, Torise-
van Kahvimajan uusi yrittäjä Gabriel Kivistö-Rahnasto vinkkaa.

Vähän on haikeakin 
olo. Torisevalla tu-
li tutuksi suuri jouk-

ko asiakkaita, ja muisto-
ja kertyi vuosikymmenien 
tarpeiksi, toteaa Torisevan 
Kahvimajan pitkäaikaise-
na yrittäjänä toiminut Jaa-
na Kallio.

– Aloitin yrittäjänä Kahvi-
majalla 1997, joten muuta-
ma vuosi siinä vierähti. Ke-
sät hupsahtivat kiireessä sa-
malla, kun puoliso Juha kier-
si ympäri Suomea kirkko-
maalaustyömailla. Viimeiset 
kuusi vuotta teimme Juhan 
kanssa yhdessä töitä Torise-
van ohella myös VMT-Shop-
ping Centerin kahvilassa. 

Kalliot kertovat, että ko-
ronapandemia muutti kuvi-
oita.

– Kun tuli tilaisuus suun-
nata uusiin haasteisiin, ja 
hyödyntää omaa koulutus-
alaa ja vuosikymmenien ai-
kana kerättyä tietämystä, 
perustimme vuoden alussa 
uuden yrityksen, Kiempe 
Oy:n. Yritys tarjoaa taide-
historiallisia- ja museoalan 
asiantuntijapalveluita.

– Käytännössä asiakkai-
tamme ovat seurakunnat. 
Ensimmäinen toimeksian-
tajamme on Kuopion suuri 

seurakuntayhtymä, jossa on 
18 kirkkoa, seurakuntatalot 
ja kappelit kaupan päälle. 
Työsarkana on kirkollisen 
esineistön inventointi.

Kalliot toteavat, että työtä 
riittää pitkäksi aikaa.

– Tietääksemme olemme 
Suomen ainoa yritys, joka 
tarjoaa vastaavia palveluita.

Jaana ja Juha odottavat 
innokkaina kesää ja mah-
dollisuutta tutustua työn 
ohella kauniiseen Kuopion 
seutuun.

– Ja mikä parasta: Tori-
sevan Kahvimajan toiminta 
jatkuu uuden nuoren yrittä-
jän myötä!

Vaikka työt ovat Kuopi-
ossa, Kalliot ovat edelleen 
virtolaisia.

– Käymme töissä Kuopi-
ossa ja teemme myös paljon 
etätöitä Virroilta käsin.

Muistot mukana uusiin haasteisiinMuistot mukana uusiin haasteisiin

Jaana ja Juha Kalliolla 
riittää työnsarkaa Kuo-
piossa. Kallioiden taka-
na näkyy osa betonib-
rutalismia edustavaa 
Alavan kirkkoa. Kirkon 
ulkoasu jakaa mielipi-
teitä, ja se on äänestet-
ty Suomen rumimmaksi 
kirkoksikin. Kuva: Juk-
ka Korhonen

”Hyllystä saa myös  
lainattua sieni- tai yrtti- 

kirjan lähimaastoon  
löytöretkille.“
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Jalkahoitola MarLin,  
Marjaana Lintunen   

Sairaanhoitaja / Jalkojenhoitaja AT
Itämerentie 1839, 34980 Killinkoski   

p. 0400 649 277  

Jalkahoitoa kotiin ja asumisyksiköihin!
• Kynsien ohennus ja lyhennys 
• Kovettumien, känsien  
 ja syylien hoito
• Alaraajojen hieronta  
 ja Lymfa boots paineluterapia
• Muista ystävää/läheistä 
 lahjakortilla.
• Kotikäynti 50 €

0€
itselle tai kaverille.

OSTA LASIT, 
SAAT TOISET SAMOILLA
OMINAISUUKSILLA

Instrumentarium Virrat
Keskustie 6, 34800 Virrat, p. 050 309 6632

Uusien silmälasien ostajalle toiset samanhintaiset silmälasit kaupan päälle itselle tai kaverille. Vaihtoehtoisesti voit valita toiseksi pariksi aurinkolasit voimakkuuksilla vastaavilla  
ominaisuuksilla kuin silmälasit. Ei voi yhdistää muihin silmälasitarjouksiin, eikä paketti- tai sopimushintoihin. Pakettitilattavat Oakley-, RayBan RX- tai Uvex Sports -aurinkolasit lisämaksusta. 

Aurinkolaseihin polarisointi ja peilipinta lisämaksusta. Tarjous voimassa 18.5.-19.8.2022. Valikoima vaihtelee myymälöittäin.

FYSIOTERAPEUTIT
Raija Lepistö

Matti Väisänen www.virtainfysioterapia.fi
OP-talo • P. 03 475 4703

• Fysioterapia
• Fasciakäsittelyt
• Kinesioteippaus
• Kehonhallinta 

 • Kotijumppaohjeet 

Kohenna kesällä
kehosi hyvinvointia:

Nopeasti hoitoon myös 
 ilman lähetettä!

Ruovedentie 13, 34600 RUOVESI
Puh. 03 476 3372, www.ruovedenapteekki.fi

Apteekin
palvelupiste
Visuveden

K-Marketissa.

Kesän tuotteet apteekista kotiin, 
mökille,matkalle,veneeseen…

Palvelemme:  
ma–pe klo 9–18 • la klo 9–14

Vastaanotto:  Virtaintie 36 B 31, Virrat
puh. 03 475 3211 
Ma–pe ajanvarauksella. 
Lomailen elokuussa.

LÄÄKÄRI 
FRANCOISE MIGNOT-KOIVULAMPI

Kesälehti 2022Kesälehti 2022

Kauneus- ja terveyspalvelut

Ähtärintie 48, Ähtäri | gynekologialafossi.fi
044 981 7776
(ajanvaraus klo 8-9 ma-pe)
Nettiajanvaraus aina auki.

Kuntoutus Puhakka
Osteopaatti 

Veli-Pekka Puhakka 
Lihas-, nivel- ja selkä-

käsittelyt
Akupunktio

Kinesioteippaus

– Hoitopalvelua Virroilla jo 41 vuotta –
Kuntohoitaja 
Heidi Puhakka 

Perinteistä
lihashierontaa 

Kotikäynnit

Virtaintie 37 34800 Virrat 03 475 4430
Parturiin 

ilman ajanvarausta

Puh. 03 47 55 137
Virtaintie 31 • 34800 VIRRAT

MA-PE 9.00-17.00

VirtanenPARTURI-KAMPAAMO

Mari ja Marja
p. 03 475 5114 
Virtaintie 35, Virrat

Parturi-Kampaamo

ma–pe 
9–17, 

la 9–13

Parturi-Kampaamo

HiusKoto
Koulutettu hieroja

Minna Koskela
Puh: 040 540 9044

KO TA L A

HAMMASLÄÄKÄRI  
Tuija Kähkönen

Virtaintie 43 D, 34800 VIRRAT, 
puh. 03 475 3885

SILMÄ- JA PIILOLASIT
Virtaintie 34

puh. 044 047 5434
Palvelemme: ma–pe 9.30–17.00

optikkoliike.nakovirrat@phpoint.fi

SilmälasitSilmälasit
Piilolasit ja Piilolasit ja 

-nesteet-nesteet
Aurinkolasit, Aurinkolasit, 
myös omilla myös omilla 

voimakkuuksillavoimakkuuksilla
Optikon ja Optikon ja 

silmälääkärin silmälääkärin 
palvelutpalvelut

044 575 8988
Vaskivesi

Kauneus- ja
jalkojenhoitola

Kirsi  
Multamäki

 Hoitola 
 Vaskijoutsen
Virtaintie 51 A3, 34800 Virrat

• Koko kehon  
vyöhyketerapia

• Intialainen  
päähieronta

Myös Lahjakortit!
Vuokko Nurvo

Puh. 050 3507648
                www.fb.com/ 
               hoitola.vaskijoutsen

Marjaana Keskinen Ky 
0400 637 555 Virrat

RUSKARETKIRUSKARETKI
vko 37: 10-17.9.2022

Levillä Hotelli Sirkantähdessä 
Ylläksellä Äkäshotellissa tai  

Hotelli Ylläskaltiossa 
Matkat + majoitus + aamiaiset 

alk. 431€ / hlö / 2 hengen huoneessa
Tied. ja ilm. 1.6. mennessä  

• HOMEOPATIA
• LYMFATERAPIA
• VYÖHYKETERAPIA
• KOLIIKKIVAUVAHIERONTA

dipl.lymfaterapeutti/
vyöhyketerapeutti

homeopaatti

-puhdistusaineet
NATURCARE-ihonhoitotuotteet

Leila Irjala

Virtaintie 36, Virrat 
Huom! Puhelinnumero 
on vaihtunut. 
UUSI puh.nro 050 3450456

PIRISTYSTÄ KESÄÄN!PIRISTYSTÄ KESÄÄN!
Tule hakemaan trendikkäät 

kiharat ja oikeat hoito- ja 
muotoilutuotteet 

kiharaisille hiuksille. 
Tervetuloa!

Koulutettu hieroja
Virva Qvintus 040 504 1614
Virrat, Ruovesi, Visuvesi
Klassinen ja kuntouttava hieronta, 
faskia- eli lihaskalvokäsittelyt,
sähkölaser-akupunktio,  
valoterapia www.msf.fi

Fysioterapeutti AMK
Hannele Rantanen 041 504 6616
Fysioterapiaa lääkärin lähetteellä 
tai ilman, myös kotikäynnit
Lääkinnälliset tukisukat  
(ilmainen mittaus),  
tuet ja apuvälineet

HyvänOlon Keskus
Klassinen homeopaatti,  
Kehovyöhyketerapeutti
Tarja Kallonen 050 352 2734

Hilkan jalkahoitola,  
Jalkojenhoidon ammattitutkinto
Hilkka Suhonen 0400 497 926
https://varaa.timma.fi/ 
hilkanjalkahoitola

Viihtyisä huone vapaana  
vuokrattavaksi vaikkapa  
kokoustilaksi puh. 041 504 6616

Virtaintie 42, 34800 Virrat 
www.hyvanolonkeskusvirrat.com



10 Kesälehti 2022Kesälehti 2022

MUKAVAAN KESÄNVIETTOON
LAAJA VALIKOIMA LAATUMERKKEJÄ

VIRTAIN MOOTTORISAHA
Puh. (03) 475 8300 • Salinintie 2, 34800 VIRRAT AVOINNA: ma–pe 9–17 • La 9–14 • Tervetuloa! 

LAATUA EDULLISESTI

• MYYNTI 
• HUOLTO
• VARAOSAT

Katso myös
www.virtain-
moottorisaha.fi

www.virtainmoottorisaha.fi

Markkinoiden paras 
mökkisaha
STIHL 
MS170D

METSÄÄN PUUTARHAAN

VAPAA-AIKAAN

LAAJA VALIKOIMA MOOTTORISAHOJA
ISOON JA PIENEEN SAVOTTAAN. 

YLI 20 ERI MALLIA.

METSÄN-
OMISTAJAN
YKKÖS-
RAIVURI
STIHL FS 410 K
NYT

LISÄKSI
RAJOITETTU ERÄ 
RUOHOSETTEJÄ
ILMAISEKSI
ARVO 165,-

ruohosetti  
sis. hintaan

                 Omakoti ja  
             mökkikäyttöön  
          hiljainen
      HONDA 4-TAHTI 
   RAIVAUSSAHA
Honda UMK 435

595,- 199,- 399,-

         Ruohoraivaus-
        saha 
       STIHL 
     FS 90
      sisältää: 
   raivausterän, 
  vesakkoterän, 
 siimapään suojat.

469,-
Testimenestyjä
Kotimainen laser
RAIVAUS-
SAHAN TERÄ
200 x 20 mm
200 x 25 mm

20,- /2kpl
149,-

Laadukas,  
käyttömukava
 kotimainen
  METSURIN
   TURVA-ASU
    • perusturva-
 haalari
 ja pusero

Käyttövalmis 
Aspen 2T
PIENKONE-
BENSA
Aina edullisesti
Meiltä 
myös 
Aspen
4T 
bensa

749,-

VAIN

ERÄ

39,-

Testatusti laadukas
CHAMPION LAIPPA
+ 2 teräketjua

Paketteja yleisimpiin  Stihl, 
Husqvarna, Jonsered, 
Partner -malleihin

Tasoleikkurit laajasta
valikoimasta
 HONDA, KLIPPO,  
  HUSQVARNA, 
   VIKING

HUSQVARNA  
RIDER 216 ja 216 AWD 
AJOLEIKKURIT 
EDULLISESTI

HUIPPUKESTÄVÄT
STIHL ja HITACHI 

TRIMMERIT

STIHL ja HITACHI 
PENSASAITA- 

LEIKKURIT
myös poltto- 

moottorimalleja

KESTÄVÄT STIHL
PAINEPESURIT

MEILTÄ MYÖS
STIHL

KUUMAVESI-
PESURIT

RF 98
• työpaine 
   10–110 bar
• 440 l/h
• korkeapaine-
   letku 6 m

TESTIVOITTAJA
STIHL 
RF 128 plus
• työpaine 10–135 bar
• max vesimäärä 500 l/h
• korkeapaineletku 9 m
• kätevä letkukela

KAASUTTIMEN 
KALVOT
ILMAN- 
SUODATTIMET

HONDA
MAASTO-
MÖNKIJÄT

HONDA
VESIPUMPUT
alk.

495,-1590,-

GENERAATTORI HONDA EU 20 i
• sopii myös herkille laitteille
• erittäin hiljainen
• erittäin pieni 
   polttoaineen kulutus

Kysy myös
esittely-
koneita

Kestävät ja jalkaan istuvat Sievin saappaat
Naisille matala 
punainen

59,-
36-42

Musta

65,-
Nauhallinen

69,-
Turva-
kärjellä 

69,-
37-4737-4737-47

METSÄSTÄJÄLLE JA

65,-
34-47

LAADUKKAAT Mercury 4-tahti PERÄMOOTTORIT 
JOPA 5-VUODEN TAKUULLA

F 2,5 m

F 3,5 m

F 4,0 m

F 6,0 m

F 9,9 m

785,-

895,-

995,-

1250,-

2290,-
SÄHKÖPERÄ-
MOOTTORI
MINNKOTA
Made in USA
ENDURA 30

VENETARVIKKEET

NÄPPÄRÄ PULPETTIVENE
TERHI 400 C

• pituus 4,60
• leveys 1,86
• henkilömäärä 5
• moottori-
  suositus 40 hv

MONIPUOLINEN PERHEVENE
BUSTER M

• pituus 4,01
• leveys 1,50
• henkilömäärä 4
• moottorisuositus 
 10 hv

MARKKINOIDEN PARAS SOUTUVENE
TERHI SAIMAN

JA MERCURY 2,5 HV
EDULLISEEN 

YHTEISHINTAAN

2290,-

KOKO PERHEEN HUVIKESKUS
BUSTER LX

• pituus 5,04
• leveys 1,98
• henkilömäärä 6
• moottorisuositus 
 60 hv

LOWRANCE
KAIKULUOTAIMET JA 
KARTTAPLOTTERIT
USEITA MALLEJA

RUOHONLEIKKUREIDEN 
HUOLTO-OSAT

Punainen

Airot
Mela
Pilssi-
pumput

HUSQVARNA RIDER 
AJOLEIKKUREIDEN  
KIILAHIHNAT, TERÄT,  
TERÄNAVAT ym.  
ERI MALLEIHIN

199,-

Kestävä Kestävä 
POLTTO-POLTTO-
MOOTTORI- MOOTTORI- 
TRIMMERITRIMMERI

 FS 38 FS 38

199199,-,-

Omakoti ja mökkikäyttöön  Omakoti ja mökkikäyttöön  
RAIVAUSSAHARAIVAUSSAHA

  
VMK 435VMK 435
• erittäin hyvä• erittäin hyvä
   käynnistyvyys   käynnistyvyys
• erittäin• erittäin
   hiljainen   hiljainen

Hintaan sis. raivausterä, 
vesakkoterä, siimapää

199199,-,-

VIRTAIN MOOTTORISAHA
Puh. 03 475 8300 • Salinintie 2, 34800 VIRRAT • PALVELEMME ma-pe 9-17, la 9-13   • Tervetuloa! 

LAATUA EDULLISESTI

www.virtainmoottorisaha.fi

399399,-,-

Honda EU 22i Honda EU 22i GENERAATTORI GENERAATTORI 

15901590,-,-
Nyt vainNyt vain

179179,-,-

RUOHON- RUOHON- 
LEIKKURITLEIKKURIT

SuosituinSuosituin
ammattiraivaussahaammattiraivaussaha

FS 460
C-EMK
X-treem valjaatX-treem valjaat

EIA/BAHCO EIA/BAHCO 
RAIVAUSSAHAN RAIVAUSSAHAN 
TERÄTTERÄT
• 200 x 20• 200 x 20
• 200 x 25• 200 x 25

2020,-,-2 kpl2 kpl 2020,-,-2 kpl2 kpl

WEKEWEKE
KATISKATKATISKAT

Parhaiten
pyytävät!

599599,-,-
ALK.ALK.

  
RUOHON- RUOHON- 
LEIKKURITLEIKKURIT

VENEETVENEET

LAADUKKAATLAADUKKAAT

Suosittu ja kesvätäSuosittu ja kesvätä
Linder Linder 
440 Fishing440 Fishing
Moottori max 5 hvMoottori max 5 hv

Sähköperämoottori
MINN KOTAMINN KOTA
ENDURA 30ENDURA 30

Laadukkaat TRILINK PRO Laadukkaat TRILINK PRO 
TERÄKETJUTTERÄKETJUT
• 325 1.3-56
• 325 1.5-56
• 3/8 1.3 44-52

459459,-,-

Tehokas  Tehokas  
OKSAHAKKURI OKSAHAKKURI 

  
GHE 150GHE 150
• 2500 W• 2500 W
• max 35 mm• max 35 mm

KATSO MYÖS:
www.virtainmoottorisaha.fi

349349,-,-
ALK.ALK.

TRAKTORIMÖNKIJÄTTRAKTORIMÖNKIJÄT

Kotimaiset Kotimaiset 
AIROTAIROT

3939,-,-prpr

210 cm210 cm

4545,-,-prpr

240 cm240 cm

5050,-,-prpr

270 cm270 cm

359359,-,-

MUKAVAAN KESÄNVIETTOON
LAAJA VALIKOIMA LAATUMERKKEJÄ

VIRTAIN MOOTTORISAHA
Puh. (03) 475 8300 • Salinintie 2, 34800 VIRRAT AVOINNA: ma–pe 9–17 • La 9–14 • Tervetuloa! 

LAATUA EDULLISESTI

• MYYNTI 
• HUOLTO
• VARAOSAT

Katso myös
www.virtain-
moottorisaha.fi

www.virtainmoottorisaha.fi

Markkinoiden paras 
mökkisaha
STIHL 
MS170D

METSÄÄN PUUTARHAAN

VAPAA-AIKAAN

LAAJA VALIKOIMA MOOTTORISAHOJA
ISOON JA PIENEEN SAVOTTAAN. 

YLI 20 ERI MALLIA.

METSÄN-
OMISTAJAN
YKKÖS-
RAIVURI
STIHL FS 410 K
NYT

LISÄKSI
RAJOITETTU ERÄ 
RUOHOSETTEJÄ
ILMAISEKSI
ARVO 165,-

ruohosetti  
sis. hintaan

                 Omakoti ja  
             mökkikäyttöön  
          hiljainen
      HONDA 4-TAHTI 
   RAIVAUSSAHA
Honda UMK 435

595,- 199,- 399,-

         Ruohoraivaus-
        saha 
       STIHL 
     FS 90
      sisältää: 
   raivausterän, 
  vesakkoterän, 
 siimapään suojat.

469,-
Testimenestyjä
Kotimainen laser
RAIVAUS-
SAHAN TERÄ
200 x 20 mm
200 x 25 mm

20,- /2kpl
149,-

Laadukas,  
käyttömukava
 kotimainen
  METSURIN
   TURVA-ASU
    • perusturva-
 haalari
 ja pusero

Käyttövalmis 
Aspen 2T
PIENKONE-
BENSA
Aina edullisesti
Meiltä 
myös 
Aspen
4T 
bensa

749,-

VAIN

ERÄ

39,-

Testatusti laadukas
CHAMPION LAIPPA
+ 2 teräketjua

Paketteja yleisimpiin  Stihl, 
Husqvarna, Jonsered, 
Partner -malleihin

Tasoleikkurit laajasta
valikoimasta
 HONDA, KLIPPO,  
  HUSQVARNA, 
   VIKING

HUSQVARNA  
RIDER 216 ja 216 AWD 
AJOLEIKKURIT 
EDULLISESTI

HUIPPUKESTÄVÄT
STIHL ja HITACHI 

TRIMMERIT

STIHL ja HITACHI 
PENSASAITA- 

LEIKKURIT
myös poltto- 

moottorimalleja

KESTÄVÄT STIHL
PAINEPESURIT

MEILTÄ MYÖS
STIHL

KUUMAVESI-
PESURIT

RF 98
• työpaine 
   10–110 bar
• 440 l/h
• korkeapaine-
   letku 6 m

TESTIVOITTAJA
STIHL 
RF 128 plus
• työpaine 10–135 bar
• max vesimäärä 500 l/h
• korkeapaineletku 9 m
• kätevä letkukela

KAASUTTIMEN 
KALVOT
ILMAN- 
SUODATTIMET

HONDA
MAASTO-
MÖNKIJÄT

HONDA
VESIPUMPUT
alk.

