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Paikallista palvelua
jo 75 vuoden ajan!

Erkki Pajumäen muistokilpailut

Virtain Urheilijoiden kansalliset

KE 16.6. KLO 17.30 ALKAEN

LAJIT

M: 100m, 200m, maili, korkeus, 
kuula, kiekko, keihäs

N: 100m, 200m, maili, korkeus, 
pituus, kuula, kiekko, moukari

M19: kiekko

M17: kiekko
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Pihla ikkunat ja ovet
Suosituin valinta suomalaiseen kotiin.

Remontoitko vanhaa tai rakennatko uutta?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton arviokäynti

www.pihla.fi tai 0800 550 880

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

Parturi-Kampaamo

ma–pe 
9–17, 

la 9–13

Reinen 
Tilisointi

Venepesuaineet, vahat
Pienkoneisiin esim. akut, tulpat, öljyt

Varaosat   Tarvikkeet   Työkalut

AutoAsi VirrAt
Virtain Varaosa oy
Keskustie 7 Puh. 03-475 5264

HUOLLAMME JA KORJAAMME
KAIKKI MERKIT, 
ERITYISESTI MERSUT
PIRKANTIE 22, 34800 VIRRAT, 040 7656 184

Myös
3D-nelipyörä-
suuntaukset!

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

- palveluyrittäjä

Fysioterapeutit:
Heidi Haapamäki 040 577 1342
Hannu Rantanen 044 073 2803

www.virtainkunnonhoito.fi
Pääskyntie 6, 34800 VIRRAT

Fysikaalinen hoitolaitos

Kiertotie 4, Sampola, Virrat | Avoinna ma-pe klo 8.50-16.00
 vileninleipomo@phpoint.fi | 03 475 2900 | www.vileninleipomo.fi

Käsinleivotut herkut lähileipuriltasi  
jo kolmannessa polvessa

Perinteitä kunnioittaen  
tuoreesti tässä päivässä

Jussilan Lomamökit Oy
p. 010 279 4240 • myynti@jussilanlomamokit.fi

www.jussilanlomamokit.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.
VERKKOKAUPPA

PALVELEE 24/7

HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTTIRUOHONLEIKKURIT
MYY JA HUOLTAA

Pesupalveluja 
Virroilla
VIRTOPESU KoneuraKointi 

TIMO TAMMINEN KY
Kiertotie 9, Virrat    Ajanvaraus ark. klo 8–16 p. 050 592 1822 / Marika

KAIKKONEN
RUOVESI

SAMMUTINHUOLTOPALVELUT
TUKESIN HYVÄKSYMÄ HUOLTOLIIKE

ORIVEDEN 
SAMMUTINHUOLTO

Pekka Leppämäki ky
Pohjoiskaari 10, 35300 Orivesi

Puh. 0400 625 933, osh.fi
Virtaintie 29                                           Puh. 03 475 4607
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Koronasta huolimatta
Kirjoittaessani helmikuussa -20 puheenjoh-
tajan tervehdystäni ei meillä kenelläkään ol-
lut tietoa siitä mitä tuleman piti. Juuri ennen 
lehden ilmestymistä oli yllättäen karsittava 
sen sisältöä, sillä emme voineetkaan luvata 
keväälle maastojuoksukisoja emmekä tark-
kaa urheilukoulujen alkamispäivämäärää. 
Kokoontumisrajoitukset painoivat päälle, 
tulevaisuus näytti avoimelta ja hyvin epävar-
malta.

Rajoitusten hiljalleen purkautuessa saimme 
toiminnan käyntiin suurin piirtein suunni-
telmiemme mukaisesti, emme kuitenkaan 
normaalisti. Enpä muista aikaa, jolloin olisin 
ollut desinfioimassa aitoja, keihäitä ja kar-
tioita treeni-illan päätteeksi tai laskemassa 
kertakäyttöhanskojen riittävyyttä kisatoi-
mitsijoille. Yleisurheilujaostolla oli kuitenkin 
kova tahto saada järjestettyä toimintaa kaik-
kien rajoitusten jälkeen. Jälkikäteen ajatellen 
onnistuimme siinä erinomaisesti. Urheilu-
kouluihin osallistui lapsia ennätysmäärä ja 
kisajärjestelyt saivat kiitosta myös ulkopaik-
kakuntalaisilta.