495,-1590,-

GENERAATTORI HONDA EU 20 i
• sopii myös herkille laitteille
• erittäin hiljainen
• erittäin pieni 
   polttoaineen kulutus

Kysy myös
esittely-
koneita

Kestävät ja jalkaan istuvat Sievin saappaat
Naisille matala 
punainen

59,-
36-42

Musta

65,-
Nauhallinen

69,-
Turva-
kärjellä 

69,-
37-4737-4737-47

METSÄSTÄJÄLLE JA

65,-
34-47

LAADUKKAAT Mercury 4-tahti PERÄMOOTTORIT 
JOPA 5-VUODEN TAKUULLA

F 2,5 m

F 3,5 m

F 4,0 m

F 6,0 m

F 9,9 m

785,-

895,-

995,-

1250,-

2290,-
SÄHKÖPERÄ-
MOOTTORI
MINNKOTA
Made in USA
ENDURA 30

VENETARVIKKEET

NÄPPÄRÄ PULPETTIVENE
TERHI 400 C

• pituus 4,60
• leveys 1,86
• henkilömäärä 5
• moottori-
  suositus 40 hv

MONIPUOLINEN PERHEVENE
BUSTER M

• pituus 4,01
• leveys 1,50
• henkilömäärä 4
• moottorisuositus 
 10 hv

MARKKINOIDEN PARAS SOUTUVENE
TERHI SAIMAN

JA MERCURY 2,5 HV
EDULLISEEN 

YHTEISHINTAAN

2290,-

KOKO PERHEEN HUVIKESKUS
BUSTER LX

• pituus 5,04
• leveys 1,98
• henkilömäärä 6
• moottorisuositus 
 60 hv

LOWRANCE
KAIKULUOTAIMET JA 
KARTTAPLOTTERIT
USEITA MALLEJA

RUOHONLEIKKUREIDEN 
HUOLTO-OSAT

Punainen

Airot
Mela
Pilssi-
pumput

HUSQVARNA RIDER 
AJOLEIKKUREIDEN  
KIILAHIHNAT, TERÄT,  
TERÄNAVAT ym.  
ERI MALLEIHIN

199,-

Tarjoukset voimassa elokuun loppuun asti.

Monipuolinen AKKUSAHAMonipuolinen AKKUSAHA
 GTA 26 GTA 26

169169,-,-
sähköperämoottoritsähköperämoottorit

18901890,-,-
alk.alk.

LAATUMERKIT EDULLISESTI 
LAAJASTA VALIKOIMASTA

749749,-,-

MS170
  

MS 231MS 231

Tehokas  Tehokas  
AKKUSAHAAKKUSAHA

MSA 220 C-BMSA 220 C-B
sis. AP300s akku jasis. AP300s akku ja
AL300 laturiAL300 laturi

HuippusuosittuHuippusuosittu
AKKUSAHAAKKUSAHA  

 MSA 140 CMSA 140 C-B-B
sis. PK30 akku jasis. PK30 akku ja
AL101 laturiAL101 laturi

595595,-,-
899899,-,-699699,-,- 25258080

GTA26 vyökotelo

SuosituinSuosituin
ammattiraivaussahaammattiraivaussaha

FS 260 C-E
sis raivausterän,sis raivausterän,
kolmioterän, siimapäänkolmioterän, siimapään
sektorisuojat, valjaatsektorisuojat, valjaat

Maailman paras Maailman paras 
MOOTTORI-MOOTTORI-
SAHAVIILASAHAVIILA
VallorbeVallorbe
Koot Koot 4,0-5,5 mm

Tarjous-Tarjous-
hinnoinhinnoin

ASPENASPEN
EKOEKO
STIHLSTIHL
2T 4T2T 4T
PIENKONE-PIENKONE-
BENSATBENSAT

Kestävät, jalkaan istuvat Kestävät, jalkaan istuvat SIEVIN SAAPPAATSIEVIN SAAPPAAT
• musta• musta • nauhoilla• nauhoilla

7373,-,- 8282,-,-8282,-,-
• turvakärjellä• turvakärjellä
• naulaanastumis-• naulaanastumis-
  suojalla  suojalla

8585,-,-
Hyvä maastosaapasHyvä maastosaapas
CAMO 05CAMO 05
jäykemmällä pohjallajäykemmällä pohjalla

ANKKURIANKKURI
3,5 kg

Suosittu Suosittu 
AKKU- AKKU- 
TRIMMERITRIMMERI

 FSA 45 FSA 45

109109,-,-

Wildfish camo Wildfish camo 
KAHLUUHOUSUTKAHLUUHOUSUT
koot 42-45koot 42-45

59599090

29299090
Erittäin suosittuErittäin suosittu

 

2 IN 1  VIILANOHJAIN2 IN 1  VIILANOHJAIN

3535,-,-

KootKoot
3,2 mm3,2 mm
4,0 mm4,0 mm
4,8 mm4,8 mm

HUSQVARNAHUSQVARNA
RAIVAUSSAHAN RAIVAUSSAHAN 
VIILANOHJAIN VIILANOHJAIN 

2525,-,-

HUSQVARNAHUSQVARNA
KOMBIKANNUKOMBIKANNU

4949,-,-

TAIMEN TAIMEN 
SOUTUVENEETSOUTUVENEET

VENEILYTARVIKKEETVENEILYTARVIKKEET
Veneilyliivit
Pilssipumput
Lepuuttajat
Ym.

PERÄ-PERÄ-
MOOTTORITMOOTTORIT

34803480,-,-

2020,-,-TusinaTusina
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Rantaterassi Barpuu-
ri laajensi kahta te-
rassialuettaan ja sai 

sata asiakaspaikkaa lisää. 
Uusi katettu ja lasitettu te-
rassialue sekä uimarannal-
le avautuva maisematerassi 
toivat yhteensä noin sata ne-
liötä lisää tilaa.

– Kotimaan matkailun 
suosio on korona-aikana 
nostanut päätään, täten se 
on myös näkynyt asiakas-
paikkojen kysynnässä ja se-
sonkiaikoina pöytien va-
pautumista oli välillä jo-
notettava. Se ei tietenkään 
tuntunut mukavalta, yrittä-
jä Jonna Tervanen kertoo.

Hän iloitsee valmistu-
neesta lisätilasta ja uskoo 
sen tuovan lisäviihtyvyyt-
tä, eikä katetun terassiosion 
myötä kurjakaan sää vaiku-
ta toimintaan.

Laajennusosa valmistui 
vapuksi, jolloin Rantateras-
si päästiin avaamaan.

– Tilat ovat kaupungin 

omistuksessa, mutta yrityk-
seni kustantaa terassilaajen-
nuksen, kertoo Tervanen.

Hän luotsaa Rantaterassia 
viidettä kesää. Talven aika-
na on kerätty voimia ja nyt 
odotetaan kesän kunnolla 
alkavan.

Sitä ennen oli luvassa sii-
voamista talven jäljiltä. Ter-
vasen mukaan saa helposti 
vierähtämään kuukauden 
pelkästään paikkoja laitta-
essa kuntoon. Myös tava-
rakuormien purkua, uusien 
kalusteiden kokoamista ja 
kukkien istutusta oli tiedos-
sa ennen h-hetkeä. Ranta-
terassille on myös hankittu 
uusia fatbike-mallisia säh-
köpyöriä.

Ennätysmäärä 
työntekijöitä

Rantaterassi Barpuuri työl-
listää kesäsesonkinaan tä-
nä kesänä ennätysmää-
rän työntekijöitä, yhteensä 
35. Se on lähes kymmenen 

työntekijää enemmän kuin 
aiempina vuosina.

– Meillä on toistakym-
mentä vakiintunutta seson-
kityöntekijää, tämän lisäk-
si positiivisena ilmiönä nä-
kyy vuosi vuodelta kasva-
va nuorten kesätyönhaki-
joiden aktiivisuus. Tarjoi-
luhenkilökuntaa sekä kok-
keja tulee myös Tampe-
reen ja Seinäjoen suunnal-
ta. Toki entisestään kasva-
nut asiakaspaikkamäärä-
kin sitoo enemmän hen-
kilökuntaa, jotta voimme 
tehdä parhaamme palve-
lun osalta, mainitsee Ter-
vanen.

Ruokalistaan ei ole tie-
dossa mitään isoja muutok-
sia. Kala-annoksiin saadaan 
välillä paikallista kuhaa ka-
lastajilta suoraan. Muita pe-
rinteitä noudattavat kesä-
kuun läskisoosijuhlat sekä 
muun muassa thaimaalai-
nen teemaruokailta.

– Laivarannan maisemat 

ovat niin upeat, että täällä 
viihtyy myös töissä. Asia-
kaskunta koostuu enim-
mäkseen loman viettäjistä, 
joten ihmiset ovat pääsään-
töisesti hyvällä tuulella.Vir-
tain laivaranta on hyvän fii-
liksen paikka.

Tulevan kesän ohjelma ei 
ollut vielä tarkasti tiedossa 
Kesälehden mennessä pai-
noon, mutta joka lauantai 
kesä- ja heinäkuussa on lu-
vassa livemusiikkia.

– Yllätyksiä ohjelmaan 
saattaa vielä tulla, mut-
ta valtaosa nimekkäistä ar-
tisteista on jo buukattuina. 
Korona-ajan vuoksi muusi-
kot ovat kiinni aiemmin pe-
rutuissa ja siirretyissä kon-
serteissa. Toki ei se olisi en-
simmäinen kerta, kun lait-
taisimme festarit pystyyn 
parissa viikossa.

Vaikka Tervasen kesä on 
työntäyteinen, haaveilee 
hän silti ehtivänsä veneile-
määnkin kesän aikana.

Rantaterassin laajennus toi Rantaterassin laajennus toi 
sata asiakaspaikkaa lisääsata asiakaspaikkaa lisää

Katettua tilaa tuli runsaasti lisää terassilaajennuksen myötä, eikä kurjakaan sää vaikuta toimintaan.

”Laivarannan mai-
semat ovat niin upeat, 
että täällä viihtyy myös 

töissä. 

“

• leirintämökkejä
• lomamökkejä
• teltta- ja vaunupaikkoja
• rantasauna
• kahvio
• luontopolku Torisevalle

Lakarinharju Camping Oy / Lakarin leirintäalue
Lakarintie 405, 34800 Virrat, puh. 0400 991 040

info@lakaricamping.fi, www.lakaricamping.fi

LAKARIN LEIRINTÄALUE 

Rantarinnantie 31, 34950 Ohtola, puh. 0400 234 939

Lätin  LOMATUVATLOMATUVAT
www.nettimokki.com (numerot: 6837, 6838, 6839, 6840, 6841)

Toisveden rannalla 
5 hyvinvarusteltua 
vuokramökkiä  
ympärivuotiseen 
käyttöön.

Majoitu edullisesti Virtain Majoitu edullisesti Virtain 
keskustassa  ympäri vuodenkeskustassa  ympäri vuoden

Meiltä reilu puoli tuntia Tuuriin tai Ähtäriin!

Virtaintie 35, 34800 VIRRAT 
info@tarjanne.com 

Puh. 041 461 0165 

Hotelli Tarjanteen majoitus

1 hh 55,00   2 hh 69,00

www.hotellitarjanne.fi

Viljamaan lomamökit 
Tervetuloa 

Vuokraamme 
Havanganjärven rannalla 
sijaitsevia hyvinvarusteltuja 
ympärivuoden asuttavia 
lomamökkejä. 

www.viljamaanlomamokit.net 
Havangantie 404, 34710 Vaskivesi 

P. 050 3238208 
Jussilan Lomamökit Oy

p. 010 279 4240 • myynti@jussilanlomamokit.fi
www.jlmresorts.fi

Tasokkaita loma-asuntoja Virroilla Näsijärven rannalla 
5 km Virtain keskustasta Runoilijantien laivareitin  
varrella sekä Alavudella Sapsalammin rannalla. 

Mukavuuksiin kuuluu mm. ulkoporeallas  
joka kohteessa. 

Kotisivuilla tarkemmat tiedot ja varauskalenterit.

Majoituspalvelut

Majoituspalvelut

Kesälehti 2022Kesälehti 2022



12

Hammaslääketieteen 
alalle erikoistunut 
ja Helsingin yli-

opistossa hammaslääkäri-
koulutuksen johtajana toi-
miva Jaana Rautava (o.s. 
Pohjola) kertoo mielellään, 
että hänen juurensa tulevat 
Virroilta.

– Muutin paikkakunnalle 
toiselle luokalle peruskou-
luun, enkä muista lapsuutta 
muutoin kuin Virroilta, jos-
ta myös äidin puolen suku-
ni on, hän kertoo.

Rautava asui Virroilla yk-
sitoista vuotta, tokaluokka-
laisesta ylioppilaaksi.

– Koulunkäynti oli mie-
lekästä ja laadukasta. Opet-
tajat ja luokkakaverit ovat 
jääneet mieleen mukavina, 
ja yhteisö Virroilla tuki jä-
seniään.

Turkuun Rautava muut-
ti vuonna 1993 päästyään 
opiskelemaan hammaslää-
käriksi Turun yliopistoon.

Nykyään hän asuu Hel-
singissä.

– Olen kuitenkin Helsin-
gissä varsin uusi ja takana-
ni on yli 20 vuotta työuraa 
Turun yliopistossa.

Virroilla Rautava käy 
muutaman kerran vuodes-
sa tapaamassa äitiään ja su-
kulaisiaan. Hän kertoo, et-
tä Virroille on aina kiva tul-

la takaisin, mutta kouluajan 
tuttuja on paikkakunnalla 
jäljellä kovin vähän.

– Mieheni ja poikamme 
nauttivat erityisesti Virtain 
hyvistä kalastusmahdolli-
suuksista Herrasessa ja Ko-
talassa.

Vuoden 
luennoitsija

Viime syksynä Helsingin 
yliopiston hammaslääketie-

teen kandidaattiseura valitsi 
Jaana Rautavan vuoden lu-
ennoitsijaksi.

– Tällainen iloinen yllätys 
tapahtui viime vuonna. Oma 
erikoisalani on suun lima-
kalvosairaudet ja suupatolo-
gia. Luennoin suun limakal-
vomuutoksista, miten pääs-
tään diagnoosiin eli yleensä 
koepalan avulla ja toisaalta, 
miten suupatologi muodos-
taa koepalasta mikroskoopin 

avulla diagnoosin.
Luennoimisen lisäksi 

Rautava hoitaa suun lima-
kalvopotilaita opiskelijoi-
den kanssa HUS opetuskli-
nikassa Meilahdessa.

– Suussa on yksittäisiä li-
makalvomuutoksia, joista 
on aina tärkeä poissulkea 
suusyövän mahdollisuus, 
mutta myös ihottuman kal-
taiset tilat ja sieni-infek-
tio ovat suun suhteellisen 
yleisiä vaivoja ja tarvitse-
vat hoitoa. Pyrin osaltani 
vaikuttamaan, että jokai-
nen hammaslääkäri osai-
si hoitaa näitä suun lima-
kalvopotilaita ja sitä kaut-
ta vähentämään suusyövän 
riskiä ja esiintymistä Suo-
messa.

Pari vuotta sitten Rauta-
van oli tarkoitus tulla luen-
noimaan Virroille hammas-
hoitohenkilökunnalle, mut-
ta korona sotki kaikki suun-
nitelmat pariksi vuodeksi.

– Ehkäpä mahdollisuus tu-
lee jälleen tulevaisuudessa.

Korona voi 
näkyä suussa

Koronalla on ollut vaiku-
tuksia myös suun tervey-
teen.

– Korona voi näkyä suus-
sakin. Erityisesti pandemi-
an alkuvaiheen virustyypit 

aiheuttivat makuhäiri-
öitä, jotka ovat ol-
leet tutkimusten 
mukaan vähäi-
sempiä virustyy-
pin muuttues-
sa ajan kulues-
sa. Koronainfek-
tion aikana tai pi-
an sen jälkeen voi 
tulla suuhun lima-
kalvomuutoksia, ku-
ten pieniä rakkulamuu-
toksia kuin myös harvinai-
sempi voimakkaampi suun 
rikkoutuminen, jota kutsu-
taan erytema multiformek-
si. Kirjoitimme tästä vast-
ikään Hammaslääkärileh-
teen tapausselostuksen.

– Myös esimerkiksi huu-
liherpes voi aktivoitua ko-
ronainfektion yhteydessä. 
Yhteistä on, että nämä pa-
ranevat hyvin muutamassa 
viikossa, mutta jos oireilu 
limakalvoilla on voimakas-
ta, hammaslääkäri voi mää-
rätä oireita helpottavaa li-
makalvosalvaa.

Käsillä tekemisen 
taito tärkeää

Rautava kertoo saaneen-
sa kipinän alalle siitä, että 
hammaslääkärissä yhdistyy 
akateeminen tieto pikku-
tarkkaan käsityöammattiin, 
jossa toimitaan ihmisten 

k a n s s a , 
niin potilai-

den kuin työyhteisön.
– Hammaslääkäri on 

akateeminen käsityöläi-
nen. Hammaslääkäriksi ei 
voi valmistua, jos ei kyke-
ne pikkutarkkaan käden ja 
silmän yhteistyöhön, ja kol-
miulotteiseen hahmottami-
seen.

– Käsillä tekemisen taito 
on olennaisen tärkeää me-
nestymiseen hammaslää-
käriopinnoissa. Olisi tärkeä 
kouluttaa niin peruskoulus-
sa kuin lukioissa monipuo-
lisia osaajia.

Käsityötaidon lisäksi 
hammaslääkärillä tulee ol-
la hyvät sosiaaliset taidot.

– Hammaslääkäri on ny-
kypäivänä aina osa työpa-
ria ja -tiimiä. Toisaalta po-
tilaan tilanteeseen ja hoita-
miseen tulee suhtautua em-
paattisesti.

Hammaslääkäri on akateeminen  Hammaslääkäri on akateeminen  
käsityöläinenkäsityöläinen

Helsingin yliopistossa hammaslääkärikoulutuksen 
johtajana toimiva Jaana Rautava on viettänyt lap-
suutensa Virroilla. Nykyään hän asuu Helsingissä, 
mutta vierailee lapsuuden maisemissaan muuta-
man kerran vuodessa. Kuva: Rautavan kotialbumi

”Virroille on aina 
kiva tulla takaisin, mut-
ta kouluajan tuttuja on 
paikkakunnalla jäljellä 

kovin vähän. “

Kesälehti 2022Kesälehti 2022

Parin kesän koronapaussin 
jälkeen Muksufestarit jär-
jestetään jälleen 8.–9. hei-
näkuuta kaikkien lasten ja 
lapsenmielisten iloksi.

Perjantaina esiintymäs-
sä on Siina & Taikaradio, 
joiden ohjelmistoon kuu-
luu leikittävää ja lauletta-
vaa lastenmusiikkia joka 
lähtöön. Siina & Taikaradi-
on konsertit vievät kuulijan-
sa tuttujen ja vähän uudem-
pienkin laululeikkien säve-
lin erilaisiin musiikkimaail-
man seikkailuihin.

Yhtyeen tavoitteena on 
tarjota kuulijoilleen oma-
kohtaisia elämyksiä ja ko-
kemuksia musiikin eri kei-
noja käyttäen. Konsertti-
yleisö ei siis ole pelkkiä 
kuulijoita, vaan jokainen 
saa olla mukana sekä osal-
listua lauluun ja leikkiin. 
Perjantaille on suunnitteil-
la myös perinteinen muksu-
seikkailu, joka myös yritys-
suunnistuksena tunnetaan.

Lauantai on 
puuhapäivä

Lauantain puuhapäivässä 
lapsia liikuttaa SuperSam 
ja esiintymislavalle nousee 
Pikku Papun Orkesteri, joka 
sai alkunsa Sibelius-Akate-
mian lastenmusiikkikurssil-
la vuonna 2012 ja on siitä 
lähtien ilahduttanut kaiken-
ikäisiä lapsia ja aikuisia ym-
päri Suomen. 

Pikku Papu on Liisa Kal-
lion luoma neuvokas, pie-
ni kilpikonna, joka on seik-
kaillut useissa lastenkirjois-
sa ja lauluissa. Pikku Papus-
ta ja hänen ystävistään ker-
tovat runot ja värikkäät ku-
vat heräävät eloon Pikku 
Papun Orkesterin koko per-
heen konserteissa. Lauluis-
sa käsitellään ystävyyttä, 
iloa, kiukkua, ruoanlaittoa, 

luontoa, toisten kanssa toi-
meen tulemista – koko elä-
män kirjoa.

Orkesterin energinen 
esiintyminen, akustiset soit-
timet, moniääninen laulu ja 
eri tyylilajeilla leikittele-
vät sovitukset ovat sulatta-
neet niin pienten kuin vart-
tuneempienkin kuulijoiden 
sydämet. Pikku Papun lau-
lut ovat tulleet monille tu-
tuiksi Yle TV2:n Pikku 
Kakkosesta ja Musarullaa-
konserttisarjasta. 

SuperSam puolestaan on 
Suomen ensimmäinen su-
persankari, jonka päätyö on 
olla supersankari. Super-
Sam pistää vipinää töppö-
siin, lasten leikkisän liikun-
tahetken muodossa.

Muksufestareiden ohjel-
maa hiotaan vielä ja edel-
lä kerrotun lisäksi muuta-
kin mukavaa voi festareilla 
tapahtua. Tarkemmasta oh-
jelmasta ilmoitetaan kesä-
kuulla.

Muksufestarit tulee taas!Muksufestarit tulee taas!

Siina & Taikaradio esiin-
tyvät Muksufestareilla 
heinäkuussa. Kuva: sii-
nahirvonen.fi
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Riitamäen tilalla Ko-
talassa on tehty su-
kupolvenvaihdos, ti-

lan ovat ottaneet hoitaak-
seen Sari Riitamäki yh-
dessä miehensä Mika Ne-
valan kanssa. 

Kun Sarin vanhemmat 
halusivat luopua tilanpidos-
ta, ratkaisu oli lopulta help-
po. Palaset loksahtelivat 
kohdalleen. 

– Viihdymme hyvin tääl-
lä keskellä metsää. Meistä 
kummastakaan ei olisi kau-
punkilaisiksi. 

Tilalla on metsätaloutta, 
viljellään maatiaisruista ja 
hernettä sekä tuotetaan hu-
najaa. Lisäksi Mikalle val-
mistui keväällä puusepän-
verstas vanhaan kanalaan. 
Sari käy päivätöissä Alavu-
della, ja hoitaa iltapuhtei-
naan yrityksen paperiasiat.