Nyt tätä kirjoittaessani on huhtikuun alku -21 
ja olemme edelleenkin samassa tilanteessa 
kuin reilu vuosi sitten. En olisi kyllä uskonut 
tai ainakaan en halunnut ajatella näin ole-
van. Tilannetta ei kuitenkaan auta märehtiä 
ja voivotella, vaan tulevaisuuteen pitää us-
koa ja suunnitella sitä. 

Yleisurheilukausi on lyötävä kisojen suhteen 
lukkoon jo helmikuussa ja viimeistään huhti-
kuussa pitä olla selvillä myös urheilukoulujen 
aloitus ja moni muu asia. Kesä on kaiken to-
teuttamisen aikaa ja se koittaa nopeammin 
kuin uskommekaan. Kesän suunnitelmista 
kertookin julkaisumme sivut, joilla kerro-
taan tulevista urheilukouluista ja runsaasta 
kisatarjonnasta. Hieman on myös tiedossa 
uudenlaisiakin tempauksia siltä varalta, että 

koronatilanne ei salli toimintaa sen tavan-
omaisessa muodossa. Niistä lähempänä ke-
sää hieman enemmän.

Suurena ponnisteluna koko seuraväellä on 
kesäkuun puolivälissä järjestettävät kan-
salliset Erkki Pajumäen muistokisat. Lähdin 
marraskuussa kyselemään hämäläisiltä ur-
heiluvaikuttajilta, että olisiko meidän mah-
dollista saada kansalliset kilpailut tällä eril-
lisellä nimellä. Myönteinen vastaus tuli hyvin 
nopeasti ja halukkuutta ilmeni myös yhteis-
työkuvioihin. Kisoihin on aikaa kaksi kuu-
kautta ja katsotaan mitä kentälle saadaan 
loihdittua kovien urheilusuoritusten lisäksi.

Toimintaa suunniteltaessa suuri merkitys on 
myös taloudellisella tilanteella. Joka vuosi 
olemme sen pohdinnan edessä, että pys-
tymmekö tukemaan lasten kilpailutoimintaa 
siten, että se olisi heille ilmaista. Voimmeko 
tukea edustusurheilijoidemme leirityksiä, 
jotta valmentautuminen olisi mahdollista? 
Onko meillä mahdollisuutta kustantaa osal-
listumismaksuja pm- ja SM-kisoihin? Voim-
meko antaa korvausta nuorille urheilukou-
luohjaajille kesän ohjaamisista? Tähän ja 
moneen muuhunkin olemme pystyneet aina 
ja siitä suuri kiitos virtolaisille yrityksille, jot-
ka lähtevät vuosi toisensa perään tukemaan 
toimintaamme sen kaikissa muodoissa. Itse 
aina mietin, että mitä voisin antaa vasta-
palveluksi yrityksille, joilta kysyn mainosta. 
Kaivurin ohjaimiin minusta ei ole ja autojen 
osista en tiedä yhtään mitään. Kirjanpito ja 
paperihommat ovat kaikkea muuta kuin mi-
nun alaani eikä sähkö kulkisi paikasta toi-
seen vaikka kuinka pitäisin kaapeleita käsis-
säni. Olenkin kiitollinen siitä, että yritykset 
näkevät meidän toimintamme sellaisena, 
jolle tukea kannattaa antaa. He arvostavat 
sitä, että me liikutamme lapsia ja nuoria ja 
olemme tukemassa heitä monipuolisen lii-
kunnan saralla.

Toivon kesän tuovan paljon lapsia, nuoria ja 
aikuisia yleisurheilun pariin. Se tarjoaa kivo-
ja hetkiä kaiken ikäisille niin treeneissä kuin 
kisoissakin. Tosiasiahan on se, että yleisur-
heilu on siitäkin kiva laji, että siellä vanhem-
mat pääseävät seuraamaan lähietäisyydeltä 
lastensa kilpailuita, vaikkapa ihan kädestä 
pitäen ohjaten. 

Positiivisesti kesään suuntautuen korona-ajasta 
huolimatta, Tanja Sihvonen, yu-jaoston pj.

Seuraa juhannuskaupungin tapahtumia

ja aktiviteetteja 

vis i tv i rrat . f i
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Seurakisoista Viikkokisoihin
Viime kesänä Taika, Janni, Aino, Kaarlo ja Reino pääsivät vielä osallistumaan Silje Line Seura-
kisoihin, mutta nyt he astuvat seuraavalle tasolle päästessään mukaan Viikkokisoihin. Uuden 
kisasarjan myötä lajivalikoima kasvaa ja tulokset ovat virallisia.