Mehiläisiä on kasvatet-
tu tilalla kolmen vuoden 
ajan. 16 pesää tuottaa ku-
kin keskimäärin 40 kiloa 
hunajaa vuodessa. Huna-
jan määrä riippuu täysin 
kesästä.

Viime kesä oli haastava 
pitkän kuivuusjakson vuok-
si. Hunajasato jäi hieman 
normaalia pienemmäksi, ja 
lisäksi se oli tavallista ki-
teisempää, niin sanottua se-
menttihunajaa. Sama oli ha-
vaittu koko Suomessa. Mi-
ka arvelee sen johtuneen 
kuivuudesta, mutta asian-
tuntijat tutkivat syytä par-
haillaan.

Mehiläistarhan 
ihana tuoksu

– On hauska mennä tarhoil-

le katsomaan, mitä pörriäi-
set ovat keksineet. Ne ovat 
älykkäitä eläimiä ja niiden 
touhua on mukava seurata, 
Mika kertoo.

Sari puolestaan naut-
tii suuresti mehiläistarhan 
tuoksusta, joka on hänen 
mielestään ihaninta maail-
massa.

– Aiemmin pelkäsin am-
piaisia ja muita ötököitä. 
Tämä on ollut hyvää siedä-
tyshoitoa, hän nauraa.

Kun hunajalle piti keksiä 
nimi, se löytyi yllättävän lä-
heltä.

– Niilo-pojallamme oli 
mehiläispehmo, jonka hän 
oli nimennyt Mehiliinak-
si. Ei nimeä sen kauempaa 

tarvinnut hakea, Mika hy-
myilee.

Riitamäen tilalta osal-
listuttiin vuonna 2020, he-
ti ensimmäisen sadon tuot-
teilla Suomen Mehiläishoi-
tajain liiton hunajakilpai-
luun. Kotalan mehiläisten 
työn tulos arvioitiin kun-
niakirjan arvoiseksi. Se an-
toi uskoa, että oikealla tiel-
lä ollaan.

– Saimme kunniakirjan 
lisäksi tarkan laboratorio-
analyysin hunajan sisällös-
tä. Kyse ei siis ole pelkäs-
tään makuasioista, Sari to-
teaa.

Mehiliina-hunajaa voi 
tiedustella suoraan tilalta 
tai Kotalan ja Killinkosken 

kyläkaupoista.

Luomuruista ja 
puusepän töitä

Sukupolvenvaihdoksen 
myötä tilalla siirryttiin luo-
mutuotantoon. Myös hunaja 
tuotetaan kuten luomu, mut-
ta sille ei ole haettu sertifi-
kaattia. 

Luomuruis on vanhaa 
maatiaislajiketta, jonka al-
kuperä on Sortavalassa. 
Se kestää hyvin haasteel-
liset talviolosuhteet ja sen 
leivontaominaisuudet ovat 
vertaansa vailla. Ruis toi-
mitetaan leipomoihin.

Nevala osti jokin aika sit-
ten jyväskyläläisen Jorma 
Lahtisen puusepänverstaan 
toiminnan sekä toiminimen 
ja jatkaa tuotteiden tekemis-
tä. Hän valmistaa kohotaso-
ja erityisesti näkövammais-
ten tarpeisiin.

– Eri asentoihin säädet-
tävä magneettitaulu tuo lu-
ettavan kohteen lähelle ja 
helpottaa näin näkövam-
maisen työskentelyä, Mika 
selvittää.

Haasteellisinta tilanpi-
dossa ovat eri osa-alueiden 
yhteensovittaminen ja aika-
taulut. 

– Loppukesällä pitää kii-
rettä, kun samaan aikaan 
puidaan ja kylvetään tule-
van kesän ruista, korjataan 
hunajasatoa ja koulut alka-
vat tuoden kohotasotilauk-
sia, Mika Nevala toteaa.

Kysyttäessä, mikä on pa-
rasta yritystoiminnassa, 
vastaus tulee kuin apteekin 
hyllyltä.

– Vapaus. Ehdottomasti. 

Hunajalle lainattiin nimi  Hunajalle lainattiin nimi  
pehmolelultapehmolelulta

Mehiläisten suosikkeja ovat omenankukat ja hors-
mat. Kuva: Sari Riitamäki

Mika Nevala ja Sari Riitamäki aikovat lisätä mehiläispesien määrää tilallaan Kotalassa. Toukokuun alus-
sa mehiläiset kantoivat ahkerasti siitepölyä pesään.

Metsätyö Havanka OyMetsätyö Havanka Oy
040 0622171040 0622171

Tmi Wille Virtanen
040 53 444 57

Piha- ja ongelmapuiden kaato,
tonttihakkuut, metsänhoitotyöt

- Metsurityöt, metsänhoito,  
metsän istutus

- Pihapuun kaadot
- Polttopuut kotiinkuljetuksella 

Puh: 044 516 6745 
metsapalvelujjouttijarvi@gmail.com

Metsäpalvelu J. JouttijärviMetsäpalvelu J. Jouttijärvi

VUOKRAA PALJUKÄRRY KESÄN RIENTOIHIN!VUOKRAA PALJUKÄRRY KESÄN RIENTOIHIN!
Kesäjuhliin – Polttareihin –  
Mökille – Saunailtoihin jne.
HINNASTO:
Arkipv 80€
Viikonloppu pe-su 180€
Arkiviikko ma-pe 280€

Paljukärryyn mahtuu kerralla max. 8 hlöä. 
Varustuksena terassi, juomatelineet  
virvokkeille, ylellinen poretoiminto, sekä 
vaihtuvat led –värivalot altaan pohjassa!  
Soita varauksesi p. 044 525 3260  
tai mailaa info@soundbytemusic.fi
Toimitamme myös klapit tarvittaessa!

Palvelut

Taide-Nuuttilan kesä-
näyttelyn järjestää tänä 
kesänä ensimmäistä ker-
taa osuuskunta Kotva, 
jonka jäseninä on Olli 
ja Leena Rädyn lisäk-
si lapsia ja lapsenlapsia. 
Heinäkuun näyttelyä ol-
laan järjestetty porukal-
la suurella innolla, ja en-
si keväänä onkin Taide-
Nuuttilaan luvassa pal-

jon uutta ja jännittävää.
Taide-Nuuttilaan pää-

see tänä kesänä Tarjan-
ne-höyrylaivalla, ja li-
säksi kesäksi Taide-
Nuuttilaan muuttaa taas 
lampaat – usean vuoden 
jälkeen.

– Toivotaan, että mah-
dollisimman moni löytää 
tiensä paikalle, osuus-
kunnan jäsenet toivovat.

Taide-Nuuttilaan  Taide-Nuuttilaan  
pääsee  pääsee  

TarjanteellakinTarjanteellakin

Yksi Taide-Nuuttilan 
kesän taiteilijoista on 
Marje Viitala. Kuvas-
sa hänen etsausteok-
sensa Tyhjän tilan ku-
vaelma II.
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Vapaa-aika ja tapahtumat

Killinkoskella, Wan-
han tehtaan miljöös-
sä, avautui touko-

kuun alussa Lumivaara-
Museo, jossa voi tutustua ra-
jan taakse Karjalaan jääneen 
paikkakunnan elämään ja 
asukkaiden evakkotaipalee-
seen turvaan sodan jaloista.

– Museossa kerrotaan 
vanhoilla esineillä sekä ku-
vin ja tekstein, kuinka Lu-
mivaarassa ja sen kymme-
nessä kylässä ennen elet-
tiin, taustoittaa Lumivaa-
ra-Museo ry:n puheenjoh-
taja Kari Rapo.

Museo sijaitsi aiemmin 
Peräseinäjoella Kylätalo 
Pokin tiloissa, mutta kiin-
teistö meni myyntiin, joten 
yhdistykselle tuli ajankoh-
taiseksi etsiä museolle uu-
si sijoituspaikka.

– Killinkosken Wanhalla 
tehtaalla on paljon muuta-
kin museotoimintaa, joten 
paikka on oivallinen. Sijoi-
tuspaikaksi haluttiin myös 
paikkakunta, missä on so-
dan jälkeen ollut paljon 
evakkoja Lumivaaran seu-
dulta, ja Virroilla oli, ker-
too Rapo, jonka vanhem-
mat olivat lumivaaralaisia.

Museotilasta löytyy 
muun muassa kymmenen 
koivurankaa symboloi-
massa jokaista Lumivaa-
ran kylää. Myös koivu-
kuvioisista verhoista huo-
kuu yhteismetsän tunnel-
maa silloin ennen. Sodan 
jälkeen rajan taakse jää-
nyt Lumivaara oli tunnet-
tu suuresta yhteismetsäs-
tä, jonka tuotolla makset-
tiin muun muassa pitäjän 
asukkaiden veroja.

Rekeen mahtui 
koko elämä

Yksi näyttelyn kokonai-
suuksista on evakkore-
ki, johon on koottu evak-
koon lähteneiden tavaroi-
ta. Raija Rapo kertoo, et-
tä mukaan otettiin se, mi-
kä lähdön hetkellä tuntui 
tärkeältä. 

– Lähtöaikaa saattoi ol-
la vain puoli tuntia. Jol-
lain oli liinavaatteita, pat-
japussi ja kahvipannu, jol-
lain taas rukki tai ompelu-
kone. Monet myös kätki-
vät tavaroita kotipiiriinsä 

paluuta odottamaan.
Myös Rapo oli kuullut 

tarinoita vanhempien koti-
talon tavarakätköistä.

 – Vanhemmat sukulaiset 
kertoivat, että maakella-
rin katto-olkien sekaan oli 
piilotettu kuokkia ja mui-
ta työkaluja. Kun kävimme 
ensimmäistä kertaa Lumi-
vaarassa vuonna 1993, kä-
vin penkomassa ja siellä 

ne olivat, kuten oli kerrot-
tu, Raija Rapo huokaa.

Ilmalämpöpumppu 
kirpparituotolla

Museolla tulee olemaan 
myös myyntipöytä Wan-
han Tehtaan kirpputorihal-
lissa. 

– Saaduilla myyntituloil-
la pyrimme hankkimaan 
museolle ilmalämpöpum-

pun. Otamme mielelläm-
me myös vastaan ehdo-
tuksia, millä keinoilla ra-
hoitus ilmalämpöpumpun 
hankintaan saataisiin.

Kari Rapo kertoo, että 
yhdistys on hakenut avus-
tuksia, mutta ne eivät vielä 
ole tuottaneet tulosta. Ra-
hankeräyslupaa on myös 
harkittu, mutta se maksaa 
liikaa.

Karjalaiskylän elämää esillä Karjalaiskylän elämää esillä 
Lumivaara-MuseossaLumivaara-Museossa

Raija ja Kari Rapo ovat koonneet evakkorekeen tavaroita Lumivaarasta. Mal-
linuken yllä oleva turkki on kuulunut Karin isälle, reppuun oli varattu evästä 
puolivuotiaalle Taisto-vauvalle.

Lumivaara-museossa on esillä monenlaisia tarvetyökaluja, joita Raija Rapo 
löysi 1990-luvulla vanhempiensa kotipihan maakellarin katto-olkien sekaan 
piilotettuna sitä päivää varten, kun olisi mahdollista palata kotiin. 

Lumivaara-aiheeseen liit-
tyen järjestetään monta ta-
pahtumaa Killinkoskella 
sunnuntaina 3. heinäkuuta.

Päivä aloitetaan lumi-

vaaralaisten kirkkopyhäl-
lä Killinkosken kirkossa. 
Saarnaamaan tulee keuruu-
lainen rovasti Lauri Oino-
nen, jolla on myös lumi-

vaaralaiset sukujuuret.
Päivä jatkuu Lumivaara-

Museon avajaisilla ja Lu-
mivaara-juhlalla. 

– Juhlapäivän tarkem-

mat suunnitelmat ovat vie-
lä ”Lumivaaran kunnan-
toimiston pöydällä”, joka 
myös on esillä museossa, 
Kari Rapo sanoo. 

Kirkkopyhä ja museon avajaisjuhla

Taitokeskus Virrat
Virtaintie 36, 34800 Virrat
(03) 225 1458, 
050 527 3120

Taitokeskus Virrat
ja Taitokauppa
avaa uusissa tiloissa 
Virtaintie 36 (ent. urheilukauppa)

AVAJAISET JA 
ROOSA NAUHA -kahvila
pe 13.10. klo 10-17
Roosa nauha -langat
ja ohjekuvastot!

Avoinna
ti, ke, pe 10-17 
to 12-18 
la 10-14www.taitopirkanmaa.fi

TAITOKESKUS VIRRAT & Taitokauppa
Virtaintie 36, Virrat, 050 527 3120

Avoinna ti, ke, pe 10–17, to 12–18, la 10–14, ma suljettu.
Heinäkuussa avoinna ma 10-17

- käsityöyrittäjien tuotteet
- laadukkaat neulelangat

TAITOKESKUS: 
- tule kutomaan kangaspuilla
- Lankakahvila joka kuun 
 ensimmäinen perjantai 
 klo 16-18
- Keppari-leiri lapsille 7.-9.6.
Taitokeskus Virrat
Virtaintie 36, 34800 Virrat
(03) 225 1458, 
050 527 3120

Taitokeskus Virrat
ja Taitokauppa
avaa uusissa tiloissa 
Virtaintie 36 (ent. urheilukauppa)

AVAJAISET JA 
ROOSA NAUHA -kahvila
pe 13.10. klo 10-17
Roosa nauha -langat
ja ohjekuvastot!

Avoinna
ti, ke, pe 10-17 
to 12-18 
la 10-14www.taitopirkanmaa.fi

TAITOKAUPPA

   
 
 

 Pihatuvan Tilapuoti - Joka kuun viimeinen lauantai   

MANNILAN PUUTARHAPÄIVÄ 
l a  27 .8 .2022  k lo  12 - 16

Mannilantie 28, 34730 Vaskuu 

p. 0407087969 www.mannilantila.fi

   
 
 

 Pihatuvan Tilapuoti - Joka kuun viimeinen lauantai   

MANNILAN PUUTARHAPÄIVÄ 
l a  27 .8 .2022  k lo  12 - 16

Mannilantie 28, 34730 Vaskuu 

p. 0407087969 www.mannilantila.fi

Tervetuloa helpolle  Tervetuloa helpolle  
kesäretkelle  kesäretkelle  

Kirstin Galleriaan!Kirstin Galleriaan!
Ittemäentie 56,  Ittemäentie 56,  

34800 Virrat34800 Virrat
050 327 3845050 327 3845

taide@kirstingalleria.fitaide@kirstingalleria.fi
www.kirstingalleria.fiwww.kirstingalleria.fi

KESÄILLAN  KESÄILLAN  
RATOKSIRATOKSI  

VILLIT PILLIT VILLIT PILLIT 
YSTÄVINEENYSTÄVINEEN

MANSIKKAKAKKUAMANSIKKAKAKKUA
JA JA 

MUSIIKKIAMUSIIKKIA
Perjantaina 29.7.22 klo 18
Joutsenjärven luomutila
Kurjenkyläntie 1093

Käsiohjelma 20€
(sis. kahvitarjoilun)

ennakkomyynti Taitokeskuksessa
Tuotto Ukrainan 

pakolaisten avustukseen

AUKIOLOAJAT
30.5.–4.9.2022
MA–TO klo 10–18

PE klo 10–16
LA suljettu

Lehtilukusalin omatoimiajat
ma–su 7–21

Seuraa ajankohtaista
tiedotusta ja mahdollisia

muutoksia verkossa
virrat.fi/vapaa-ajan-palvelut/kirjasto

tai facebookissa

Mäkitie 2
puh. 044 715 1290
kirjasto@virrat.fi

Kirjastoauto
puh. 044 033 9571

kirjastoauto@virrat.fi
k k k

Reittiaikataulut verkkosivulta
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Tapahtumat ja vapaa-aika
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RUOVEDEN TEATTERI ESITTÄÄ:

MINNA LINDGRENIN KIRJASARJAAN POHJAUTUVA

OHJAUS: JARMO HÄMERANTA

Liput 20 € / 15 € / 10 €Liput 20 € / 15 € / 10 €
www.ennakkolippu.com

ti 21.6. klo 19
ke 22.6. klo 19
ti 28.6. klo 19
ke 29.6. klo 19
to 30.6. klo 19
la 2.7. klo 16
ti 5.7. klo 19

ke 6.7. klo 19
to 7.7. klo 19
su 10.7. klo 16
ti 12.7. klo 19 
ke 13.7. klo 19
to 14.7. klo 19
su 17.7. klo 16

Pyynikkilän kesäteatteri 
Pappilankulmantie 88 

Ruovesi  

www.ruovedenteatteri.fi

ENSI-ILTA LA  ENSI-ILTA LA  
18.6.18.6. KLO 16 KLO 16

Näytelmän oikeuksia valvoo Nordic Drama Corner Oy

Aikataulut 6.6.-9.8.2022
Virrat – Ruovesi – Orivesi 
(yhteys Tampereelle/Tampereelta)

Vaihtoliput (ostetaan bussista):
Virrat-Tampere ja Tampere-Virrat:
21 euroa/aikuinen ja 12 euroa/lapsi (7-16 v.), opiskelija, varusmies
Ruovesi-Tampere ja Tampere-Ruovesi:
15 euroa/aikuinen ja 10 euroa/lapsi (7-16 v.), opiskelija, varusmies

Ruovesi, puh. 03 486 4701, www.bussi-manninen.fi 

Le
ikk

aa
 ta

lte
en

M-P
7.30 
7.45 
8.05
8.20
8.35

8.45(1

|

M-P
13.30 
13.45 
14.05
14.20
14.35

  14.45(2

   15.00 (VR

Virrat
Visuvesi
Ruovesi

Jäminkipohja (Sahantie)
Hirsilä (Harjulantie)

Orivesi linja-autoasema
Orivesi rautatieasema

M-P
10.10 
9.50 
9.35
9.15
9.00

8.50(3

|

M-P
17.25 
17.05 
16.50
16.30
16.15

  16.05(4

  15.50 (VR

M-P = ajetaan maanantaista perjantaihin,  
juhannusaattona pe 24.6.2022 ei liikennöidä

1)  = yhteys Tampereelle Tilausliikenne  
Lampisen vuorolla (Orivesi 9.00, Tampere 9.45)

2)  = yhteys Tampereelle Valkeakosken Liikenteen  
vuorolla (Orivesi 15.00, Tampere 15.50)

3)  = yhteys Tampereelta Tilausliikenne Lampisen
  vuorolla (Tampere 8.00, Orivesi 8.45)
4)  = yhteys Tampereelta Tilausliikenne Lampisen 

vuorolla (Tampere 15.15, Orivesi 16.00)
VR)  = tarkista mahdolliset junayhteydet  

VR:n  aikatauluista www.vr.fi
|  = ei aja ko. paikan kautta

Aikataulut 
Ajalla 6.6. – 9.8.2022 

 

Virrat-Ruovesi-Orivesi 
(yhteys Tampereelle/Tampereelta) 

 
M-P M-P   M-P M-P 
7.30 13.30 Virrat  10.10 17.25 
7.45 13.45 Visuvesi  9.50 17.05 
8.05 14.05 Ruovesi  9.35 16.50 
8.20 14.20 Jäminkipohja (Sahantie) 9.15 16.30 
8.35 14.35 Hirsilä (Harjulantie) 9.00 16.15 
8.45(1 14.45(2 Orivesi linja-autoasema 8.50(3 16.05(4 
  | 15.00(VR Orivesi rautatieasema   | 15.50(VR 

 
Merkkien selitykset: 
M-P = ajetaan maanantaista perjantaihin, juhannusaattona pe 24.6.2022 ei liikennöidä 
1) = yhteys Tampereelle Tilausliikenne Lampisen vuorolla (Orivesi 9.00, Tampere 9.45) 
2) = yhteys Tampereelle Valkeakosken Liikenteen vuorolla (Orivesi 15.00, Tampere 15.50) 
3) = yhteys Tampereelta Tilausliikenne Lampisen vuorolla (Tampere 8.00, Orivesi 8.45) 
4) = yhteys Tampereelta Tilausliikenne Lampisen vuorolla (Tampere 15.15, Orivesi 16.00) 
VR) = tarkista mahdolliset junayhteydet VR:n aikatauluista www.vr.fi 
| = ei aja paikan kautta 
 
 
Vaihtoliput (ostetaan bussista): 
Virrat-Tampere ja Tampere-Virrat:  
21 euroa/aikuinen ja 12 euroa/lapsi (7-16 v.), opiskelija, varusmies  
Ruovesi-Tampere ja Tampere-Ruovesi: 
15 euroa/aikuinen ja 10 euroa/lapsi (7-16 v.), opiskelija, varusmies 
 
 
 

 
Ruovesi, puh. (03) 486 4701 
www.bussi-manninen.fi 

 

 

Merkkien selitykset:

Tilaus-
tarjous!

Tilaa Suomenselän Sanomat tai  Ähtärinjärven Uutisnuotta  

itsellesi tai lahjaksi!

Paperilehti 
3 kk  32€ (norm. 37 €) 
6 kk  44€ (norm. 52 €)

Digilehti 
3 kk  19€  (norm. 28 €) 
6 kk  29€ (norm. 38 €)

Tarjous voimassa 30.6.2022 saakka. Koskee vain uusia asiakkaita.

ss.sanomat@phpoint.fi  |  044 7631468
HUOM! Digilehti on luettavissa 

jo lehden ilmestymistä 

 edeltävänä iltana  

klo 18 alkaen!

J<.illinkosken Wanha Tehdas 
Avoinna: ma-pe 10-17, la 10-15, su 12-17 

�t � -,• •�' 
Tiedotamme kesän näyttelyistä ja mahdollisista 

tapahtumista nettisivuillamme 
www.killinkoski.fi sekä Facebookissa  lähempänä. 