Urheilukoulussa on kivaa
Innokkaat Virtain Yhtenäiskoulun ekaluokkalaiset asettuvat penkille haastateltaviksi, mutta 
en ehdi asettelemaan edes kysymystäni tulevasta urheilukoulukesästä loppuun, kun tekstiä 
alkaa tulemaan niin taajaan, että nauhuri olisi ollut paikallaan. -Mä tuun ens vuonna, jos ei 
oo mäkäräisiä , sanoo Kaarlo ja samaan yhtyvät kaikki muutkin. -Ne puri kauheesti ja niitä oli 
ainakin sata, jatkavat kaikki yhteen ääneen ja samalla osa näyttää kuinka iniäisparvi pörräsi 
kentällä heidän ympärillään. Kuten arvata saattaa, niin tässä vaiheessa enää kukaan ei istu 
paikallaan.

-Urheilukoulussa oli kivaa kun leikittiin ja eniten tykkäsin siitä Lohikäärme ja linnanneito-lei-
kistä, sanoo Taika ja pienen tuumailun jälkeen muutkin muistavat leikin. -Siinä sai juosta 
tosi paljon, pojat toteavat. Urheilukoulussa harjoiteltiin joka kerralla aina kahta eri yleisur-
heilulajia ja mielipiteet niistä olivat yhteneväiset. -Pituushyppy ja juoksu oli kivointa, sanoo 
Janni. -Minäkin tykkään niistä ja vielä korkeushypystä, jatkaa Taika. -Minä olen kiinnostunut 
seiväshypystä, mainitsee Reino pohdiskellen. -Olisi kiva päästä kokeilemaan sitä, hän jatkaa. 
-On kyllä kuulantyöntö ja keihäänheittokin kivaa mainitsee Kaarlo. Kysyttäessä mitä olisi kiva 
harjoitella ensi kesänä, niin lapset luettelevat kaikki lajit mitä vain urheilukentällä voi tehdä. 
-Kiekko on kyllä vaikeeta, toteavat he yhteen ääneen.

Vihdoin Viikkokisoihin!
-Juhuu, me päästään Viikkokisoihin, hihkaisee joku, kun jutustelu kääntyy kesän kisoihin. 
Ehkäpä tuota hetkeä on siis odotettu enemmän kuin me aikuiset osaammekaan arvata. Kiel-
tämättä, onhan Viikkokisoissa vähän virallisempi fiilis ja kisakumppaneita tulee paljon myös 
Virtain ulkopuolelta. Enää ei mennä karnevaalimeiningillä, kuten vielä pienten lasten seura-
kisoissa. -Olisi kiva päästä hyppäämään seivästä, toteaa Reino uudelleen ja jatkaa, jos vain 
saataisiin uusi patja. Kieltämättä tuota patjaa on odotettu jo hartaasti ja toivottavasti se myös 
tulisi. Aino, Reino, Taika, Janni ja Kaarlo ovat yhtä mieltä myös siitä, että olisi kiva lähteä 
muuallekin kisailemaan kuin Virroille. -Me ollaan jo käyty muuallakin, Orivedellä ja Parkanos-
sa, mainitsevat Taika ja Reino. -Olisi kiva mennä joskus linja-autolla yhdessä, päättävät lapset 
pohdiskelunsa. -Urheilu on aina urheilua ja se on kivaa!, toteaa Kaarlo kaiken päätteeksi.

(Lapset vasemmalta) Taika Mäkinen, Janni Viitanen, Kaarlo Rantala, Reino Raiski ja Aino Ylimys 
odottavat innolla yleisurheilukesän alkamista.
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SILMÄ- JA PIILOLASIT

Virtaintie 34
puh. 03 475 4343, 044 047 5434
Palvelemme: ma–pe 9.30–17.00
optikkoliike.nakovirrat@phpoint.fi

∙ Silmälasit
∙ Aurinkolasit, myös 
 omilla voimakkuuksilla
∙ Piilolasit ja nesteet
∙ Optikon ja silmätautien 
 erikoislääkärin palvelut