Tiedustelut: 0400 453 054 1 killinkoski@killinkoski.fi 

Intokeskus, lumivaaramuseo, nauhateollisuusmuseo,  
Kamerataivas, näyttelyt, kahvila, tehdasmyymälä 

ym. kohteet avoinna.
Uusi tilava kirpputorihalli! Tervetuloa!

retkieva.fiEräopaspalvelut,
melontaretket ja kajakkivuokraus 
Heikki 040 546 8526 / heikki@retkieva.fi

Tule mukaanTule mukaan
Virtain Seuran kesään!Virtain Seuran kesään!

Kesävieraiden kirkkopyhä, jumalanpalvelusKesävieraiden kirkkopyhä, jumalanpalvelus
3.7.2022 klo 12.003.7.2022 klo 12.00

Perinnekylässä Rajalahden talon pihapiirissäPerinnekylässä Rajalahden talon pihapiirissä
Jumalanpalveluksen jälkeen  Jumalanpalveluksen jälkeen  

Virtain Seura tarjoaa kirkkokahvitVirtain Seura tarjoaa kirkkokahvit
Tuuletetaan kansallispukuja ja toivotaan,  Tuuletetaan kansallispukuja ja toivotaan,  

että yleisö pukeutuisi niihin.että yleisö pukeutuisi niihin.

Marttisen Pappila 130 vuottaMarttisen Pappila 130 vuotta
2.10.2022 klo 10.002.10.2022 klo 10.00

Messu Virtain Kirkossa Messu Virtain Kirkossa 
Messun jälkeen kahvitarjoilu ja juhlatilaisuus  Messun jälkeen kahvitarjoilu ja juhlatilaisuus  

Marttisen Pappilassa.Marttisen Pappilassa.

Aira-musikaali ValkeakoskellaAira-musikaali Valkeakoskella
7.8.20227.8.2022

Esitys alkaa klo 14.00Esitys alkaa klo 14.00
Retken hinta jäseniltä 30 €, ei jäseniltä 40 €.Retken hinta jäseniltä 30 €, ei jäseniltä 40 €.

Hinta sisältää kuljetukset, teatteriesityksen ja väliaika-Hinta sisältää kuljetukset, teatteriesityksen ja väliaika-
kahvit. Matkalla poiketaan syömässä. Lähtöaika tarken-kahvit. Matkalla poiketaan syömässä. Lähtöaika tarken-
tuu myöhemmin ja siitä tiedotetaan SSS:n Muistilistalla.tuu myöhemmin ja siitä tiedotetaan SSS:n Muistilistalla.

Ilmoittautua voi vaikka heti:  Ilmoittautua voi vaikka heti:  
Riitta Kammonen 044 7151 032Riitta Kammonen 044 7151 032

Siikinniemen rantalava
kesä 2022 ohjelma
Virtaintie 1774, 63340 Sapsalampi
LA 18.6. AVAJAISET: Tanssiorkesteri TOP FEELINGS
PE 24.6. Juhannustanssit: ALAVUDEN KAKSIRIVISET  
                                                         JA AIRI HAUTAMÄKI SOLISTEINEEN
LA 16.7. JUHAMATTI & YÖTAIVAS
LA 23.7. NELIJÄNTÄHÄREN BAND
TI 26.7. Päivätanssit: DUO AIRI HAUTAMÄKI & MIKKO NIEMELÄ
LA 6.8. PÄÄTTÄJÄISET: DUO Sussu Erkinheimo  
                                                 & kitaristi Jukka Kinnunen

Tanssi-illat klo 20-01, Päivätanssit klo 13-17
Maksutapa: kortti ja käteinen 
www.sapsalampi.fi  
Löydät meidät myös facebookista
Tervetuloa !

KAHVIO JA  
OLUTTERASSI

Järj. Vaskiveden Nuorisoseura ry, yhdistykset ja sponsorit

Ulkoalueella:  
Maalaistori, kotieläinpiha,  

ajeluja lapsille,  
metrilakua, Highlander- makkaraa,  

muurinpohjalettuja,  
vanhoja ajoneuvoja ja traktoreita,  

kilpailuja ja pelejä.
Tanssilavalla: 

Kahvio. Vaskivesi- ja yhteisökyläinfo.
Ohjelmatuokiot tasatunnein klo 15 ja 16   

paikalllisin esiintyjin: Waskikööri, Tanhu-Lysti,  
Antti Järvensivu, Petri Heinämäki… 

Tiedustelut p. 0400 177 822/Heinonen,   
maalaistori 0440 547 864 / Ylä-Nojonen 

vanhojen  ajoneuvojen ilmoittautuminen  
p. 0400 739 187/Taisto.

Tervetuloa!  VAPAA PÄÄSY!

Lauantaina 23.7.2022 klo 14 -17
MYLLYNIEMEN  RANTALAVALLA

Havangantie 153, Vaskivesi

  Koko perheen     Koko perheen   
Kesäjuhla  2022Kesäjuhla  2022

Tanssin taikaa 
jo yli 60 vuotta

Kesä 2022Kesä 2022

La 25.6. klo 20.00-00.30 A.AALTO sekä
 TAXI&DRIVERS
La 2.7.  klo 19.00-23.30 HARRI NUUTINEN 
 & TANSSIN TAIKA
La 9.7.  klo 19.00-23.30 WERANTA
Pe 15.7.  klo 17.00-19.00 KESÄVIRRATSOI:  
 TORVET JA LADYT LAVALLA
La 23.7.  klo 14.00-17.00 KESÄJUHLA
               klo 19.00-23.30 JARKKO HONKANEN
La 30.7.  klo 19.00-23.30 ÄSSÄT
La 13.8.  klo 19.00-23.30  
 RIKU SALOMÄEN YHTYE, KUHASOUTU 

Havangantie 153, Vaskivesi, Virrat   |   0400 636 005
www.myllyniemenlava.fi  |  Järj. VNs

OikeudetOikeudet
muutoksiin pidätetäänmuutoksiin pidätetään

Kesälehti 2022Kesälehti 2022
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SUPERMIX-LEIRI
Matkailutila Haapamäessä | Ti 12.7. - To 14.7.2022

Mitä?
Leiri on kahden yön ja kolmen 
päivän leiri 
Leiri alkaa tiistaina ja loppuu 
torstaina 
Leiri on tarkoitettu 6-13v 
Ilmoittaudu ajoissa! 
Järj. Helluntaiseutakunta 

Ohjelmassa
Musiikkia, Pelejä,  
Raamattuhetki, Uimista  
Angry Birds, Askartelu, 
Keppihevosrata,  
Mustameri, Ruokailut, jne 

Ilmoittautumiset ja 
lisätietoa 6.7. mennessä

Jani Rantanen, 
virtainhelluntaisrk@gmail.com 
WhatsApp/tekstiviesti  
040 938 3769 

Ilmoittaudu 6.7. mennessä, leirimaksu 30€  
Lapset voi tuoda ja hakea Helluntaiseurakunnalta, 
Pääskyntie 7:stä yhteislähtö ti 12.7 klo 9.00 Lapset 

voi tuoda myös suoraan Haapamäkeen Purrantie 147, 
Vaskivesi  Lisätied. ilmoittautumisen yhteydessä.

Pääskyntie 7, Virrat p. 040 938 3769 
www.virtainhelluntaiseurakunta.fi

Rukouskokoukset Ti klo 19 ja La klo 11.
Su 22.5. klo 11 Jumalanpalvelus, Marika Hakola, aiheena perhetyö
Su 29.5. klo 18 Jumalanpalvelus, Jesse Koivukoski
Su 5.6. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Jani Rantanen
Su 12.6. klo 18 Hyvä Sanoma kaikille, Sirpa ja Antti Haataja
Supermix-lasteleiri Ti 12.7.–14.7. Matkailutila Haapamäessä
Su 24.7. Kurjenkylän kylätalolla kesätapahtuma
Su 21.8. klo 11 Elämä ja valo -tilaisuus, Itä-Euroopan ja Ukrainan työ
Lisätietoja: virtainhelluntaiseurakunta.fi

Helluntaiseurakunta

Kesälehti 2022Kesälehti 2022

Kotalan kyläteatterin näyt-
telijöillä on naurussa pite-
lemistä, kun Amerikan Ar-
mas -näytelmän harjoituk-
set ovat päässeet kunnolla 
vauhtiin Kotala talolla.

Ohjaaja Teemu Lähteen-
mäen ohjeet otetaan näytte-
lijöiden keskuudessa vastaan 
hymyssä suin. He myös tuo-
vat omia näkemyksiään esiin 
päästen siten vaikuttamaan 
näytelmän lopputulokseen.

– Olen kasvanut porukkaan 
mukaan ja ohjannut aiemmin 
jo kaksi näytelmää, Rollaat-
torikapinan sekä Viargaa ja 
vainajia. Ennen koronaa eh-
dimme aloittaa Rypytön rak-
kaus -näytelmän harjoitukset, 
mutta se loppui kuin seinään 
koronan takia. Ohjaajan pes-
ti lankesi minulle, kun edelli-
nen jäi kesken, Teemu Läh-
teenmäki kertoo.

Näytelmän on kirjoitta-
nut Simo Perämäki. Kie-
li oli alun perin Pohjanmaan 
murretta, mutta Sari Nuora-
Sihvonen käänsi tekstin hä-
mäläiseen suuhun sopivak-
si. Kotalan näyttelijät puhu-
vat kukin omalla tyylillään, 
mikä tekee roolihahmoista 
helposti omaksuttavia.

– Saimme kirjoittajalta 
myös luvan muokata teks-
tiä, joten ihan pilkulleen al-
kuperäistä tekstiä ei kaikis-
sa kohdin noudateta. 

Ohjaaja kertoo roolijaon 
syntyneen helposti ja jokai-
nen on voinut itse vaikuttaa 
roolihahmonsa tyyliin.

Vaimoehdokkaita 
lehti-ilmoituksella

Näytelmän päähenkilö, Ar-

mas Ketola lähti Kotalas-
ta parikymppisenä nuoru-
kaisena Amerikkaan kul-
taa vuolemaan. Lähes kol-
men vuosikymmenen sitke-
än uurastuksen jälkeen hän 
toimii omistamansa kan-
sainvälisen yhtiön pääjoh-
tajana.

Armaksen liiketoimet 
ovat sujuneet loistavas-
ti, mutta samaa ei voi sa-
noa vaimon etsinnästä. Hän 

kertoo kokeilleensa meksi-
kolaisia, kuubalaisia, ame-
rikkalaisia ja kanadalaisia 
naisia sekä paria intiaania-
kin, mutta pettyneensä ker-
ta toisensa jälkeen. Armas 
päättää hankkia suomalai-
sen vaimon ja matkustaa sii-
nä tarkoituksessa Suomeen, 
lapsuutensa ja nuoruutensa 
maisemiin Kotalaan.

Kylätoimikunta ottaa asi-
akseen ryhtyä auttamaan 

Armasta vaimon etsinnäs-
sä. Saattaapa olla, että ky-
lätoimikunnalla on puhe-
miehen roolissa enemmän 
intoa kuin taitoa. Emäntää 
Armakselle ryhdytään etsi-
mään lehti-ilmoituksin. 

Vaimoehdokkaita löytyy-
kin useampia, ja valinta on 
vaikea. Mutta kuka on tuo 
salaperäinen Elisabet, joka 
saapuu Kotalaan? Kuka lo-
pulta saa ja kenet, se selvi-
ää Kotala talon esityksissä 
heinäkuussa. Lipunmyynti 
alkaa 13. kesäkuuta.

Amerikan Armas 
• Käsikirjoitus: Simo Perämäki
• Ohjaus: Teemu Lähteenmäki
• Rooleissa: 
• Armas Ketola (Amerikan Armas): Asko Nieminen
• Leila Siltala, terassiyrittäjä: Sari Nuora-Sihvonen
• Reino Vainio, terassiasiakas: Teemu Lähteenmäki
• Uuno Järvelä, kansakoulun tarkastaja (evp): Tero Korhonen
• Oskari Kivihaka, maanviljelijä: Toivo ”Topi” Korhonen
• Kaisa Kivihaka, emäntä edellisen puoliso: Elina Mäki
• Susanna Kivihaka, edellisten tytär: Mari Marttila
• Satu Laakso, opettaja, kylätoimikunnan puheenjohtaja: Raili Urrila
• Kirsi Koivula, kokki: Oili Leponiemi
• Elisabet, amerikkalainen kapakkatanssija: Mirva Järvinen
• Muori, terassiasiakas: Elina Mäenpää
• Kuiskaus: Elina Iivonen

Amerikan Armas etsii  Amerikan Armas etsii  
vaimoa Kotalassavaimoa Kotalassa

Amerikan Armas (Asko Nieminen) on tiukan paikan edessä, kun vaimoa vali-
taan. Tukena kylätoimikunnan jäsenet Uuno Järvelä (Tero Korhonen), Reino 
Vainio (Teemu Lähteenmäki) ja Muori (Elina Mäenpää), tilannetta seuraa te-
rassiyrittäjä Leila Siltala (Sari Nuora-Sihvonen), esittäytymässä Kaisa Kiviha-
ka (Elina Mäki).

Kotalan kyläteatterissa yleisöä naurattavat Tero 
Korhonen (vas.), Raili Urrila, Elina Mäenpää, Sa-
ri Nuora-Sihvonen, Mari Marttila, Teemu Lähteen-
mäki, Mirva Järvinen, Oili Leponiemi, Topi Korho-
nen sekä edessä kuiskaajana toimiva Elina Iivonen, 
Elina Mäki ja Asko Nieminen. Esitykset: 

• perjantai 8.7.  
(ensi-ilta)

• lauantai 9.7.
• sunnuntai 10.7.
• keskiviikko 13.7.
• perjantai 15.7.
• lauantai 16.7.
• sunnuntai 17.7. 
• keskiviikko 20.7.
• torstai 21.7.  

(viimeinen esitys)

14.–17.7.2022

www.kesavirratsoi.fi

Su 17.7.22 klo 19.00
Päätöskonsertti
Virtain kirkko

Apocalyptica

APOKA-
LYPTISET 

VIRRAT
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JuhannusVirrat 24.6.2022 
Virtain Perinnekylässä klo 10-14 
Museoalueen lavalla musiikkiesityksiä koko päivän 
huipentuen Juhannusjulistukseen ja lipunnostoon.  
Perinnekylän alueella perinteiset juhannusmarkkinat. 
Markku Sorvarin kirjoittama Juhannusjulistus kuullaan 
myös SunRadiosta sekä Järviradiosta kello 14  
Veli-Pekka Puhakan lukemana.   
Päälavan ohjelma julkaistaan  
kesäkuussa. 
Juhannuskaupungin  
tapahtumat   
www.virrat.fi/tapahtumat

Juhannuskaupunki

Juhannuskaupunki

8.-9.7.2022

Kesälehti 2022Kesälehti 2022
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Palvelut

Varpustie 1, 34800 Virrat • p. 040 747 2590
ma–pe 9–17, la 9–14, su suljettu

Seuraa meitä facebookissa ja instagramissa!
Päivystysnumero hautausasioissa 045 170 0488

Kukka-Riitta
Asiakaslähtöistä osaamista ja palvelua Virroilla ja lähikunnissaAsiakaslähtöistä osaamista ja palvelua Virroilla ja lähikunnissa

• Kukitamme elämäsi tilaisuudet!
• Verkkokauppamme www.kukkariitta.fi
• Magic Silverin aidot hopeakorut
• Kortit ja adressit

• Perinteitä ja persoonaa  
kunnioittavaa hautauspalvelua

• Ympäristöystävälliset arkut ja uurnat
• Kivilähteen hautakivien suunnittelu- 

palvelu - myös vanhojen kivien  
entisöinnit ja kaiverrukset

Kukka- ja Hautauspalvelu

Keiturin Soten toi-
mitusjohtajana tou-
kokuussa aloitta-

nut kauhajokelainen Ka-
ri Nuuttila haluaa elämäs-
sään olevan haasteita.

– Tällaisessa tehtävässä en 
ole ollut aikaisemmin. Olin 
toki vastaavassa tehtävässä 
työskennellessäni 12 vuo-
den ajan Suupohjan perus-
palveluliikelaitoskuntayhty-
män johtajana. Tehtäväkent-
tä on tuttu. Menossa oleva 
muutosvaihe maakunnassa 
on erityisen haastava, koska 
siinä on mahdollisuus on-
nistua, toteaa Nuuttila, joka 
kutsuttiin tehtävään Ruove-
den hallintojohtajan määrä-
aikaisesta virasta.

Mies luonnehtii itseään 
määrätietoiseksi, osallista-
vaksi tiimityön tekijäksi.

– Henkilöstöjohtami-
nen onnistuu vuoropuhelun 
kautta. Haluan pitää yhteyt-
tä myös päättäjiin.

Hän kokee tärkeäksi, et-
tä suunnistajana saa oikean 
kartan käsiin. Virtain ja Ruo-
veden palvelujen tulee toi-
mia ja samanaikaisesti val-
mistaudutaan vuoteen 2023.

– Lääkäriä tarvitaan yhä 
vähemmän, jos palve-
luprosessi toimii hyvin. 
Osaava hoitohenkilös-
tö on tärkeässä asemassa 
ja sinne ammattitaitoinen 
henkilöstö hakeutuu, missä 
työt sujuvat, kiteyttää Nuut-
tila.

Kesän aikana Virroilla 
kiireettömässä vastaanotos-
sa on kolme terveyskeskus-
lääkäriä ja Ruovedellä yksi.

Johtaja liikkuu 
ja verkostoituu

Nuuttila ottaa viran vas-
taan 23. toukokuuta, mutta 
hän oli perehtymässä teh-
täväänsä ja opettelemassa 
tuntemaan yhtiön toimijoi-
ta sekä henkilöstöä touko-
kuun alussa. Edellinen toi-
mitusjohtaja Jari Kolkki-
nen valittiin Etelä-Pohjan-
maan ensihoidon kenttä-
johtajaksi ja hänen viimei-
nen työpäivänsä ennen lo-
maa oli 9. toukokuuta.

Kari Nuuttila on ehtinyt 
tehdä monenlaista työtä elä-
mänsä aikana.

Hän aloitti matemaat-
tisten aineiden opettaja-
na 1983 Vilppulassa, hän 
opetti silloin myös tieto-
tekniikkaa kaiken ikäisil-
le. Muutto Kauhajoelle 
vei 1987 Nuuttilan lukion 
ilta- lin-

jalle, myöhemmin nimi 
muuttui lukion aikuis-
linjaksi.

– Melkein heti minus-
ta tuli iltalukion rehto-
ri. Sen jälkeen vuoros-
sa oli 1999 alkanut vir-

ka sivistystoimenjohtaja-
na ja 2007–2008 perustur-
vajohtajana.

Nuuttilan koti sijaitsee 

Kauhajoella, mutta osan 
ajasta hän asuu Visuvedel-
lä. Perheeseen kuuluu vai-
mo, joka opettaa Kauhajo-
en lukiossa fysiikkaa ja ma-
tematiikkaa. Heillä on nel-
jä aikuista lasta ja seuraa-
vaa sukupolveakin on jo 
neljä, joista vanhin on kou-
lulainen.

– Pohjanmaalla ei odotel-

tu, vaan tehtävään ryhdyt-
tiin heti. Yrittäjämieli oli 
kaikessa. Onnistumisia tuo-
tiin esille ja tietysti piti ol-
la parempi kuin ”naapuri”. 
Hämeen puolessa on tuo 
vaatimattomuus enemmän 
vallalla, pohtii hän kulttuu-
rieroja.

Uudesta kiinnostunut toi-
mitusjohtaja arvelee poh-
jalaisuudesta ponnistavan 
varmaan senkin, että asioi-
ta pitää pystyä tekemään en-
simmäisenä.

– Uudistamiseen kuuluu, 
että johtaja myös liikkuu ja 
verkostoituu. On hyvä ot-
taa selvää, mitä ehkä tule-
vaisuudessa pitäisi olla toi-
sin ja ryhtyä tekemään sitä 
jo ennen toisia.

Laitoshoitoa 
puretaan

Nuuttila uskoo Keiturin 
Soten oleva hyvässä tilan-
teessa.

– Tiedän, että henkilöstön 
rekrytointitarvetta on ko-
ko ajan. Mielelläni osallis-
tan henkilöstöä jatkamaan 
reippaasti palvelujen uudis-
tamista. Ikäihmisten laitos-
hoito purettiin Suupohjassa 
jo työaikanani. Näin tulee 
käymään myös täällä, koska 
se tulee olemaan myös Pir-
kanmaan hyvinvointialueen 
tavoite.

Päivittäiset palvelut tule-
vat olemaan monin osin di-
gitaalisia Pirkanmaalla ja 

siksi monelle hyvin nope-
asti tavoitettavissa.

– On myös huolehditta-
va ihmisistä, joilla ei ole 
mahdollisuutta tai osaa-
mista käyttää digipalvelui-
ta. Meillä on mahdollisuus 
onnistua, mutta se tehdään 
kaikkien kanssa yhdessä.

Nuuttilan mukaan Keitu-
rin Soten yhtiö siirtyy sel-
laisenaan hyvinvointialu-
eelle, mutta etäisyys Tam-
pereen ja Virtain sekä Ruo-
veden välillä edellyttää pal-
velujen olevan lähellä tääl-
lä.

– Toisaalta palveluja pitää 
määrätietoisesti myös ke-
hittää, jotta ne pysyvät alu-
eella. Jos yhtiö onnistuu hy-
vin, sitä ei ehkä pureta ko-
vin aikaisin. On vaikea en-
nakoida, milloin yhtiömuo-
to loppuu. Todellisuutta on 
kuitenkin se, että 70 pro-
senttia asukkaista ja suurin 
osa päättäjistä asuu Tampe-
reella.

Aikaisemmin Kari Nuut-
tila suunnisti kesäisin ja tal-
vella hän hiihti pitempiä 
matkoja. Muun muassa Ju-
kolan Viesti ja Pirkan Hiih-
to tulivat hyvin tutuiksi.

– Nyt koronan aikana ja 
eläköidyttyäni harrastukset 
ovat jääneet vähiin. Pienen 
maatilan työt pitävät kun-
non yllä.

Kesällä toimitusjohtajalla 
on ehkä vain lyhyt loma tai 
pari lomapätkää.

Lääkäriä tarvitaan yhä vähemmän, jos  Lääkäriä tarvitaan yhä vähemmän, jos  
palveluprosessi toimiipalveluprosessi toimii

– Yhtiössä on tehty paljon hyvää kehittämistyö-
tä, toteaa Keiturin Soten uusi toimitusjohtaja Kari 
Nuuttila ja lisää kiireellisen hoitoonpääsyn onnis-
tuvan Virtain sekä Ruoveden yhteistoiminta-alu-

eella kesän aikanakin.

”Pohjanmaalla  
ei odoteltu, vaan  

tehtävään ryhdyt- 
tiin heti. 

“

SuvituuliSuvituuli
-riippukeinu-riippukeinu

ILMAINEN KOTIINKULJETUS SUUNTAKUORMISSA.
Tilaa Stemman nettikaupasta,  

nouto/toimitus Kaluste-Katjalta.

HelenaHelena
-puusohva-puusohva
levitettävälevitettävä

419,-
Av. ma–pe 10–17 ja la 10–14
Puh. 045 2450 123

Katso lisää tarjouksia stemma.fi

Keskustie 1, 34800 Virrat
Kaluste-Katja

Suvi Aintwood -pöytäryhmä
6 hengelle
Harmaa

Jämäkkä
-runkosänkypaketti
Paksulla petarillaPaksulla petarilla

Katso lisää tarjouksiamme www.stemma.fiStemman tarjoukset kohti kesää

(ovh. 1145,-)

879,-

(ovh. 395,-)

349,-

(ovh. 521,-)

419,-80x200 cm
90x200 cm
140x200 cm

120x200

Kesälehti 2022Kesälehti 2022
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Palvelut

Koirahieroja AT
Terapialaserhoidot

Toimialue Virrat ja lähikunnat

Mari Kolkkala
040 534 6786

Koirahieroja AT
Terapialaserhoidot

Toimialue Virrat ja lähikunnat

Mari Kolkkala
040 534 6786

044 279 0414
www.kakstilit.fi

Vironkoskentie 72, 
42870 Kotala

p. 03 475 9510

Elintarvikkeet, pieni kahvio,  
kylän infopiste

ma–to 9–17 1.6.–31.8.
pe 9–18 su 12–15
la 8–14

Palvelemme

JÄRVI-SUOMEN ATK-PALVELU 
Virtaintie 43, 34800 Virrat

GSM 045 132 7701
Tietokonehuolto, -asennukset ja päivitykset

BROTHER tulostimien huolto
jari.nieminen@jsap.fi • www.jsap.fi

Kiertotie 4, Sampola, Virrat | leipomo@vileninleipomo.fi | 03 475 2900 | www.vileninleipomo.fi

Rakastu paikalliseen 

Meiltä täytekakut, macaronsit  Meiltä täytekakut, macaronsit  
ja muut käsinleivotut herkut kesän juhliin.ja muut käsinleivotut herkut kesän juhliin.

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä juhliesi tarjoilut.Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä juhliesi tarjoilut.

Kahvila  RasinTupa
Kahvia ja kahviherkkuja sekä  

leipää omasta uunista.   
Pitsaa pe-su,  juhannusviikosta  
heinäkuun loppuun joka päivä.

8.7. Railakkaat olutjuhlat ja ysäribileet.
24.7. RasinTuvan 24/7 Vestarit, 

pääesiintyjänä Muska! 
Tarkista aukioloajat ja seuraa ilmoittelua facebookista

A-oikeudet Vaskivedentie 1482, 34710 Vaskivesi. 
www.satuluomus.fi  P. 044 2412085

Aikuiselle NAISELLE
nuorekkaita asuja

koossa 34–56
Virtaintie 35

Virrat

Aikuiselle NAISELLE
nuorekkaita asuja

koossa 34–56
Virtaintie 35

Virrat

Virtaintie 35, Virrat

LIIKKEEN  
LOPETUSMYYNTI!
KOKO LAADUKAS  
VAATEVARASTO

-50% 
OVH:STA
(ei uutuudet)

TULE  
TYHJENTÄMÄÄN  

MYYMÄLÄÄ!

Kaksi vuotta  
vierähtänyt koronan 

kurimuksessa,
nyt

044 575 3360

Paikkakunnan parhaat  
Kesäkukat ja amppelit
- vihannesten taimet
- mullat ja lannoitteet 
Kesällä tulossa munakoisoa, 
paprikaa, chilejä, avomaankurkkua.

Puutarhatuote Hänninen  
Killinkoskentie 587, Virrat  
Ma-Pe 9-19 La 9-17 Su 10-17 
044 255 6282  www.hannisenkukat.fi

HAUTAKIVET
edullisemmin suoraan valmistajalta.

Myös entisöinnit, oikaisut, kultaukset, lisänimet.
Liikkeessämme jatkuva kivinäyttely.

KIVITYÖLIIKE E. VÄISÄNEN OY
Kolkintie 105, 34320 Parkkuu

puh. 0500 943 970 • www.kuruntaidekivi.com

Kahvila Putiikki Olkkari

Virtaintie 33, Virrat 
puh. 040 516 1364

Avoinna  
ma-pe 10-17, la 10-15 
1.6. alkaen pe 10-18 

Joutsenjärven luomutilaJoutsenjärven luomutila
Kurjenkyläntie 1093, 34470 Kurjenkylä

p. 040 500 8326 tai 040 839 0660
www.joutsenjarvi.fi

Keskustie 7
PL 32
34801 Virrat
puh. (03) 475 5371

www.asetalo.com • asetalo@asetalo.fi

Ostetaan aseita
Hoidamme perikuntien aseiden myyntiä

Meijeritie 14, 34800 Virrat. P. 03 475 5564.  
Avoinna ark. 9–17, la 9–13, su itsepalvelu. 

Hautausasioissa päivystys 24 h puh. 040 721 1318

Ruukkukukkia, amppeleita, 
kimppuja, viherkasveja ja kukkia 
itselle tai kylään viemisiksi.

.�

Meijeritie 14, 
34800 Virrat
Puh. 03 475 5564
Palvelemme ark. 9–17, 
la 9–13

Korut | Kello | Patterinvaihdot
Kellonremmit | Kastelahjat | Kaiverrukset | ym...

Tällä kupongilla kaikista  
normaalihintaisista tuotteista
(ei koska älykelloja)
Kuponki voimassa 30.6.2022 asti.

-30%

Perinnekylä, Virrat

TUPARAVINTOLA
puh. 475 6560 • 050 5582 485

MIKONTALOSTA PALVELUA  MIKONTALOSTA PALVELUA  
ARKEEN JA JUHLAAN!ARKEEN JA JUHLAAN!

Maittava lounas seisovasta pöydästä Maittava lounas seisovasta pöydästä 
joka päivä joka päivä 

1.6.–15.8. klo 11–16 ma–su 1.6.–15.8. klo 11–16 ma–su 
16.8.–31.5. klo 11–14.30 su–pe16.8.–31.5. klo 11–14.30 su–pe

Virtaintie 35

Palvelemme  ma-pe 10-17, la 9-13
 kesälauantaisin 10-14
puh. 03 475 4165    www.virratkirja.fi

27,90 28,90 

Paikallinen, palveleva kirjakauppasi

Luonto-oppaat pienille ja isoille KIPAsta
Lasse J. Laine:
SUOMEN LINNUT  
tunnistusopas

PIKKU MYYN 
ÖTÖKKÄKIRJA
Lumoava opas 
kaikille
luonnonystäville

Virtaintie 35, Virrat
puh. 050 467 1077 • www.fotoriitta.fi

FOTO-RIITTA

PASSIKUVAT 
ODOTTAESSA 

sähköiset-
paperiset

• Kuvaukset 
• Kehystykset

• Kuvatuotteet 
• Kuvankäsittely 

• Valokuvat

Irtonumeroitamme myyvät
R-Kioski Virrat

K-Supermarket Virrat
S-Market Virrat

Kesälehti 2022Kesälehti 2022

040 711 7437 (kiinteistöhuolto)
janne.talkkarimatti@gmail.com
040 711 7431 (siivous)
www.talkkarimatti.fi

Virtain Taksi 
Tilaukset 24/7 
Ei ennakkotilausmaksua 

Taksitilaus 
0100 2020
Kelan korvaamat kuljetukset 
Taksi Helsinki 0800 414 606 
Taksi Tampere 0800 415 710 
(sairaala/lääkärissäkäynnit)

www.taksivirrat.com
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Suppailu on mukavaa 
ja rentoa ajanvietettä 
veden ääressä. Eten-

kin hellepäivinä, kun ei oi-
kein muuta pysty tai jaksa 
kuumuudessa tehdä, toteaa 
virtolainen Marika Latva-
järvi.

Hän kokeili pari vuot-
ta sitten ensimmäistä ker-
taa SUP-lautailua miehensä 
Marko Pietikäisen kanssa, 
ja he tykästyivät lajiin heti.

Ensimmäisellä kerralla 
lainassa oli Markon siskon 
laudat.

– Viime kesänä lainat-
tiin samoja lautoja muuta-
man kerran uudestaan, kun-
nes loppukesästä ostettiin 
jo molemmille omat laudat. 
Kauaa ei siis ole harrastettu, 
mutta tulevaisuudessa var-
maan enemmän, kun han-
kittiin laudat.

Latvajärvi kertoo, että 
suppailu on tehokasta urhei-
lua etenkin vähänkään tuu-
lisella säällä ja pidemmillä 
matkoilla.

– Meillä kulkee mäyrä-
koira Jouko aina joka paik-
kaan ja harrastukseen mu-
kana. Se oppi myös äkkiä 
suppilautailuun.

– Suppailusta hyötyy koi-

rakin kuumilla keleillä. Kun 
lenkille ei voi lähteä, pääsee 
viilentymään veden äärelle.

Marika käy lautailemas-
sa vähintään viikoittain, 
minkä kolmivuorotyöltään 
ja muulta elämältään ehtii. 
Hän on työskennellyt vuo-
desta 2015 alkaen lähihoita-
jana, ja opiskelee tällä het-
kellä töiden ohessa sairaan-
hoitajaksi toista vuotta.

– Yleensä suppailem-
me miehen ja Jouko-koiran 
kanssa, mutta nykyään mäy-
räkoiria on kaksi, joista toi-
nenkin, Keijo, olisi tarkoitus 
tänä kesänä opettaa laudalle.

– Eniten suppailimme 
viime kesänä Vermasjärvel-
lä Viinaselän alueella, jo-
ka on vanhempieni lähiran-
ta. Kiertelimme myös muu-
alla, esimerkiksi Torisevan 
rotkojärvet on nätti paikka 
suppailuun.

Virroilla riittääkin järviä 
lajin harrastamiseen.

Laji vaatii 
tasapainoa

Latvajärvi toteaa, että hei-
dän mielestään laji ei ole 
vaikeaa.

– Heti ensimmäisellä ker-
ralla onnistui hyvin. La-

ji vaatii kyllä tasapainoa, 
mutta laudalla pääsee ete-
nemään myös istuen tai pol-
villaan eli seisominen ei ole 
pakollista.

– Koiran kanssa suppai-
lu tuo hieman lisähaastetta, 
kun pienikin koira heilut-
taa lautaa yllättävän paljon. 
Meille lautailu on pääsään-
töisesti rentoa oleilua, mut-
ta joskus mennään pitem-
piäkin matkoja ja mitä no-
peampaa etenee, sitä tehok-
kaampaa urheilua se on.

SUP-laudan kuljettami-
nen on helppoa, sillä se 
mahtuu pienempäänkin au-
toon.

– Laudat tyhjätään ja rul-
lataan jääkiekkokassin 
tyyppiseen tai -kokoiseen 
kassiin. Mielestäni ne eivät 
paljoa painakaan, joten kan-
taminen on helppoa. Toises-
sa kassissa taitaa olla rullat-
kin alla.

– Meillä on toistaiseksi 
laudoille käsipumput, joil-
la laudat täytetään tiettyyn 
pisteeseen asti. Pumppaa-
jasta riippuu, kauanko me-
nee täyttää lauta käsipelillä. 
Melko raskasta se kuiten-
kin on, etenkin ensimmäiset 
kerrat. Toki pumppaamalla 

saa hyvän alkulämmön.

Kelluntaliivejä 
suositellaan

Lautaillessa on hyvä olla ui-
mataitoinen.

– Vähintään kelluntalii-
vejä suositellaan, vaikka 
osaisi uida. Pelastusliive-
jä puolestaan suositellaan 
heikkotaitoisille uimareille.

Latvajärvi kehottaa tutus-
tumaan vesillä liikkumisen 
perussääntöihin, jotka kos-
kettavat suppailijoitakin. 
Turvaohjeita löytyy myös 
netistä helposti.

– Karkunaru kannattaa ai-
na kiinnittää nilkkaan, niin 
lauta ei pääse karkaamaan 
kaatuessa.

– Meiltä löytyy myös ve-
sitiiviit pussit, mihin saa pu-
helimen. Olemme jokaisella 
reissulla pitäneet puhelinta 
mukana sen varalta, jos jo-
tain pääsee sattumaan. Lii-
vejä ei ole ostettu, vaikka 
suositukset ovat tiedossa. 
Koiralta liivi kyllä löytyy.

SUP-lautailun lisäksi Ma-
rika harrastaa lenkkeilyä ja 
salilla käymistä.

– Yhdessä mieheni kans-
sa harrastellaan vähän vuo-
denaikojen mukaan, esi-

merkiksi luistelua ja mo-
tocrossia, milloin mitäkin. 

Kaikkea uutta on kiva ko-
keilla.

Koiran kanssa suppailu tuo lisähaastettaKoiran kanssa suppailu tuo lisähaastetta

Mäyräkoira Jouko on jo kokenut lautailija. Tänä 
kesänä se saa koirakaveriksi Keijon, jota opetetaan 
myös laudalle. Kuva Alaiselta Torisevalta: Marika 
Latvajärvi

– Pienikin koira heiluttaa SUP-lautaa yllättävän paljon, toteaa Jouko-koiran kanssa suppaileva Marika Latvajärvi. Viime kesänä kaksikko sekä 
Marikan mies kävivät usein lautailemassa Vermasjärvellä. Kuva: Marko Pietikäinen

”Suppailu on teho-
kasta urheilua etenkin 
vähänkään tuulisella 
säällä ja pidemmillä 

matkoilla.“
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Palvelemme ma-pe klo 7-18, la klo 9-14
Myymälä: Pirkantie 26, Virrat

Huoltopalvelu: Pirkantie 22, Virrat
Puh. 010 2711 200

www.virhydro.fi
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1190€

RAID MUURAHAISSIROTE 
250G 
Muurahaisten ja muiden ryömivien
hyönteisten torjuntaan.  
Pitkävaikutteinen.1150€

RAID AMPIAISTORJUNTA 
300ML SPRAY
Torjuu ampiaiset tehokkaasti 
ja varmasti. Tehoaine pyretriini.

2790€ 1990€ 35€

1490€

RIKKAKASVIEN JA  
SAMMALEEN POISTAJA
TM0012B

Tehoaa jopa tunneissa! 
Rikkakasvien ja sammalten torjuntaan
ajoteillä, laatoitetuilla alueilla, käytävil-
lä, rakennusten ympärillä sekä puiden 
ja pensaiden ympärillä. Tehoaineet 
luonnollisia rasvahappoja.
Kosketusvaikutteinen.

Erityisesti kalastuskäyttöön
suunniteltu huppari

Soveltuu sisä- ja
ulkokäyttöön

1290€

TERASSIRUUVI 4,2X55 200 KPL A2
PLRZ04255
- Ruostumaton teräs A2 / AISI 304, korroosioluokka C4
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Itseporautuva ja senkkaava
- Leikkaava kärki ehkäisee materiaalin halkeilua
- Uppokanta TX20
- Kierteen pituus 26,0 mm  
  (osakierre) 17,90 €995€

VIIMA PUUÖLJY RUSKEA 2,7L
WK101
- Ympäristöystävällinen puuöljy ulkokäyttöön  
käsittelemättömälle tai aikaisemmin öljytylle puulle
- Muodostaa kestävän, vettähylkivän pinnan ja estää 
puun halkeamista
- Puutarhakalusteiden, terassien ja  
karmien jne. öljyämiseen

11,50 €

Kaupungin 
laajimmasta 
ruuvivalikoimasta!

Kestosuosikki!

1990€

VIIMA PUNAMAALI 10L
WK110
 - Perinteinen keitetty vesiohenteinen pellavaöljyä 
sisältävä punamultamaali sahalaudalle
- Jättää vuosien myötä arvokkaasti ikääntyvän  
mattapinnan
- Soveltuu uudelle höyläämättömälle puulle  
sekä aikaisemmin punamaalilla  
maalatulle puulle

25,90 €

Perinteinen
lyijytön
punamaali

Uutuus! Uutuus!

Tyylikäs pikeepaita
töihin tai vapaalle

CARHARTT FISHING 
HUPPARI

Kevyestä kankaasta valmistettu 
mukava huppari, joka kuivuu 
nopeasti ja johon hajut eivät 
tartu herkästi.

Koot: M, L & XL

CARHARTT POLO 
DELMONT 
PIKEEPAITA

Tyylikäs pikeepaita, joka sopii 
niin töihin kuin vapaa-ajalle. 
Kevyt kangas, hylkii likaa ja 
kuivuu todellla nopeasti.

Koot: M, L & XL

CARHARTT FISHING 
T-PAITA

Miellyttävän kevyt t-paita 
kuumille kesäpäiville. 
Kankaassa UV-suoja. 
Siirtää kosteuden 
tehokkaasti pois iholta 
ja kuivaa nopeasti. 

Koot: M, L & XL

Uutuus!

Tervetuloa kakkukahveille!

Synttärijuhlat myymälässä 19.–20.5.2022
Lisää tarjouksia paikan päällä!

Kesälehti 2022Kesälehti 2022
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Rakennustyö J. Helin
Uudis- ja saneerausrakentaminen

Puh. 040 770 2213
www.rakennustyohelin.fi

• vesieristys ja laatoitustyöt
• muuraukset
• maalaukset
•  kattoremontit
• ym. rakentaminen

VESILAMPOVIRTAIN

V u o d e s t a  1 9 8 5

O
Y

L V I - t a r v i k k e e t

 Pu h .  0 3 - 4 7 5  4 8 6 9 
Pirkantie 11   34801 Virrat 
w w w. v i r t a i n v e s i l a m p o. f i

T ä y t t ä 

palvelua 

LVI-alalla
j a  a s e n n u k s e t
R a k e n n u s p e l t i t y ö t

MAANRAKENNUSTA
Perustukset, jätevesijärjestelmät

Pihat, vihertyöt, purkutyöt
Urakalla tai tuntityönä

Myös rantojen ruoppaukset pitkäpuomikoneella

VIRTAIN KAIVIN
P. Nahkala

Betonin, asfaltin, kantojen sekä
puutavaran vastaanotto

Mursketoimitukset. Seulottua multaa, täytemaata.

Virrat
050 561 5518

Uunimuuraukset, laatoitukset, 
kattoremontit yms.

Märkätilasertifikaatti.

Timon remontti ja rakennus
Killinkoski

puh. 040 535 3607

Kaikki remontointi ja rakentaminen!

Rakentaminen ja remontointi

Vaskivesi on vakiin-
nuttanut paikkansa 
Kurun kautta poh-

joiseen matkaavien pysäh-
dyspaikkana. Tälle kesäl-
le Café Virtainporttiin on 
saatu uutta ja hauskaa te-
kemistä lapsille. Pomppu-
linnaan pääsi hyppimään 
jo vappuna ja namien mie-
litekoon sai helpotusta pop-
corn- ja hattarakoneiden tu-
lon myötä.

Kesän mittaan pääsee 
myös muihin vaihtuviin 
laitteisiin.

– Aikuisen on helpompi 
rentoutua kahvikupin äärel-
lä, kun lapsella on mukavaa 
tekemistä. Sitten jaksaa taas 
istua, kun välillä saa pomp-
pia, näkee yrittäjä Johanna 
Kivelä.

Alueelle on tulossa vie-
lä erilaisia pelikoneita ja si-
mulaattoreita. Lisäksi piha-
metsikköön on rakenteilla 
kesäksi Taikametsä, jonka 
tarina perustuu suomalai-
seen mytologiaan.

Koululaiset ja kylän nuo-
ret rakentavat metsikköön 
erilaisia satuhahmoja. Yrit-
täjä tiedostaa paikallisten 
ammattitaidon, innokkuu-
den ja auttamishalun suure-
na voimavarana.

Lähiruokaa  
kesätorilta

Toinen uutuus alati kehit-
tyvässä kylässä on kesäto-
ri, jossa lähiseudun tuotta-
jat ja käsityön taitajat voi-
vat myydä tuotteitaan. Usei-
ta yhteydenottoja on jo tul-
lut ja parhaillaan yrittäjä 
miettii, miten torimyyjille 
saataisiin parhaat mahdolli-
set paikat huoltoaseman pi-
haan.

Kivelä pitää tärkeänä, et-
tä myytävät tuotteet, eten-
kin elintarvikkeet, ovat suo-
malaisia. Hän esimerkiksi 
ei suosittele grillattavaksi 

muuta kuin suomalaista li-
haa ja makkaraa. 

– Kannustan erityises-
ti 4H-yrittäjiä ottamaan 
yhteyttä markkinapaikkaa 
miettiessään. Myyntipai-
kan ei myöskään tarvitse ol-
la joka päivä avoinna, mut-
ta vinkkaan kuitenkin, et-
tä etenkin viikonloput ovat 
vilkkaita.

Johanna Kivelä on pyö-
rittänyt Café Virtainporttia 

nyt kolmisen vuotta. Viime 
talvena hän sulki kahvion ja 
myymälän koronan vuok-
si muutaman viikon ajaksi. 
Sinä aikana tiloihin tehtiin 
mittava remontti. Myös ka-
lusteet vaihdettiin ja huol-
toasemakahviosta kuoriutui 
mukava olohuone. 