• Hinaukset • Kolarikorjaukset
• Korjauskustannuslaskelmat vakuutusyhtiöille

Koulutetut asentajat

Takuu lasille ja työlle

Vakuutusyhtiöiden 
hyväksymä

Kaikki merkit ja mallit

Pilkington Automotive Glass

SERTIFIOITU
AUTOLASILIIKE

P. 0500 362 298 VIRRAT
KOLARIKORJAAMO OY

VIRTAIN MOOTTORISAHA
www.virtainmoottorisaha.fi • Puh. 03 475 8300

Metsätyö Havanka Oy
040 0622171

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. �

t ä y t t ä 

palvelua 

LVi-alalla
j a  a s e n n u k s e t
Rakennuspell itykset

ILMALÄMPÖPUMPUT JA 
JÄÄHDYTYSLAITTEET

IM-Service Ky
Virrat · 0440 336 551 

ismo.mantysalmi@gmail.com

Lounaskahvila 
Kantatie66

Pullapolku 1, Visuvesi
Ma–To 7–17, Pe 7–19
La 11–19, Su 11–18

400 ensimmäiselle tarjolla
makkaraa ja kahvia.

AVAJAISET pe 2.6. 
klo 14. Tervetuloa!Pullapolku 1, Visuvesi

Puh. 050 514 3201

Tervetuloa!
Muistathan myös grillituotteemme!

Kukka-Riitta
Kukka- ja Hautauspalvelu

Varpustie 1, 34800 Virrat
p. 040 747 2590 • www.kukkariitta.fi

ma–to 9–17, pe 9–18, la 9–14, su suljettu

Puh. 03 4755 888 • Gsm 050 336 8887
Yrittäjäntie 6, Virrat • Kuortaneentie 160, Seinäjoki

www.uusiometalli.com

Kysy rohkeasti tarjousta!

PÄIVYSTYS 
Ruovesi 

p. 050 358 3255

PÄIVYSTYS 
Virrat 

p. 050 302 0811

www.kiinteistohuoltopekkanen.fiKatso 
lisää

• Talonmiespalvelut
• Pihatyöt • Konetyöt
• Abloy avaimet

Kiinteistöhuolto Pekkanen Oy

3

Nest´le yleisurheileva iltapäiväkerho
houkutti 30 lasta liikkumaan

koulupäivän jälkeen
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Pohjois-Hämeen 
Sähkötyö Oy

Pirkantie 1, 34800 Virrat • Puh. (03) 475 4555 • www.phsoy.fi
Asennus: valimaki@phpoint.fi • 050 598 0394 
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www.isokivijarvi.com
Kysy meiltä

rahoitusta, se on 
joustava tapa asioinnille!

Olemme laajentaneet 
varaosapalvelua kaikkiin 
automerkkeihin ja 
autoalan tuotteisiin
- Nopeat toimitukset 
keskusvarastosta

KAIKKIEN MERKKIEN 
huolto/diagnostiikka.
PEUGEOT, CITROEN 
erikoisosaaminen

Huollon yhteydessä 
KATSASTUS-
PALVELU 0 €

Nelipyöräsuuntaukset
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Heti alkuun ISO KIITOS 
kaikille teille yrittäjille, 
jotka olette lähteneet tuke-
maan toimintaamme mai-
nostamalla lehdessämme. 
Tukenne on korvaamaton 
apu siihen, että voimme 
palkata virtolaisia nuoria 
urheilukoulujen ohjaajiksi 
sekä kustantaa urheilijoil-
lemme salimaksuja, kisa-
matkoja ja leirityksiä.

Lämmin kiitos myös 
Virtain kaupungille tuesta 
ja siitä, että meillä on lois-
tavat puitteet kesäisin har-
rastaa yleisurheilua.

Tulevana kesänä Vir-
roilla kisataan yli kymme-
net yleisurheilukilpailut ja 
kansallisen huomion tulee 
saamaan Virtain kansalli-
set 24.6. Tuon luokkata-
son kilpailuita ei Suomes-

sa järjestetä Virtain lisäksi 
kuin  kahdellatoista muul-
la paikkakunnalla.

Juhannuksen jälkeisenä 
keskiviikkona kannattaa-
kin suunnata kulkunsa ur-
heilukeskukseen, sillä to-
tuttuun tapaan luvassa on 
kovatasoisia kisoja.

Sisulisäikäisille ja nuo-
remmille on tarjolla kesän 
ajaksi Hippo-yleisurheilu-
kouluja ja monenmoisia 
kisoja. Perheiden on hyvä 
ottaa tämä lehti kesäksi tal-
teen ja seurata tapahtumia 
niin tästä kuin nettisivuil-
tammekin.

Kaikki Virroilla järjes-
tettävät lasten kisat ovat 
ns. matalan kynnyksen ki-
soja, joissa lapset voivat 
tutustua eri lajeihin moni-
puolisesti tuttujen aikuis-

ten ollessa toimitsijoina. 
Myös kesävirtolaiset ovat 
tervetulleita kisoihin!