– Olen luvannut itselle-
ni, että tänä kesänä otan ai-
empaa rennommin, ja kes-
kityn unelmien toteuttami-

seen. Tällä hetkellä suu-
rin haaveeni on saada pi-
ha-alue valmiiksi. Toivon 
myös voivani entistä enem-
män viettää aikaa asiakkai-
den kanssa ilman myyjän 
roolia.

Vaskiveden kesään kuu-
luvat tietysti myös lava-
tanssit Myllyniemessä se-
kä monet muut tapahtumat 
niin RasinTuvalla kuin Vir-
tainportissakin.

”Jaksaa taas istua,  ”Jaksaa taas istua,  
kun välillä saa pomppia”kun välillä saa pomppia”

Vaskiveden lapset ovat ottaneet pomppulinnan omakseen. Café Virtainpor-
tin uusille toimille peukuttavat Iivari Savilahti, Onni Kallioniemi, Vihtori Sa-
vilahti ja Ville Valli.

” 
Piha- 

metsikköön on  
rakenteilla  

kesäksi Taikametsä,  
jonka tarina perustuu  

suomalaiseen  
mytologiaan.“

Kurjenkylän kylätalla näh-
dään nimekäs esiintyjä-
joukko, kun talon valtaa 
KesäGospel 24. heinäkuu-
ta. Kurjenkylän KG on eku-
meeninen hengellinen mu-
siikkitapahtuma, joka luo 
toivoa ja iloa. 

KesäGospelin esiintyjä-
kaartiin kuuluu useita hen-
kilöitä, joiden sukujuuret 
ovat Kurjenkylässä. Tapah-
tuman juontaja Keijo Lep-
pänen pääsee haastattele-

maan muun muassa Timo 
Soinia, joka kertoo elämän-
sä tarinaa itselleen tärkei-
den laulujen värityksellä. 

–Kurjenkylän KG:n kaut-
ta on tarkoituksena elävöit-
tää maaseutua sekä kutsua 
ihmisiä musiikin ja sanoman 
pariin. Tänä aikana tarvitaan 
toivoa ja iloa, luonnehtii ta-
pahtuman tuottaja, E-Com-
pass -järjestön toiminnan-
johtaja Leevi Ahopelto.

Hän on järjestänyt vas-
taavan tapahtuman useasti 
pohjoisen hiihtokeskukses-

sa ja näkee tärkeänä jalkau-
tua sinne, missä väkeä on.

Musiikkivieraina näh-
dään muun muassa Jip-
pu, Hannu Kiiski, Mer-
tsi Mäntyniemi ja Susan 
Yli-Knuuttila sekä Leevi 
Ahopelto. Tapahtuman oh-
jelmasta ilmoitellaan kesän 
mittaan tarkemmin.

Kurjenkylän KG:n tuot-
taa E-Compass Kurjenky-
län Helluntaiseurakunnan 
vahvalla tuella.

KesäGospelia KurjenkylässäKesäGospelia Kurjenkylässä

Jippu, Kuva: @jippuvi-
rallinen
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Virtain Rakennuspalvelu Oy
Puttosharjuntie 55, 34800 Virrat
p. 0400 623 817
e-mail tero.nihti@phpoint.fi

• Sertifioidut kosteuseristys- ja laatoitustyöt
• Perustamistyöt
• Hirsirakentamiset
• Saneeraukset
• Keittiökalusteiden myynti ja asennus
• ym. talonrakennustyöt www.vrpoy.fi

IKKUNAT JA OVET 
PIHLALTA!
Pihla jälleenmyyjäsi: 
PASI SÄYNÄJOKI 
Rakennusliike ViCon Oy
P. 0400 227 548 vicon.fi

  • Monipuoliset rakennuspalvelut:  
  rakentaminen, vastaavan työnjohtajan  
  ja valvojan palvelut, sekä suunnittelu.

• Kaikki kaivuu- ja perustustyöt  
 joustavalla aikataululla ja ammattitaidolla. 
• Vaihtolavapalvelut ja kuljetuspalvelut  
 kaikille jätteille ja materiaaleille.  
 Asennusnostot 30tm nosturilla.
• Jätevesijärjestelmät ja niiden suunnittelu.
• Laitureiden myynti ja asennus.
• Suuntaporaukset ja alitukset.

Virtain Kiinteistöpalvelu Oy
0440 534 818 / Antti Kivelä

0400 623 819 / Tarmo Kivelä
WWW.VKPOY.FI / info@vkpoy.fi

Virtain toimisto palvelee 
ma, ke ja pe klo 9-15

Rakennunuspalvelu 
Lätti Ay

VAPAA-AJAN- JA TALONRAKENNUSTYÖT
MAANRAKENNUSTYÖT

34950 Ohtola, Virrat 
TUOMAS 040 703 1365

EERO 0400 773 939
latti.lomatuvat@gmail.com

KESTOPUUTA ja paljon muutaKESTOPUUTA ja paljon muuta
laaja valikoima kesän tarpeisiinlaaja valikoima kesän tarpeisiin

Velj. Virtanen
Siekkiniementie 9, 34800 Virrat, 
p. 03 475 5323

TARJOUSERIÄ

KUUSIPANEELI 
valkovahattu
14x120x2200 PP

HIRSIPANEELI
20x220 KU

KESTOPUU ST 
vihreä 48x123

1,60 €/m

4,50 €/m 3,90 €/m

MÄNTYPANEELI
valkoinen
13x120x2370 PP 1,60 €/m

Avoinna myös kesälauantaisin 7.5. alkaen

VIRTAIN PUUNJALOSTUSVIRTAIN PUUNJALOSTUS
www.virtainpj.com

Rakentajan erikoisliike Virroilla jo vuodesta 1952

P. 040 5494 962, 040 534 0377, 0400 775 000.

Meiltä maa-ainestoimitukset: 
• KALLIOMURSKEET • SORAMURSKEET 

• SORAT JA HIEKAT

Kantojen jyrsintä
- kone on kumitelainen eikä

jätä jälkiä nurmikolle.

Maanrakennus Lahdenperä Oy  0400 635 432

Maanrakennus ja
maansiirtotyöt

KOTALAN KATTOPELTI
Kangasaho • 0400 835 619

Nämä tuotteet meiltä nopeasti ja edullisesti, 
mittojesi mukaan jopa huomiseksi!

• Kattoturvatuotteet • Räystäskourut  
• Lapetikkaat • Seinätikkaat  
• Turvatikkaat • Kattosillat  
• Lumiesteet • Katto- ja seinäpellit  
• Piipun sadehatut • Piipunpellit  
• Ikkunapellit • Huopakaton listat
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Sähköasennukset 
Virroilta!

• sähköasennukset ja -suunnittelu
• ilmalämpöpumppujen myynti ja asennus
• aurinkopaneelijärjestelmät maatalouteen, 
  teollisuuteen, omakotitaloihin ja loma-asuntoihin
• antenniasennukset
• tietoverkkoasennukset
• automaatioasennukset ja-suunnittelu
• hälytys- ja valvontalaitteet
• sähköasennustarvikkeet rakentajahintaan
• laadukkaiden Helkama ja GRAM -kodinkoneiden varastomyynti
• digi-tv tekniikka
• tietotekniikka, väripatruunat ja tarvikkeet
• valaisimet ja lamput

Pohjois-Hämeen Sähkötyö Oy
Pirkantie 1, 34800 Virrat • Puh. (03) 475 4555 • www.phsoy.fi

Asennus: valimaki@phpoint.fi • 050 598 0394 • Myymälä: phs@phpoint.fi • 040 513 6404

Kaikki Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumput on 
tehty toimimaan Suomen ankarissa olo-
suhteissa. Ilmalämpöpumppu toimii kaikissa 
ulkolämpötiloissa ja se on luotettava ja pitkä-
ikäinen lämmönlähde pohjoisen koteihin. Ja mikä 
parasta, voit säästää öljy- tai suorasähkölämmit-
teisen asuntosi lämmityskuluissa jopa 55 %!
Ilmalämpöpumppu lämmittää asuintilat tehok-
kaasti hyvällä hyötysuhteella. Myös tilojen 
jäähdytys on ilmalämpöpumpulla edullista 
toteuttaa.

Ilmalämpöpumput säästävät 
energiaa ja rahaa.

MK2020_sivut.indd   3 03/04/2020   15.28

Rakentaminen ja remontointi
Kesälehti 2022Kesälehti 2022
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HUOLLAMME JA KORJAAMME
KAIKKI MERKIT, 
ERITYISESTI MERSUT
PIRKANTIE 22, 34800 VIRRAT, 040 7656 184

Myös
3D-nelipyörä-
suuntaukset!

Ahjolantie 1, VIRRAT p. 040-756 3862Ahjolantie 1, VIRRAT p. 040 756 3862

AUTOSI ANSAITSEE AUTOKLINIKAN
• Vahinkotarkastukset
• Kolari- ja peltikorjaukset

Autoklinikka Virrat 

www.autoklinikka.fi I www.jiijii.com

Autoklinikka Alavus 

• Tuulilasit
• Automaalaukset

Korikorjaus Jii &Jii Oy
Kiertotie 5
p. 020 7737 553
ma-pe 8.00-16.00

Korikorjaus Jii &Jii Oy
Piirantie 22
p. 020 773 7511
ma-pe 8.00-16.00

KAIKKIEN HENKILÖAUTOJEN HUOLLOT JA KORJAUKSET
Volvo erikoisosaaminen
Soita: 045 263 6696! 

Ari Haverinen  I  Tervastie 3, 34800 Virrat  I  www.arskanautopaja.fi

Tervetuloa katsastukseen!

Nettiajanvaraus
www.visunkatsastus.fi

PIIPUTTIKO AUTOSI!
EI HÄTÄÄ, SOITA

NUMEROON
0500 362 298

virtolaista hinauspalvelua!

HINAUSPALVELU

MAHDOLLISUUS VUOKRATA SIJAISAUTO!

Kolarikorjaamo ja AutomaalaamoKolarikorjaamo ja Automaalaamo

IIVONEN OyIIVONEN Oy

- Vakuutusyhtiöiden korjaukset
- Huollot ja korjaukset
- Kolarikorjaukset
- Autonmaalaukset
- Ilmastointilaitehuollot
- Vakuutuskorjaukset
- Tuulilasit
- Pesut ja käsinvahaukset 
- Ruosteenestokäsittelyt

040 544 0438 Virrat040 544 0438 Virrat

VW, AUDI, SEAT -huolto ja varaosat 
Autojen käsinpesu + vahaukset ym. 
Meiltä myös dieselpäästömittaukset

Stiga-huolto
Kiertotie 1, Virrat  

puh. 03 475 5088, 0400 867 399

Autoilu, huolto ja korjaukset

autotarvikkeet, 
-varaosat ja työkalut
traktorin varaosat 
toimitusmyyntinä

Merkillisen reilu!

autotarvikkeet, 
-varaosat ja työkalut
traktorin varaosat 
toimitusmyyntinä

Merkillisen reilu!

Virtain halki kulkee kaksi 
suurta vesireittiä: Ähtärin 
reitti ja Pihlajaveden reitti. 
Ähtärin reitin vedet laske-
vat useiden koskien kautta 
Vaskiveteen. Pihlajaveden 
reitin vedet laskevat Keu-
ruun puolelta Pihlajavedel-
tä Tarjanneveteen. 

Virtain järvistä suurim-
mat ovat Vaskivesi ja Tois-
vesi. Toisvesi on Suomen 
viidenneksi syvin järvi. 
Pieniä järviä ja metsälam-
pia Virroilla on myös erit-
täin paljon. Vesistöjen run-
saus mahdollistaa monipuo-
lisen harrastuskäytön.

Vierasvenelaiturit löyty-
vät laivarannasta, Herras-
kosken kanavan ylä- ja ala-
puolelta sekä Koron ky-
lästä. Virtain alueen kalas-
tuslupia voi ostaa käteväs-
ti verkosta, Kalapassi-pal-
velusta.

Palvelusta löytää vesi-
alueiden kartan sekä tie-
toa lupaehdoista. Todennä-
köisimmät kalasaaliit, mitä 
Virroilla saa ovat kuha, hau-
ki, ahven ja siika. Myös tai-
menen kalastus on mahdol-
lista Virtain vesialueilla.

Kalastuksenvalvonta var-
mistaa, että kalastajilla on 
tarvittava kalastuslupa ja 
kalastuksessa noudatetaan 
kalastusta koskevia sään-

nöksiä ja määräyksiä. Ka-
lastuksenvalvontaa suorit-
tavat valtuutettujen kalas-
tuksenvalvojien lisäksi po-
liisi, Rajavartiolaitos, Met-
sähallitus, ELY-keskus ja 
Tulli.

Valtuutuksen työhönsä ja 
toimialueelleen kalastuk-
senvalvoja saa yleisimmin 

kalatalousalueelta tai osa-
kaskunnalta.

– Keskeisiä asioita val-
vonnassa ovat valtion ka-
lastonhoitomaksut ja vesi-
enomistajien lupien tarkas-
taminen. Kuluvana vuonna 
lisäämme valvontaa myös 
reittivesien ulkopuolelle 
niin sanottuihin pienvesiin 

ja jokikohteisiin, alueella 
toimiva kalastuksenvalvoja 
Ari Hyvölä toteaa. 

Kalastuslain mukaan ka-
lastaja on pyydettäessä vel-
vollinen esittämään kalas-
tonhoitomaksunsa, muut 
kalastuslupansa ja henki-
löllisyystodistuksensa ka-
lastuksenvalvojalle. Jos ka-
lastusta harjoitetaan liik-
keessä olevasta veneestä, 
on vene pysäytettävä kalas-
tuksenvalvojan antamasta 
merkistä.

Kalastonhoitomaksun 
kuitti ja muut mahdolliset 
luvat on aina pidettävä mu-
kana kalastaessa. Jos kalas-
tusoikeus perustuu ikään, 
on ikä voitava todistaa esi-
merkiksi henkilöllisyys-
todistuksella.

Ainutlaatuisia  Ainutlaatuisia  
kalastuspaikkojakalastuspaikkoja

Etenkin muinaiseen hautavajoamaan syntyneet 
Torisevan rotkojärvet ovat nähtävyys. Ne ovat 
myös kuuluisia syvyydestään ja jylhien kallioiden 
tavoin äkkijyrkistä rannoistaan.

Autokorjaamo
Kemppinen

Pirkantie 13, 34800 Virrat
03 475 4403
0400 205 246

Kesälehti 2022Kesälehti 2022
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Autoilu, huolto ja korjaukset

Autohuolto
ISOKIVIJÄRVI OYISOKIVIJÄRVI OY

Kiertotie 1,Sampola • 34800 VIRRAT • Puh. 03 475 3611 • Ark. 8–17
Katso lisää www.isokivijarvi.com

Merkkidiagnostiikka: 
Peugeot, Citroen, VW, 
Audi, Seat, Volvo, BMW,
Mercedes-Benz

Nelipyöräsuuntaukset

HUOLLAMME  
VALTAOSAN  
AUTOMERKEISTÄ

Ajoneuvojen varaosat  
ja lisätarvikkeet 
nopeilla toimituksilla 
keskusvarastosta

Huollon yhteydessä 
KATSASTUS-
PALVELU 0 €

Ammattimainen 
autokorjaamo

OSTA NYT, SAAT LASKUN  
VASTA ELOKUUSSA
Osta nyt Rat Express -Rahoituksella, 
saat laskun vasta  
elokuussa 2022
Kampanja-aika:  
1.4.-31.5.2022

Varaosat  Tarvikkeet
Työkalut

Henkilö- sekä pakettiautoihin.
Myös pienkoneisiin esim. akut, tulpat, öljyt

Keskustie 5 Puh. 03-475 5264

AUTOASI VIRRAT
Virtain Varaosa Oy AUTOASI VIRRAT

Virtain Varaosa Oy, Keskustie 5 Puh. 03-475 5264

Ihan hyvää kuuluu, ja ke-
säkin tulee, mikäs tässä, 
vastaa Teollisuuden Voi-

ma Oyj:n toimitusjohtaja 
Jarmo Tanhua, jonka jalan-
jäljet suomalaisen energiate-
ollisuuden huipulle lähtivät 
Virtain raitilta.

Päällimmäisenä mielessä 
on hyvä uutinen, kun Olki-
luoto 3 on saatu tuottamaan 
sähköä.

– Projekti on ollut pitkä. 
Uuden ydinvoimalan koe-
käyttö on meneillään ja vielä 
tehdään erilaisia testejä. Tar-
koitus on löytää mahdolliset 
käyttöä häiritsevät asiat ja sii-
vota ne pois ennen kaupalli-
sen käytön aloittamista.

 – Koekäyttövaiheeseen 
kuuluu, että havaintoja teh-
dään. Niiden korjaamisesta 
on vielä tullut lyhyitä viiväs-
tyksiä, ja voi edelleen tulla. 
Näiden merkitys on projek-
tin kokonaisviiveen ja suun-
nitellun 60 vuoden käyttö-
ajan rinnalla toki vähäinen, 
mutta juuri nyt nekin harmit-

taa, Tanhua luonnehtii.

Puhdasta 
energiaa

Hän myöntää, että taakse-
päin katsottuna Olkiluoto 3 

on ollut pitkä ja vaikea tai-
val, mutta sitä tehdessä on 
koko ajan tiennyt, että hyvä 
siitä tulee. Usko asiaan on 

ollut kova.
– Tämä on ollut meille 

kaikille mukana olleille 
varmasti uran mielen-
kiintoisin projekti.

– Sähköntuotannos-
sa on valtava muutos me-

neillään. Linjaksi on valittu 

sähköistyminen ja polttamal-
la tuotettu energia alkaa olla 
kiellettyä. Tuulivoiman ja au-
rinkoenergian tuottaminen li-
sääntyvät voimakkaasti. Näi-
den lisäksi tarvitaan puhdasta 
ja vakaata ydinvoimaa, Jar-
mo Tanhua huomioi.

Hän arvioi, että Suomes-
sa sähkön tuotannossa oma-
varaisuus on jo hyvin lähellä.

– Mielestäni nyt mennään 
ihan oikeaan, puhtaampaan 
suuntaan. 

Tanhua näkee energian-
tuotannon eri muotojen ole-
van monelle tunneasia.

– Fossiilisia tuotantomuo-
toja vastustavat tänä päivä-
nä kaikki, mutta kyllä tuuli-
voimalle ja ydinvoimallekin 
löytyy vastustusta, vaikka 
molempien suosio onkin täl-
lä hetkellä korkeammalla ta-
solla kuin koskaan.

– On tullut selväksi, et-
tä emme saa olla Venäjästä 
riippuvaisia. Siksi Suomes-
sa päämäärä on se, että meil-
lä on riittävästi omaa sähkön-
tuotanoa. Tietysti myös ener-
gian hinta pitäisi olla koh-
tuullinen ja ympäristönäkö-
kohdat otettava huomioon.
Tähän pääsemiseksi ei kan-
nata sulkea mitään puhtaita 
vaihtoehtoja pois, ei ainakaan 
pelkän tunteen perusteella.

Puolivirtolainen 
digilehden lukija

Jarmo Tanhua vietti lapsuu-

tensa ja nuoruutensa Virtain 
keskustan maisemissa.

– Kaikki minun ikäiseni 
muistavat Rantarockin, mi-
ten koko kaupunki oli täyn-
nä ihmisiä. Ne ovat huikeita 
muistoja. Enemmän muistoja 
itselläni liittyy urheilukentän 
maastoon, missä potkittiin 
palloa, yleisurheiltiin ja pe-
lattiin tennistä. Skeittiramp-
pia ei silloin kukaan osannut 
kaivatakaan, mutta sen val-
mistuminen on hieno juttu.

Hän pitää hyvänä sitä, mi-
ten urheiluperinne on pitä-
nyt pintansa Virroilla. Urhei-
lukentän ja Rantapuiston se-
kä laivarannan alueen kehit-
täminen saa häneltä kiitettä-
vän arvosanan.

– Sinne kehtaa kyllä tuoda 
kenet vain. Hienoa, että alue 
kukoistaa. Venepaikkojen li-
sääminen ja sähköistäminen 
on myös hyvä juttu, Tanhua 
hehkuttaa.

Läheisimpään kaveripiiriin 
kuuluvat edelleen virtolaiset 
lukiokaverit, heidän kans-
saan hän on paljon tekemisis-
sä. Hän myös seuraa tiiviisti 
entisen kotikuntansa asioita.

– Jos lukee viikoittain Suo-
menselän Sanomien digileh-
den, voi kyllä kutsua itseään 
puolivirtolaiseksi.

Mökki, golf ja  
pesäpallo

Tanhuan perheen kesän kol-
me tärkeintä asiaa ovat mök-

ki, golf ja pesäpallo.
– Mitä enemmän niitä pys-

tytään yhdistelemään, sen 
parempi. Luulen, että töitä-
kin pitää tehdä, mutta unel-
moidaan nyt näistä kolmesta.

Raumalla asuva perhe 
viettää paljon aikaa kesämö-
killään Siekkisjärven rannal-
la.

– Virroilta on helppo läh-
teä tyttärien pesäpallopele-
jä katsomaan minne tahan-
sa Suomessa. Tällä hetkellä 
tyttäret Kati, Venla ja Aino 
pelaavat Superpesistä, kaik-
ki eri joukkueissa. Käym-

me usein vaimoni Danielan 
kanssa katsomassa heidän 
pelejään.

Hyvänä Jarmo pitää myös 
viiden minuutin matkaa mö-
kiltä golfkentälle.

– Kauden ensimmäinen 
golfkierros Raumalla on 
jo pelattu. Golffarit käyvät 
mielellään aina uusilla ken-
tillä, mutta ei sen takia tar-
vitse lähteä Virroilta mihin-
kään. Kenttä on kiva, siellä 
tulee käytyä muutama kerta 
kesässä. Myös frisbeegolfra-
ta tulee kierrettyä useamman 
kerran kesässä.Jarmo Tanhua lähet-

tää lukijoille sähköi-
siä, energisiä ja turval-
lisia terveisiä. – Virrat 
on hieno paikka, siellä 
nähdään. Kuva: TVO

Jarmo Tanhuan lempiharrastus on golf. Virtain 
kentällä mukana olivat tyttäret Kati ja Venla. Ku-
va: Tanhuan perhealbumi

Mitä kuuluu....  Jarmo Tanhua?
Tällä palstalla kysymme Virroilla vaikuttaneilta ihmisiltä, missä he nykyisin menevät ja mitä heille kuuluu?  

Vinkkaa meille, kenen kuulumisista haluaisit lukea.

”Jos lukee vii-
koittain Suomense-
län Sanomien digi-

lehden, voi kyllä kut-
sua itseään puolivir-

tolaiseksi.“
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Sellotaiteilija Hannu 
Kiiski on kertonut 
jäävänsä tänä kevää-

nä eläkkeelle Sibelius-Aka-
temian sellonsoiton lehto-
rin virasta reilun 45 vuoden 
tauottoman työskentelyn 
jälkeen. Keskustelun aluk-
si hän toteaa, ettei ole jää-
mässä eläkkeelle soittami-
sesta eikä taiteellisesta toi-
minnasta, vaan lehtorin vi-
rastaan.

Sellotaiteilijaksi kehitty-
minen käynnistyi kuin var-
kain kahdeksan-yhdeksän 
vuoden iässä, kun Kiiskin 
opettajaäiti löysi koulun vä-
linevarastosta sellon ja toi 
sen kotiin. 

Hannu koki hyvin pian 
sellon omaksi soittimek-
seen. Tämä osuus on osa 
KesäVirratSoi-musiikkijuh-
lan syntytarinaa. Kiiski ker-
too, että hän jo puolen vuo-
den sellon soittoon tutus-
tumisen jälkeen tiesi, että 
kaikki selloon liittyvä olisi 
hänen elämäänsä. Tarinaan 
kuuluu myös hauska sivu-
juonne. Härköskyläläinen 
Kirsti Perähuhta oli Kiis-
kin ensimmäinen sellonsoi-
ton opettaja, ja muutaman 
vuoden kuluttua puolestaan 
ensimmäinen Kiiskin sello-
oppilas.

– Lumous, joka valtasi 
minut pikkupoikana, ei ole 
hävinnyt vieläkään. Haluan 
jatkaa niin kauan kuin pää 
ja kädet kestävät. Opettajan 
työ aukeni minulle vähän 
vahingossa. Puoli vuotta 
Sibelius-Akatemiassa opis-
keltuani minulle tarjottiin 
samasta talosta tuntiopetta-
jan töitä, ja sillä tiellä olen 
edelleen.

Kiiski sanoo, että on jak-
sanut työssään näin kauan, 
koska Sibelius-Akatemiaan 
tulevat nuoret ovat kouluun 
tullessaan moneen kertaan 
seulottuja lahjakkuuksia. 

– Saan heiltä enemmän 
energiaa kuin menetän, sa-
noo Kiiski. 

Nuoret oppilaat ener-
gisoivat maestron!

Nuorten kykyjen 
konsertti

Torstai-illan nuorten kyky-
jen konsertti syntyi Kiiskin 
halusta antaa vuosittain uu-
sille nuorille taitajille tilai-
suus päästä esiintymään. 
Tänä vuonna kuullaan nuo-
rina tähtinä 19-vuotiai-
ta Maria Morfinia ja Iiris 

Piriä.
Kiiski kertoo, että yleensä 

oppilaat ovat viipyneet hä-
nen ohjattavinaan 5–6 vuot-
ta, jonka jälkeen he vaihta-

vat opettajaa.
Torstai-illan konsertis-

sa esiintyy Berliinin Filhar-
monikoissa soittava Lud-
wig Quandt, joka Kiiskin 

mukaan kuuluu juhlien ka-
lustoon. Quandt on viettä-
nyt kesiään jo parinkym-
menen vuoden ajan Virroil-
la suomalaissyntyisen vai-
monsa kanssa. Kymmenen 
vuotta sitten Kiiski tapa-
si hänet Ruovedellä, ja sii-
tä alkoi yhteistyö. 

Kiiski pahoittelee, että ei 
voi mainita jokaista Kesä-
VirratSoi-musiikkijuhlien 
esiintyjää, koska heitä on 
aikamoinen liuta. 

Ruotsin Radion Sinfo-
niaorkesterissa soolosel-
listinä soittaneen Musiik-
kikorkeakoulun professori 
emeritus Ola Karlssonin 
hän mainitsee, koska Karls-
sonin kanssa hän on tehnyt 
opettajavaihtoa. Opettaja-
vaihdossa Kiiski ja Karls-
son vaihtoivat paikkaa va-
jaan viikon ajaksi ja pääsi-
vät jakamaan omaa osaa-
mistaan toisensa oppilail-
le. Opiskelijat saavat uu-
sia ideoita ja opettaja pää-
see uudistumaan.

Työtä inspiroivissa 
olosuhteissa

Perjantai-illan Vaskiseitsik-
ko CONOn Kiiski löysi yl-
lätyksekseen Sibelius-Aka-
temiasta. Sen lisäksi per-
jantai-illan huumasta vas-

taa Myllyniemen tanssila-
valla Vaskivedellä esiinty-
vä virtolainen MuTu.

Kiiski ei väsy kiittämään 
virtolaistaiteilijoiden mu-
kaantuloa. Toinen ilonaihe 
ovat lauantaina yhtenäis-
koulun piha-alueella esiin-
tyvät Merikanto-opiston 
tanssijat, jotka jo viime ke-
sänä saavuttivat toritapah-
tumassa suuren suosion. 
Perjantai-iltana CONO ka-
jauttaa vaskisen iltasoiton 
Rantapuiston uimahyppy-
tornista, mitä Kiiski odottaa 
innostuneena.

Oman työnsä tähtihetke-
nä Kiiski pitää sitä, kun en-
tinen opiskelija voittaa ison 
orkesterin koesoiton.

– Se on minulle palkin-
to, sillä koesoitto on erit-
täin vaativa paikka, kun 
hakeudutaan työelämään. 
Siinä on soittajalla koko 
elämä pelissä. Olen kiitol-
linen, että olen saanut teh-
dä työtä näin inspiroivissa 
olosuhteissa. Opiskelijam-
me ottavat opintonsa tosis-
saan.

Apocalyptican ainoa 
konsertti Virroilla

– Lauantai-illan konsertti 
Alte Kameraden – klassi-
set virrat on samalla Trio 

Finnicon 40-vuotiskon-
sertti. Konsertissa ovat 
mukana klassisen urani 
tärkeimmät kollegat. Ys-
tävyyteni viulisti Peter 
deVriesin kanssa juon-
tuu lähes 50 vuoden ta-
kaa vaihto-oppilasvuodel-
ta USA:ssa. Olimme vuo-
den 1973–1974 samassa 
perheessä Michiganissa. 
Israelilainen viuluprofes-
sori Nachum Erlich puo-
lestaan asui 1980-luvun 
alussa Suomessa 12 vuot-
ta, ja perustimme hänen ja 
pianotaiteilija Risto Lau-
rialan kanssa Trio Finni-
con, joka konsertoi laajas-
ti Suomessa ja ulkomailla.

Lauantai-illan konsertissa 
laulaa myös Erlichin vaimo 
mezzosopraano Anna-Le-
na Denk-Erlich.

Sunnuntaina KesäVirrat-
Soi-musiikkijuhlan päättää 
Virtain kirkossa Apocalyp-
tican Apokalyptiset virrat.

Kiiski muistelee, miten 
Apocalyptican johtohahmo 
Eicca Toppinen tuli hänen 
oppilaakseen Sibelius-Aka-
temiaan 1990-luvun alussa, 
ja Total Cello Ensemble pe-
rustettiin 1994.

– Eicca oli jo silloin keu-
lakuvatyyppi ja harvinaisen 
miellyttävä, valoisa persoo-
nallisuus. Huomasin heti, 
että Eicalla oli valtava mää-
rä energiaa ja näkemystä. 
Hän on yksi kultajyvistä, 
joiden kanssa olen saanut 
tehdä työtä. Virtain konsert-
ti on Apocalyptican kesän 
ainoa kirkkokonsertti. Kuu-
lin konsertin joulukuussa, ja 
se on vaikuttava, äärimmäi-
sen kaunis sekä pieteetillä ja 
hyvällä tyylitajulla toteutet-
tu, sanoo Kiiski.

Hannu Kiiskin puoliso, 
Vihdin seurakunnassa pit-
kään työskennellyt seura-
kuntapastori Tuula Kiis-
ki on myös jäämässä eläk-
keelle kesäkuun alussa. 

– Puolison kanssa oli-
si mukava viettää aikaa ja 
tehdä asioita yhdessä ja eh-
kä matkustellakin, toteaa 
Kiiski.

Virtolaisuudestaan Kiiski 
sanoo, että asua voi muual-
la, mutta ihmisellä on vain 
yhdet juuret. Hän sanoo tun-
tevansa itsensä hyvin vah-
vasti virtolaiseksi. Virtain 
mökki on tukikohta, hänel-
le ja puolisolle sekä nuoril-
le ja tuleville polville.

Aino Alppinen

Haluan tuoda ihmisiä yhteen  Haluan tuoda ihmisiä yhteen  
musiikin avullamusiikin avulla

Sellotaiteilija ja taiteellinen johtaja Hannu Kiiski:

Hannu Kiiski on tehnyt lähes puolen vuosisadan työ-
uran Sibelius-Akatemiassa. Kuva: KesäVirratSoi

Somessa onkin jo kyselty, voiko kansallispukujen tuuletus olla jälleen ohjelmassa. Kuva: KesäVirratSoi
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Kesämökki- ja rantatonttikauppojen
sesonki on parhaimmillaan!

Asiakkailta kuultua:

” Oikein miellyttävä ja
 ammattitaitoinen
 välittäjä.

” Nopeaa, selkeää ja
 johdonmukaista
 toimintaa
 välittäjältäni.

Tervetuloa asioimaan kanssamme asunto-, 
mökki- ja muihin kiinteistökauppoihin liittyvissä 
asioissa. 
Paikallisena välittäjänä tunnemme alueemme 
hyvin ja pystymme palvelemaan nopeasti. 
Olemme toimialueemme markkinajohtaja ja 
toimimme yli 30 vuoden kokemuksella Pohjois-
Pirkanmaan alueella.  

OP Koti Pohjois-Häme Oy LKV

OP Koti tuntee Suomen

Toimistomme: Virrat, Ruovesi, Parkano ja Ikaalinen

Omistaja-asiakkaana saat parhaat hyödyt huolettomaan huomiseen
pankki- ja vakuutuspalveluista sekä kertyvistä OP-bonuksista.

Vuonna 2021 kertyi omistaja-asiakkaillemme bonuksia kaikkiaan 1 248 000 euroa!

Osuuspankin omistaja-asiakkuus – elämääsi varten
Tutustu lisää op.fi/omistaja-asiakkuus

op.fi/yla-pirkanmaa

 facebook.com/opylapirkanmaa

 instagram.com/opylapirkanmaa

Enemmän elettävää,
vähemmän mietittävää

Turvallinen metsän 
ammattilainen välittää

www.metsatilat.fi

Välityspalkkiomme on 4,5% sis. alv.
Minimipalkkiomme on 2.480 € sis. alv.

Mikäli suunnittelet metsätilasi, tai jonkin 
muun maaseudulla sijaitsevan kiinteistön 
myyntiä, niin olemme valmiina palvelemaan.
Ota yhteyttä:  Janne Savilahti
kiinteistönvälittäjä, LKV,
kaupanvahvistaja
janne.savilahti@metsatilat.fi
044 760 7788

Välityspalkkiomme on 4,5% sis. alv.
Minimipalkkiomme on 2.800 € sis. alv.

Turvallinen metsän 
ammattilainen välittää

www.metsatilat.fi

Välityspalkkiomme on 4,5% sis. alv.
Minimipalkkiomme on 2.480 € sis. alv.

HIRSITALOT
LÄMPÖHIRSITALOT

EKOPUUTALOT

Sulkavantie 198
34930 Liedenpohja
Puh. (03) 475 8500

Kerro meille mitä haluat - ME TOTEUTAMME!

Metsäiltamat päästään jäl-
leen järjestämään lauantai-
na 6. elokuuta kahden ko-
ronavuoden jälkeen Vehka-
kosken rantalavalla, Mänt-
tä-Vilppulan Pohjaslahden 
kylässä.

Myllylahden rannalla ta-
pahtuman luonto- ja met-
säpaneelin juontaa Hannu 
Kivi-Mannila Mhy Poh-
jois-Pirkasta. Paneeli al-
kaa metsäalan koulutuksi-
en esittelyllä, Tredu Tam-
pereelta ja Sedu Ähtäristä.

Luontopaneeliosiossa 
ajankohtaisia asioita riista-
eläimistä ja kannoista ker-
too Virtain riistainhoitoyh-
distyksen puheenjohtaja 
Tapio Luuri.

Keskustelua 
tuulivoimasta

Myös alustuksia energia-

puusta, taksonomiasta, Ve-
näjän pakotteista ja tuuli-
voimalasta on luvassa.

Suomen Metsäkeskus yh-
teysjohtaja Helena Herttu-
ainen ja asiakkuuspäällikkö 
Jouni Aila kertovat, miten 
kotimaiselle energiapuulle 
on nyt kysyntää. MTK met-
säjohtaja Marko Mäki-Ha-
kola valottaa EU:n suunni-
telmat, kuten taksonomian 
vaikutuksia metsänomista-
jiin. UPM Metsä metsäjoh-
taja Sauli Brander puhuu 
Venäjän pakotteiden vai-
kutuksesta puunkysyntään 
Suomessa. MTK:n metsä-
valtuuskunnan puheenjoh-
taja Mikko Tiirola puo-
lestaan pohtii, jauhautuuko 
omaisuudensuoja vihreän 
siirtymän rattaisiin tai ovat-
ko maanomistajan oikeudet 
jäämässä historiaan?

Tuulivoimalahankkeista 
Koillis-Satakunnan Sähkön 
alueella kertoo sähkölaitok-
sen edustaja ja Virtain kau-
pungin kaavoitus- ja kehit-
tämispäällikkö Mika Aalto 
selvittää kaavoitus- ja lupa-
asioita. Kansanedustaja Ar-
to Pirttilahden aiheena on 
Suomi tänään ja huomenna. 

Paneelialustusten jäl-
keen on yleisön kysymyk-
sille mahdollisuus. Yleisö 
voi lähettää paneeliin ky-
symyksiä etukäteen sähkö-
postitse Virtain Urheilijoi-
den toimistoon 29. heinä-
kuuta mennessä.

Runokilpailu 
Lahti-Monosen 

muistolle
Mukana on metsäammatti-
laisten esittelytelttoja, jois-
sa tiedon lisäksi on visai-

sia kilpailuja taidon ja tie-
don saralla.  Parkkipaikal-
la ihastellaan moottorisaha-
veistäjien Lasse Kangas-
järven, Matti Peltosen ja 
Tauno Kangasmaan upei-
ta veistoksia.

JJ. Iivosen Kobelco 
SK140 varustettuna Risu-
peto-kouralla on nähtävis-
sä Metsäiltamissa. Risupe-
to on kaatopää, energiapuu-
koura ja raivauslaite, joka 
on tarkoitettu karsimatto-
man energiapuun tehokkaa-
seen tuottamiseen. 

Tukkilaiskisan juontaja-
na toimii  Juhani Viita. Ta-
pahtumassa on ollut muka-
vasti osallistujia molempi-
en sukupuolten edustajia 
eri metsäammattikunnista. 
Kilpailuosuus päättyy Veh-
kakoski voimamies- ja nais-
kisaan sekä traktorinvetoon.

Urpo Lahti-Monosen 
muistolle järjestetään met-
säaiheinen runonkirjoitus-
kilpailu. Runon voi lähettää 
sähköpostitse 29. heinäkuu-
ta mennessä Virtain Urheili-
joiden toimistoon. 

Iltamien tanssimusiikis-
ta vastaa Suomen ykkösar-
tisti Kyösti Mäkimattila ja 
Varjokuva. Ari Tapanaisen 
loimuttama lohi ja Niitty-
mäen savustetut nyhtöpos-
sut tarjoillaan hyvän mu-
siikin kera. Metsäiltamissa 
pääsee laulamaan karaokea 
Markku Tourosen johdol-
la.

Tapahtuman järjestäjää 
Virtain Urheilijat ja ohjel-
mavastaavina toimivat Pek-
ka Tamminen sekä Jarmo 
Vehmas.

Metsäiltamiin jälleen  Metsäiltamiin jälleen  
ajankohtaisin aiheinajankohtaisin aihein

Puu on Metsäiltamissa mukana monessa muodossa. Myös kädentaitajien 
myyntikojuista voi tehdä hankintoja.

Kesälehti 2022Kesälehti 2022
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KORSUMÄEN AUTO 42 v. Toyota-kauppaa Ähtärissä!
VAIHTOAUTOJEN LISÄKSI MEILTÄ MYÖS UUDET TOYOTAT

Yrittäjäntie 2,  
63700 Ähtäri
www.korsumaenauto.fi  

Automyynti
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14
puh. 0400 647 992

Huolto/varaosat
Avoinna ma-pe 7.30-17
puh. 040 721 8244, 040 722 5131

Toimisto
Avoinna ma-pe 9-17
puh. 040 721 4311

BMW 116 E81 Hatchback  
3-ov Business. 2010 9 900 €

Audi A4 Avant 1,8 T  
120 kW. 2007 9 800 €

Audi A3 Sportback Attraction 1,4 TFSI 92 kW S 
tronic Start-Stop Black Edition. 2009 9 900 €

Audi A4 3,0 TDI 150 kW quattro 
tiptronic-aut. 2005 7 800 €

BMW 518 F11 Touring 518d A Business 
Exclusive Edition. 2017 19 900 €

BMW 530 xd Touring.  
2006 11 900 €

BMW 535d Farmari  
(AC) 4ov. 2007 13 900 €

BMW X5 70 SAV.  
2008 21 900 €

BMW X5 5D STW 3.0D-FB71-
4X4/282. 2003 11 900 €

BMW 520d Farmari  
(AC) 4ov. 2007 11 900 €

BMW F 800  
S-0216A/798. 2007 4 900 €

Kawasaki LTD 450  
Liguid Cooler. 1987 2 200 €

Volkswagen Tiguan Sport & Style 2,0 TDI 103 
kW, Tiptronic-autom. 4MOTION. 2008 12 500 €

Opel Mokka X Enjoy 1,4 Turbo Start/
Stop 103kW MT6. 2017 18 700 €

Audi Q5 Offroad TDI Edition 2,0 TDI 
140 kW quattro S tronic. 2015 24 900 €

Nissan X-TRAIL 2,5 Business 
M/T ESP 4X4. 2005 8 500 €

Nissan X-Trail dCi 130 Business 360 
2WD Xtronic E6. 2016 27 900 €

Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC  
Invite 5MT. 2016 18 700 €

Toyota Yaris 1,5 Hybrid  
Active 5ov. 2015 15 500 €

Toyota Yaris 1,33 Dual VVT-i Ac-
tive Edition 5ov. 2017 17 500 €

Toyota Yaris 1,4 D-4D  
DPF Life 5ov. 2014 12 900 €

Toyota RAV4 2,2 D-4D 136 Clean 
Power 4WD. 2008 11 900 €

Toyota Prius Viistoperä  
(AB) 4ov. 2011 14 900 €

Toyota Hilux 2,5 D-4D  
100 4WD. 2003 8 900 €

Kia Sportage 1,6 ISG Urban Acti-
ve EcoDynamics. 2016 17 300 €

Kia cee´d 1,6 CRDi ISG EX 5D 
EcoDynamics. 2012 5 900 €

Kia Sportage 2,0  
2WD LX. 2007 6 500 €

Mercedes-Benz C 200 CDI BE A Premium 
Business Avantgarde. 2010 10 900 €

Mercedes-Benz C 30 CDI AMG 
Farmari (AC) 5ov. 2003 10 900 €

Mercedes-Benz CLS 350  
Coupe Classic. 2005 14 900 €

Toyota Corolla 1,6 Valvematic Com-
fort Multidrive S 4ov. 2014 16 900 €

Toyota Corolla Hatchback 2,0 
Hybrid Active. 2020 28 900 €

Toyota Avensis 2,0 D-4D DPF 
Active Wagon. 2013 13 900 €

Toyota RAV4 2,5 Hybrid AWD-i 
Style Black Edition. 2021 54 000 €

Toyota Avensis 1,8 Valvematic 
Linea Sol Wagon. 2009 11 500 €

Esittelyauto Toyota Proace L2 2,0 D 145 
Automatic Edition 5-ov. 2022 49 500 €

Toyota Auris Touring Sports 1,6 Valve-
matic Active Edition. 2014 14 500 €

Toyota Proace L2 2,0 D 180  
Automaatti 5-ov. 2019 36 500 €

Toyota Auris 1,4 D-4D  
DPF Life 5ov. 2013 12 500 €

Toyota Proace L2H1 2,0 D 163 
Active A/T. 2015 20 900 €

Toyota Verso 2,2 D-CAT 150  
Linea Sol aut. 7p. 2011 6 900 €

Volkswagen Caddy umpipakettiauto 2,0 
TDI 75kW 2501kg PRO. 2019 24 900 €

Audi A6 Avant 2,0 Turbo FSI 125 kW 
multitronic-aut. 2007 8 900 €

BMW 325 E90 Sedan.  
2009 15 300 €

Porsche Boxster 2,5  
986. 1998 17 900 €

Audi Cabriolet 2,3E.  
1991 6 300 €

Alfa Romeo 159 2,4 JTDM  
Qtronic. 2009 8 700 €

Audi A4 Avant 3,0 TDI (DPF) quattro  
tiptronic S-Line. 2008 16 900 €

Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 
2,0 TDI 103 kW DSG. 2011 17 500 €

Volkswagen Touran Comfortline 1,6 TDI 77 kW (105 hv) 
BlueMotion Technology DSG-autom. 2014 14 900 €

Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline 
1,6 TDI 85 kW (115 hv). 2017 15 900 €

Volkswagen Touran Highline 
2,0 TDI 103 kW. 2004 6 700 €

Volkswagen Golf Variant Comfortline 1,4 TSI 90 
kW (122 hv) DSG-automaatti. 2011 10 900 €

Volkswagen Golf Plus Comfortline 1,6 TDI 77 kW 
(105 hv) BlueMotion Technology. 2012 9 900 €

Esittelyauto
Toyota Truck Masters OX 4X4  
Avolavakuorma-auto (BA) 4ov. 2022. 69 400 €

Esittelyauto
Toyota RAV4 2,5 Hybrid  
Plus Edition. 2022. 44 100 €

Esittelyauto
Toyota C-HR 1,8 Hybrid  
Intense Edition. 2022. 36 100 €

Esittelyauto
Toyota Corolla Touring Sports  
2,0 Hybrid Prestige Edition. 2022. 36 300 €

Kesälehti 2022Kesälehti 2022
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HT-Tilintarkastaja 
JP Kiilunen

Ostolantie 6A a2, Ähtäri 

p. 0400 554 007 • jp@tilitaitajat.fi

• Kirjanpito
• Tilintarkastus
• Palkanlaskenta
• Myynti- ja ostoreskontra
• Yritysjärjestelyt ja  
   yritysten perustamiset

040 832 0596, 0400 554 007 
Ostolantie 6A a2, Ähtäri 
www.tilitaitajat.fi

Auktorisoitu
Taloushallinnon jäsen

Taloushallinnon ammattilainen  
palveluksessasi!