Lehden sivulla 4, ja net-
tisivuillamme on tärkeää 
tietoa kaikille urheilukou-
lulaisille ja kisoihin osal-
listuville. Niihin kannattaa 
tutustua jo hyvissä ajoin.

Lopuksi haluan myös 
kiittää kaikkia ohjaajia ja 
valmentajia, jotka olette 
tehneet koko talven pyy-
teettömästi työtä lasten oh-
jauksen ja valmennuksen 
parissa. Ilman teitä ei oli-
si virtolaista yleisurheilua.

Kohta meidän kaikkien 
on aika siirtyä punaiselle 
tartanille ja nauttia yhdes-
sä yleisurheilusta!

Lämmintä yleisurheilu-
kesää kaikille toivottaen,

Tanja Sihvonen

Puheenjohtajan palsta

Liikuntaharjoittelun tiedetään 
vaikuttavan järjettömän monin 
positiivisin tavoin elämään. 
Kehittää lihaksistoa, luustoa ja 
hermostoa, parantaa hengitys- 
ja verenkiertoelimistöä, vähen-
tää riskiä sairastua moniin sai-
rauksiin, auttaa painonhallin-
nassa, vähentää kipuja.

Lista on ällistyttävän pitkä. 
Jos kehittäisin pillerin mikä an-
taisi samat hyödyt, saisin taa-
tusti Nobelin. Mikä harjoittelu-
muoto olisi sitten parasta? Pi-
täisikö laji olla tiedossa jo heti 
lapsena? Omaa lajia voi ja kan-
nattaakin hakea kokeilemalla 
useita eri liikuntamuotoja.

Tietysti pitkäjänteinen har-
joittelu kehittää pitkällä aika-
välillä, mutta kehittyminen ei 
ole kiinni pelkästään pitkäjän-
teisestä työstä. Asiaan vaikut-

taa järjettömän moni asia mm. 
henkilön fyysisistä ominai-
suuksista, harjoitteluun ja mo-
tivaatioon.

Geneettisesti vähemmänkin 
lahjakas voi päästä lahjakasta 
pidemmälle, jos motivaatio te-
kemiseen on kunnossa. Moti-
vaation taas puuttuessa voi se-
kin löytyä, vaikka lajin vaih-
tamisesta tai monipuolistami-
sesta. Huippulahjakkaaksi voi 
päästä vaikka vielä teini-iäs-
sä laji muuttuisikin. On tärke-
ää liikkua eri tavoin ja erityi-
sesti pitää siitä mitä tekee. Se 
vie monesti pisimmälle.

Vaikka oma laji tai harrastus 
löytyisikin helposti, kannattaa 
silti huomioida tekemisen mo-
nipuolisuus. Kaikissa lajeissa 
on jossain määrin yksipuoli-
suutta ja jokaisessa lajissa voi 

oppia jotain toisesta. Juoksijan 
ei kannata pelkästään juosta.

Kehittyäkseen hyväksi mu-
kaan kannattaa ottaa myös mm. 
voimaharjoittelua. Voimahar-
joittelussa taas hapenottokyky 
voi olla rajoittava tekijä pitkien 
sarjojen kohdalla. Lihas jaksai-
si tehdä työtä mutta keuhkot ei.

Luistelussa aktiivisen liikku-
vuuden ja lihaskunnon paran-
taminen tuo luisteluun nopeut-
ta ja pituutta. Erilaisilla koor-
dinaatioharjoitteluilla saadaan 
hurjasti hyötyä taitolajeihin.

Jos harjoitussuunnitelmaan 
kuuluu kuusi tuntia harjoittelua 
viikossa niin todennäköisem-
min parempaan lopputulokseen 
pääset viidellä tunnilla lajihar-
joittelua ja tunnilla tukevaa har-
joittelua kuin kuudella tunnilla 
pelkkää lajiharjoittelua.

Tämä pätee myös kuntoili-
jan terveyden edistämiseen, eri 
määrillä tietenkin. Lajinomai-
nen harjoittelu pitää olla pää-
painona, mutta sen kasvatta-
minen ei kasvata samassa suh-
teessa kehittymistä itse lajissa.

Kaikkea ei tarvitse - eikä pi-
däkään tehdä jatkuvasti sekai-
sin vaan riittää, että harjoitus-
ohjelmaan sisällyttää yksittäi-
siä elementtejä kerrallaan.

Myös kehonhuolto pitäisi ra-
kentaa rutiininomaiseksi sel-
kärankaan, jotta siitä ei tulisi 
pakollinen paha vaan asia jo-
ka ”vaan kuuluu treeniin”. Sii-
näkin jokainen voi kokeilla it-
selleen sopivia asioita, olkoon 
se sitten liikkuvuusharjoittelua, 
venyttelyä, jääkylpyä tai vaik-
kapa hierontaa.

Kehonhuollon tärkein osa on 

kuitenkin uni, jonka vaikutuk-
sia ei pidä väheksyä urheilus-
sa. Nyky-yhteiskunnassa suu-
rempi suorittaminen koetaan 
tärkeimmäksi asiaksi, myös ur-
heilussa. Sitä ei kuitenkaan pi-
täisi ikinä tehdä unen kustan-
nuksella. Nyrkkisääntönä kaik-
ki alle kahdeksan tunnin unet 
ovat poissa kehityksestä.

Lapsilla tärkeintä on aloittaa 
liikkuminen ajoissa, jotta siitä 
tulee osa hyvän elämän mal-
lista. Leikinomaisesti ja moni-
puolisesti lapsen pitämistä asi-
oista. Perheen, sekä vanhempi-
en että sisarusten kannustus ja 
tuki on ehkä tärkein asia ter-
veellisestä liikunnan sisäistä-
misestä ihan huippu-urheiluun 
asti.

Liike on elämää. 
Tuomas Liikala

Liike on elämää

KESÄN HAUSKIN LASTENTAPAHTUMA VIRROILLA 3.-4.7.2020

Tuu mukaan!

PERJANTAI 3.7. 
• MAAILMAN VAHVIN TYTTÖ PEPPI PITKÄTOSSU  
 KOIVURINTEEN PÄIVÄKOTI, VAPAA PÄÄSY
• MUKSUMARATON-SUUNNISTUS VIRTAIN KESKUSTASSA

LAUANTAI 4.7. 
• MUKSUJEN OMAT URHEILUKISAT  
 URHEILUKENTÄLLÄ, VAPAA PÄÄSY 
 LIIKUNTAA, LEIKKIÄ JA ILONPITOA  
 KOKO PERHEELLE
• TUTTIRITARIN KONSERTTI  
 LIIKUNTAHALLILLA

Juhannuskaupungin
kesässä  ohjelmaa  
lapsille!
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rahoitusta, se on 
joustava tapa asioinnille!

Ajoneuvojen varaosat ja 
lisätarvikkeet 
nopeilla toimituksilla 
keskusvarastolta
Keskusvarastotuotteet: ennen klo 9.00 
tilatut - toimitusaika n. 3 h.  Muussa 
tapauksessa aina seuraavana päivänä 
klo 12 mennessä.

• Huollamme valtaosan  
automerkeistä

• Huollon yhteydessä 
 KATSASTUS-
 PALVELU 0 €
• Nelipyöräsuuntaukset

• Merkkidiagnostiikka: 
Peugeot, Citroen,  
VW, Audi, Seat,  
Volvo, BMW,  
Mercedes-Benz
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 .aiskunob-PO aisiovranahar söym isatsanialotnusa taas anaakkaisa-ajatsimo

 anialotnusa/fi.po :ääsil euL

 .ikknapsuuso äätnöym nanialotnusA

Sampolantie 7, Virrat
Puh. 03 475 2000
www.kitusenkievari.fi

Avoinna ma–la 6–22, su 8–22
KAHVILA, RAVINTOLA JA MOTELLI

JÄÄTELÖ

KIOSKI

Aamiainen ja lounas 
noutopöydästä joka päivä.

Sähköä hyvään kotiin…

Virtain Urheilijoiden 
kansalliset 

ke 24.6. klo 17.30 alkaen
LAJIT 

M: 100m, 200m, 3000m, 
korkeus, seiväs, kuula, keihäs

N: 100m, 200m, 3000m, 
korkeus, keihäs, kiekko, moukari

M19: kuula
M17: kiekko
N17: moukari

www.virtainurheilijat.fi
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VIIKKOKISA-CUP 8-15v
 » Sarjat parittomin vuosin. Esim. 9-vuotiaissa kisaavat 2012-

2013 synt.

 » Kauden loputtua palkitaan kaikki vähintään kolmeen eri kil-
pailuun osallistuneet.