Sanna, Sari, Suvi ja JP

Kaikki
palvelut myös 

sähköisesti!

Palvelut

Lomakeskus Pukki-
lassa, Vaskiveden ja 
Helvetinkolun ku-

peessa, on järjestetty leiri-
toimintaa lapsille jo lähes 
60 vuotta.

– Pukkilan omistavan 
Parasta Lapsille -järjestön 
omat lastenleirit pystyim-
me korona-aikana järjestä-
mään suunnitelmien mu-
kaan, koska kyseessä on en-
naltaehkäisevä lastensuoje-
lutyö, taustoittaa lomakes-
kuksen johtaja Suvi Tikka-
nen-Koskinen.

Lomakeskus rakennettiin 
Ruuhijärven rannalle Vir-
tain puolelle, aivan Ruove-
den rajalle vuonna 1968. Ti-
loja on vuosien saatossa re-
montoitu ja rakennettu li-
sää, viimeisimpänä noin 
vuosi sitten valmistui tilava 
rantasauna vanhan tilalle. 
Järjestö uskoo paikan tule-
vaisuuteen, sillä investoin-
nit jatkuvat.

– Tänä vuonna aloitetaan 
uuden sisäliikuntahallin ra-
kentaminen. 

Sen tieltä puretaan vanha 
varastotila, liikuntatila se-
kä kaksi asuntoa sisältävä 
rivitalo.

Tikkanen-Koskisen mu-
kaan työ leirikeskuksessa 
on merkityksellistä ja mo-
nipuolista. Kesäisin Pukki-
lassa työskentelee viisi hen-
kilöä. Leiriohjaajien lisäk-
si tarvitaan keittiöhenkilö-
kuntaa ja kiinteistöhuollon 
työntekijöitä.

– Viime kesänä rekry-
tointi oli haasteellista. Toi-
votaan, että tälle kesälle on 
enemmän hakijoita. 

Kylmiö täyteen 
ennen leiriä

Ennen viikonloppuleirejä 
Pukkilan leirikeskusjohta-
jalla riittää tekemistä, kun 
hän huolehtii leirille tulevia 
varten majoitustilat kun-
toon, suunnittelee ruoka-
listat ja hankkii kylmiöihin 
riittävästi evästä.

Leirit toteutetaan täysi-
hoidolla, eli ruokaa on tar-
jolla viidesti päivässä.

– Leiriläisten suo-
sikkiruokia ovat li-

hapullat kerma-
kastikkeessa ja 
perunamuu-
si, tortillat se-
kä pitsa. Vä-
lipala usein 
nautitaan ko-

dalla, ja tarjol-
la voi olla esi-

merkiksi muurik-
kalettuja, makka-

raa, tikkupullaa tai toasteja, 
Tikkanen-Koskinen kertoo.

Keväällä Pukkilassa jär-
jestettiin Näe hyvä mussa 
-toimintaa, joka tarjosi vii-
konloppuleirejä ennalta-
ehkäisevän tuen tarpeessa 
olevien hämeenlinnalaisten 
ja tamperelaisten perheiden 
lapsille.

Perheleireille puolestaan 
hakee perheitä ympäri Suo-
mea erilaisista kulttuuri- ja 
kielitaustoista. 

– Kesälle 2022 on suun-
niteltu seitsemän perhelei-
riä, ne vuorottelevat lasten 
leirien kanssa. Uusi koke-
mus tulee olemaan näkö-
vammaisten nuorten erälei-
rin retki Pukkilaan. Täältä 
leiriläiset patikoivat tai me-
lovat Helvetinkolulle. 

Kansallispuiston jylhät 
maisemat ovatkin yksi va-
kituinen retkikohde leiri-
läisille. Talvella matka tait-
tuu usein suksilla ja kesäl-
lä kanootilla. Luontopainot-
teisia leirikouluja Pukkilas-
sa on järjestetty jo 35 vuo-
den ajan. 

Osana Parasta Lapsille 
ry:n tiimiä Tikkanen-Kos-
kinen kokee tekevänsä tär-
keää lastensuojelutyötä. 

– Paras ja suorin palaute 
työstäni tulee lapsilta. Kii-
tokset onnistuneesta ruo-
asta kuuluvat usein keitti-
öön. Samat asiakkaat pa-
laavat Pukkilaan vuosi toi-
sensa jälkeen, leirikeskuse-
mäntä iloitsee.

Pukkilassa on leireilty lähes 60 vuottaPukkilassa on leireilty lähes 60 vuotta

Suvi Tikkanen-Koskinen valmistaa keittiötiiminsä kanssa leirikoululaisille vä-
hintään kolmea erilaista makaronilaatikkoa, tavallista, gluteenitonta sekä 
kasvisversiota.

”Leireillä  
ruokaa on tarjolla  

viidesti  
päivässä. “

LehtoPeat Oy LehtoPeat Oy 
Hoitola ja LuontokauppaHoitola ja Luontokauppa
Meijeritie 13, 63700 Ähtäri, puh. 0400 267 401

heikki.ruha@lehtopeat.com

Kysy aikoja Kysy aikoja 
luontohemmotteluun!luontohemmotteluun!

Monipuoliset Lehtopeat spa-hoidotMonipuoliset Lehtopeat spa-hoidot

saunaravintola Kiulussa ja Meijeritiellä!saunaravintola Kiulussa ja Meijeritiellä!

Tervetuloa

 Suo Spa  Suo Spa 
keskellä suota ! keskellä suota ! 

Kokeile ja ihastu!Kokeile ja ihastu!

LÄSKIPYÖRÄILYÄLÄSKIPYÖRÄILYÄ
• Kiulun maastossa,   • Kiulun maastossa,   

   Ähtärissä ja suolla   Ähtärissä ja suolla

       TUOTTEET JA TUOTTEET JA
LAHJAKORTIT LAHJAKORTIT       

https://peatcare.com  https://peatcare.com  
verkkokaupasta  verkkokaupasta  

VOIT VARATA VOIT VARATA 
KAIKKI HOIDOT KAIKKI HOIDOT 

NETISSÄ:NETISSÄ:
www.lehtopeat.comwww.lehtopeat.com

Kesälehti 2022Kesälehti 2022

Nauti kahvit herkullisen 
pullan kera ja osta mukaan 

Ähtärin ruisleipää sekä 
muita maistuvia  

leivonnaisia ja leipätuotteita!

Palvelemme Palvelemme 
ma-pe klo 6.30-16ma-pe klo 6.30-16

la-su suljettula-su suljettu

PoikkeaPoikkea
kahvilaamme!kahvilaamme!

Meijeritie 13, Ähtäri 
puh. 06 533 7325
leipomo-kahvila@korkko.inet.fi
www.leipomokahvilakorkko.fi

Me palvelemme teitä ÄHTÄRIN VANHALLA

Os. Meijeritie 13

Tervetuloa!
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www.rakennuskatsastus.fi

040 676 5077

• sisäilmatutkimukset 
• rakennusten 
 kuntotutkimukset
• haitta-ainekartoitukset
• suunnittelu
• valvonta

Vieraile Ostolantie 4. Ähtäri
Soita 0503225966

Lähde löytöretkelle Remixille:
Ma-La 10-17, Su 10-15

@remixkirppis

-seuraa kierrätyssisustusvinkkejä!        

A N T I I K K I

V I N T A G E

S E C O N D  H A N D

M A T K A I L U N Ä H T ÄV Y Y S

TAVA R A TA I VA S  J A 
KO H TA A M I S PA I K K A

Vieraile Ostolantie 4. Ähtäri
Soita 0503225966

Lähde löytöretkelle Remixille:
Ma-La 10-17, Su 10-15

@remixkirppis

-seuraa kierrätyssisustusvinkkejä!        
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TAVA R A TA I VA S  J A 
KO H TA A M I S PA I K K A
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Ma-La 10-17, Su 10-15

@remixkirppis

-seuraa kierrätyssisustusvinkkejä!        

A N T I I K K I

V I N T A G E

S E C O N D  H A N D

M A T K A I L U N Ä H T ÄV Y Y S

TAVA R A TA I VA S  J A 
KO H TA A M I S PA I K K A

Vieraile Ostolantie 4. Ähtäri
Soita 0503225966

Lähde löytöretkelle Remixille:
Ma-La 10-17, Su 10-15

@remixkirppis

-seuraa kierrätyssisustusvinkkejä!        

A N T I I K K I

V I N T A G E

S E C O N D  H A N D

M A T K A I L U N Ä H T Ä V Y Y S

TAVA R A TA I VA S  J A 
KO H TA A M I S PA I K K A

Lämmintä vai kylmää?
Meiltä toimivat ja luotettavat jäähdytysalan  
palvelut vankalla kokemuksella:

ALAJÄRVI 0400 761 734, 0400 862 250, (06) 557 3160

www.kylmakonehuolto.com

• jääkaapit, kylmäkaapit, pakastimet
• kylmiöt, kylmä- ja pakastehuoneet
• kylmäkoneistot, kylmäkalusteet
• ilmastoinnin jäähdytys ja lämpöpumput
• vuosihuollot, huoltosopimukset
• tilatankit ja tilasäiliöt
• suunnittelu, myynti, asennus,  

huolto ja varaosat

JÄÄHDYTYSLAITTEET  
JA ILMALÄMPÖPUMPUT

MMIIIIAA--KKEEIITTTTIIÖÖTT

• kaikki kodin kiinteät kalusteet • wc ja liukuovet mittatilaustyönä • kodinkoneet • asennus ja kuljetus • 040-5922 314 • 0400-265 828mm
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ETELÄ-POHJANMAAN 
OIKEUSAPUTOIMISTO

ALAVUDEN JA LAPUAN TOIMIPAIKAT 
avoinna klo 08.00–16.15
JULKINEN OIKEUSAPU
etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi
Alavus, Torikatu 1, 63300 ALAVUS
vaihde 029 56 61130 tai 050 369 2099
Lapua, Virastokatu 1, 62100 LAPUA
vaihde 029 56 61200 tai 050 567 1754
TALOUS- JA VELKANEUVONTA, puh. 029 56 61105
etela-pohjanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi
Vastaanotot Alajärvellä, Lappajärvellä, Kauhavalla,  
Virroilla (vain oikeusapu) ja Ähtärissä.

KESÄKAHVILA KONTTUURI
Vääräkoskenkuja 30, ÄHTÄRI

Avoinna 1.6. lähtien ke-su 11-16
www.vaarakoski.fi p. 044 5258 118

Hyvää se 
olla pitää!

www.pjhoy.fi

Sako- ja umpisäiliöiden sekä 
pienpuhdistamoiden lietetyhjennykset:
Tilaa tyhjennys Virroille asiakaspalvelusta 
puh. (03) 240 5010, www.pjhoy.fi/verkkopalvelut
tai liete@pjhoy.fi (viestin otsikoksi TILAUS)

Maksuttomat
• kodin vaaralliset jätteet
• paperi, metalli, lasi- ja 
   kartonkipakkaukset  
• sähkölaitteet

Virtain jäteasema
Ahjolantie 25 
ma 8–12, to–pe 13–18,  
2.5.–31.8. myös la 10–14

Maksulliset
• puu- ja sekajäte  
   (alle 4 m3 erät)
• kyllästetty puu 
   (alle 1 m3 erät)

Jätehuolto palvelee 
myös kesällä!

KUU KIULUSTA 
KESÄÄN

Nauti Saunaravintola Kiulun  
löylyistä Hankaveden rannalla 
koko kesän!

8 kerran saunakortti nyt 89 euroa!

Siirry ostoksille kiuluun.fi

Kuva: Marc Goodwin

101. vuosikerta 
Suomenselän Sanomat Oy

Konttori:
ma–pe klo 9.00–16.30

ilmoitusaineistot, sähköposti:
ss.sanomat@phpoint.fi

www.suomenselansanomat.net

Virtaintie 40,  
34800 Virrat

puh. 044 763 1468 
puh. 044 545 1785

toimituksen sähköposti: 
toimitus@sss.inet.fi

Päätoimittaja
Riikka Tallila

puh. 044 720 9068
riikka.tallila.sss@phpoint.fi

Jyväskylän paino, 2022

Päätoimittaja: 
Riikka Tallila (äitiyslomalla)

Vs. päätoimittaja
Heini Koskela
p. 03 475 4783

Kesälehti 2022Kesälehti 2022
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Suurmyymälästämme ruuat
(myös pakasteet) sekä tarvikkeet
ihanaan lomaan, sujuvaan arkeen 
ja iloisiin aktiviteetteihin koirille ja 
kissoille!
Asiantunteva henkilökuntamme 
auttaa mielellään sopivien
tuotteiden valinnassa.

ERIKOISLIIKEERIKOISLIIKE
VIRROILLAVIRROILLA

Koira- ja kissatarvikkeidenKoira- ja kissatarvikkeiden

KirmaaKirmaakesälaitumille
kesälaitumilleVIPstorenVIPstoren

kautta!kautta!

AVOINNA MA-PE 10-17, LA 9-15
HEINÄKUUN SUNNUNTAIT 12-16
Killinkoskentie 23, VIRRAT | p. 044 080 1155
Verkkokauppa: www.vipstore.fiSamoissa tiloissa MARIMEKKO OUTLET.

VIPstoreVIPstore
CenterCenter

suurmyymälä
suurmyymälä

600m600m22

VIRTAIN APTEEKKI
Virtaintie 30, 34800 Virrat

avoinna arkisin 9-18, la 9-14, su suljettu

SEBAMED
PUMPPU-
PULLOT
300 ml 

780
(norm. 9,20€)

BEVITAEYE
SILMÄTIPAT
20 PIPETTIÄ

(norm. 10,94€)
790
AQUALAN L 
200g

KESÄN TARJOUKSET

1150
(norm. 13,68€)

TARJOUKSET VOIMASSA 18.5. - 30.6.2022

1290

MULTIVITA 
MAGNESIUM 

koko sarja

ravintolisä
(norm. 15,90€)

sales@ahtarizoo.fi p. 030 62150

ahtarizo
o.fi

ahtarizo
o.fi

Tee retkiTee retki
     luontoon!     luontoon!

Tee luontoretki ja opi eläimistä. Pidä tauko ja nauti eväitä. Tee luontoretki ja opi eläimistä. Pidä tauko ja nauti eväitä. 
Luova hetki leikkipaikassa ja taas mennään.  Luova hetki leikkipaikassa ja taas mennään.  

Kesälehti 2022Kesälehti 2022

Virroilla järjestetään 
perjantaina 17. kesä-
kuuta Mopomiitti -ta-

pahtuma.
Tapahtumassa on luvassa 

muun muassa Virroilta ko-

toisin olevan Eero Syrjäsen 
stunt-ajoesitys sekä mopojen 
”missikisat”, joita Eero ar-
vostelee.

– Järjestämässä on paikal-
listen nuorten joukko, ja he 

ovat itse ideoineet tapahtu-
maan sisältöä, kertoo Virtain 
4H-yhdistyksen hanketyön-
tekijä Niina Virnala.

Ohjelmassa on myös DJ ja 
musiikkia sekä katutaidetta. 

Keulimista, kikkailua  Keulimista, kikkailua  
ja ”missikisoja”ja ”missikisoja”

Stunt-ajaja Eero Syrjänen kikkailee ja keulii taitavasti kaksipyöräisillä. Kesä-
kuussa hänet voi nähdä Virroilla. Kuva: J-P Junnila Photography
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Virtaintie 28, 34800 Virrat, 
Kassa- ja Postipalvelut 044 754 1041 
Päivittäistavarat 044 754 1042
Aukioloaikamme 9.5.–7.8.2022
Arkisin 7-21, LA 8-21 ja SU 9-21
www.k-supermarket.fi/virrat

V I R R A T

facebook.com/KSMVirrat

Tavallista
parempi  
kesäkauppa

Rajaniemen elonkorjuujuhlatRajaniemen elonkorjuujuhlat
Rajaniemen perinteisillä kesäjuhlilla nautitaan 

elokuun antimista ja pidetään hauskaa  
torstaina 4.8.2022

Lounas katettu klo 11-14Lounas katettu klo 11-14

Ilmaista ohjelmaa ja katseltavaa Ilmaista ohjelmaa ja katseltavaa 
kaikenikäisille klo 10–14kaikenikäisille klo 10–14

Tervetuloa!Tervetuloa!

Ohjelmaisäntänä Ohjelmaisäntänä 
Juhani ViitaJuhani Viita

Rajaniemen lomakeskus
Rajaniementie 35, 34800 Virrat, puh. 050 478 3909 
toimisto@rajaniemenlomakeskus.fi, www.rajaniemenlomakeskus.fi

9€ 9€ hlöhlö
- Marinoidut savusilakkapihvit
- Syksyinen kaalisalaatti
- Mummon kurkut
- Uunijuures-fetasalaatti
- Lämmin perunasalaatti
- Kasvissosevuoka
- Ylikypsää possua BBQ-kastikkeella
- Porkkanaleipä, mallas-punajuurileipä ja yrttivoi
- Jälkiruokana omena-raparperikakku

- Myynnissä kahvia, virvokkeita, leivonnaisia ja jäätelöä
- Pihalavis klo 11.30 ja 13
- Perinteinen päreenheiton mestaruuskilpailu
- Sienineuvontaa koulutetun sienineuvojan  
  opastuksella
- Metsänpeikon luontopolku
- Ilmaista talutusratsastusta
- Pihapelejä ja pomppulinna
- Onnenpyörä!
- Elovisa, pihakaraoke ja paljon muuta!
- Päivätanssit Siekkissalissa klo 14–15 á la Duo Traband
- Rantasauna lämpimänä klo 11-14
Pihapiirissä paikkoja kirppismyyjille ja tuote-esittelijöille, 
varaa ilmainen paikkasi

Tarjoukset voimassa 31.7.2022 astiVIRRAT
Meijeritie 16, VIRRAT  puh. 020 7790285, 020 7790280 
ma-pe 8-18  la 8-15  su suljettu  www.k-rauta.fi
Hinnat kiinteästä verkosta: 8,35snt/puh + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta: 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min, 
ulkomailta: tavallinen ulkomaanpuheluhinta.

Lisää tarjouksia löydät 
myymälästämme!

PARAS KESÄ VIRTAIN K-RAUDASTA!PARAS KESÄ VIRTAIN K-RAUDASTA!
Parasta palvelua paikallisesti ammattitaidollaParasta palvelua paikallisesti ammattitaidolla

119393
KESTOPUUT KESTOPUUT alk.alk.

Runsaat varastot PEFC-sertifioitua kotimaista kestopuuta  
odottavat rakentajiaan. Meiltä myös laadukkaat kestopuuruuvit ja 
työkalut rakentamiseen. Kysy tarvittaessa myös kuljetuspalveluamme.

MAALIOSASTOLTAMME LÖYDÄT MAALIT JA ÖLJYT  MAALIOSASTOLTAMME LÖYDÄT MAALIT JA ÖLJYT  
NIIN SISÄ- KUIN ULKOPINTOJENKIN  NIIN SISÄ- KUIN ULKOPINTOJENKIN  
MAALAUKSEENMAALAUKSEEN

    
AJOLEIKKURITAJOLEIKKURIT alk. alk.

K-Raudan  
Paras Viherpiha 
2021 kilpailun 

voittaja! 
(omassa koko- 

luokassa)

    
PUUTARHAMULTA  PUUTARHAMULTA  
40L 40L 

VALTTI KALUSTE- JA  VALTTI KALUSTE- JA  
TERASSIÖLJY 2,7 L RUSKEATERASSIÖLJY 2,7 L RUSKEA

45459595 1010,,--
5
PS

MYYMÄLÄSSÄMME  MYYMÄLÄSSÄMME  
PIRKANMAAN  PIRKANMAAN  
LAAJIN STIGA  LAAJIN STIGA  
RUOHONLEIKKURIESITTELY.RUOHONLEIKKURIESITTELY.

17901790,,--

249249,,--

VIHERPIHALTAMME LÖYDÄT KAIKEN  VIHERPIHALTAMME LÖYDÄT KAIKEN  
TARVITTAVAN UNELMIESI PUUTARHAAN  TARVITTAVAN UNELMIESI PUUTARHAAN  
JA TIETYSTI MYÖS PARHAAT TARJOUKSET! JA TIETYSTI MYÖS PARHAAT TARJOUKSET! 

    
RUOHONLEIKKURIT RUOHONLEIKKURIT alkalk. . 
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