 » Palkittavan urheilijan tulee olla Virtain Urheilijoiden jäsen.

 » Urheilijalla tulee olla suoritettuna vähintään yksi laji kusta-
kin lajiryhmästä ( juoksu, heitto, hyppy) esim. 60m, moukari, 
korkeus

 » Yhteispisteisiin lasketaan kauden paras tulos jokaisesta 
suoritetusta lajista. Vain viralliset lajit huomioidaan.

 » Urheilija voi tehdä lajituloksen missä tahansa virallisessa 
kilpailussa, millä tahansa paikkakunnalla.

 » Kisoja löytyy os. kilpailukalenteri.fi

 » Viikkokisoissa ei jaeta palkintoja.

Ilmoittautuminen kisoihin
 » Ilmoittaudu 3pv ennen kisoja os. kilpailukalenteri.fi

 » Jälki-ilmoittautumisesta peritään maksu 25€ / ilta myös 
seuran omilta jäseniltä.

Kisaohjeita
 » Kisat alkavat klo 17.30

 » Heittolajeissa, pituudessa ja 3-loikassa on kuusi kierrosta

 » Toimitsijoina ovat kaikkien lasten vanhemmat

Viikkokisat: 
 

  ke 23.6. ke 14.7. 
Peukku-kisat ke 28.7. ke 18.8. 

Seuranmestaruus 

8-9 v. 
40m 

600m 
pituus 
kiekko 

40m aj. 
korkeus 

kuula 

150m 
korkeus 
keihäs 

40m 
1000m 
pituus 
kuula 

10-11 v. 
60m 

1000m 
pituus 
kiekko 

60m aj. 
korkeus 

kuula 

200m 
korkeus 
keihäs 

60m 
1000m 
pituus 

moukari 

12-13 v. 
60m 

1000m 
korkeus 
kiekko 

60m aj. 
3-loikka 
moukari 

200m 
pituus 
kuula 
keihäs 

60m 
1000m 
pituus 
kuula 

14-15 v. 
100m 
800m 

korkeus 
kuula 

2000m 
3-loikka 
kiekko 
kuula 

300m 
pituus 
kuula 
kiekko 

100m 
1000m 
kuula 
kiekko 

17-22 v. 
N/M Katso lajit: kilpailukalenteri.fi 

  SEURAKISAT 4-7v. 
 

 ke 23.6. ke 14.7. ke 28.7. ke 18.8. 

4-5v. 
40m 
Pallo 

Pituus 

40m 
400m 
Pallo 

Pituus 

40m 
Pallo 

Pituus 
Turbokeihäs 

80m 
Pallo 

Pituus 

6-7v. 
40m 
Pallo 

Pituus 

40m 
400m 

Renkaanheitto 
Pituus 

40m 
Pallo 

Pituus 
Turbokeihäs 

80m 
Renkaanheitto 

Pituus 
 

• Kilpailut alkavat klo 18.00. 
• Jokainen ikäluokka kisaa omassa sarjassaan. 
• Kauden loputtua palkitaan kaikki vähintään kahteen kilpailuun osallistuneet. 
• Ilmoittautuminen kisoihin: ennakkoon kisaviikon maanantai-iltaan klo 18 mennessä 

osoitteessa www.virtainurheilijat.fi tai kilpailupaikalla klo 17.30. 

 

VIIKKOKISAT
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YKSPETÄJÄ OY
www.ykspetajaoy.fi

Aikataulut ja tiedustelut
www.ykspetajaoy.fi tai 0400 232 838

040 544 0438 Virrat

Kolarikorjaamo ja Automaalaamo

IIVONEN Oy
050 530 2075

Ahjolantie 25, 34800 Virrat

VIRTAIN KIINTEISTÖPALVELU OY

RAKENNUS-, MAARAKENNUS-, JÄTEHUOLTOPALVELUT, 
SUUNTA- JA ALITUSPORAUKSET

Puh. 0400 623 819, 0440 534 818
Email: info@vkpoy.fi    www.vkpoy.fi

Virtain Kiinteistöpalvelu Oy MAANRAKENNUSTA
Perustukset, jätevesijärjestelmät

Pihat, vihertyöt, purkutyöt
Urakalla tai tuntityönä

VIRTAIN KAIVIN
P. Nahkala

Betonin, asfaltin, kantojen sekä puutavaran vastaanotto

Mursketoimitukset. Seulottua multaa, täytemaata.

Virrat
050 561 5518

Suomen
Taidekehys Oy

sahatavaran ja vanerin
myynti ja sahauspalvelu

Paavolantie 557
Jäähdyspohja, Virrat

puh. 475 8717
050 561 4320

YLÄ-KORON TILA
• Luomuylämaankarjan lihanmyyntiä

• Koneurakointia:
traktori-, kaivuri- ja metsäkonetyöt

www.ylakorontila.fi
ylakorontila@gmail.com

050 304 7625
Meiltä maa-ainestoimitukset: 

• KALLIOMURSKEET • SORAMURSKEET 
• SORAT JA HIEKAT

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

M&M Kaihola Oy
040 5071397

• Kaikki rakennusalan työt
• Vuokrattavana asuntoautoja

Meijeritie 16, 34800 Virrat Puh. 020 779 0285

Urheilun hengessä mukana

Hyvätalo Oy
www.hyva-talo.fi

VALTUUTETTU NISSAN-HUOLTO 
Kiertotie 8, 34800 VIRRAT 

Puh. 03-475 2400 
www.autopato.fi 

6

Golfin aloittaminen
on nyt helpompaa kuin koskaan.

Liikkarissa on taasen taka-
na monipuolinen toiminta-
vuosi, jonka aikana on lii-
kuttu monien liikuntamuo-
tojen ja lajien parissa.

Liikuntaleikkikoulu on 
tarjonnut jo useiden vuosi-
en ajan lajeihin sitoutuma-
tonta liikkumista ja ensim-
mäiset virtolaiset ”liikka-

rilaiset” ovat tällä hetkellä 
22-vuotiaita.

Liikkari on antanut 
useimmille liikuntakipinän 
ja osa on jatkanut aikanaan 
liikkumista myös seuratoi-
minnan parissa, muun mu-
assa yleisurheilussa, jääkie-
kossa, lentopallossa, ratsas-
tuksessa, jalkapallossa ja 

hiihdossa.
Liikuntaleikkikoulus-

sa liikunnan iloista on tänä 
vuonna päässyt nauttimaan 
40 lasta, joka on ennätys-
määrä sen historiassa.

Lasten liikunnalliset tai-
dot ovat karttuneet leikkien 
ja pelien ohella myös temp-
puradalla sekä painimols-

killa. Syksyn aikana tutuksi 
tuli myös yleisurheiluken-
tällä pituushyppy, renkaan-
heitto ja suunnistus.

Vauhdikkaan ja onnistu-
neen vuoden jälkeen on hy-
vä hengähtää, mutta kesällä 
on taasen tarjontaa pienim-
mille Naperourheilukoulun 
muodossa.

Liikuntaleikkikoulusta innostus 
monipuoliseen liikkumiseen

Liikuntaleikkikoulussa liikunnan iloista on tänä vuonna päässyt nauttimaan 40 lasta, joka on ennätysmää-
rä sen historiassa.
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Pihla ikkunat ja ovet
Suosituin valinta suomalaiseen kotiin.

Remontoitko vanhaa tai rakennatko uutta?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton arviokäynti

www.pihla.fi tai 0800 550 880

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

Parturi-Kampaamo

ma–pe 
9–17, 

la 9–13

Reinen 
Tilisointi

Venepesuaineet, vahat
Pienkoneisiin esim. akut, tulpat, öljyt

Varaosat   Tarvikkeet   Työkalut

AutoAsi VirrAt
Virtain Varaosa oy
Keskustie 7 Puh. 03-475 5264

HUOLLAMME JA KORJAAMME
KAIKKI MERKIT, 
ERITYISESTI MERSUT
PIRKANTIE 22, 34800 VIRRAT, 040 7656 184

Myös
3D-nelipyörä-
suuntaukset!

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

- palveluyrittäjä

Fysioterapeutit:
Heidi Haapamäki 040 577 1342
Hannu Rantanen 044 073 2803

www.virtainkunnonhoito.fi
Pääskyntie 6, 34800 VIRRAT

Fysikaalinen hoitolaitos

Kiertotie 4, Sampola, Virrat | Avoinna ma-pe klo 8.50-16.00
 vileninleipomo@phpoint.fi | 03 475 2900 | www.vileninleipomo.fi

Käsinleivotut herkut lähileipuriltasi  
jo kolmannessa polvessa

Perinteitä kunnioittaen  
tuoreesti tässä päivässä

Jussilan Lomamökit Oy
p. 010 279 4240 • myynti@jussilanlomamokit.fi

www.jussilanlomamokit.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.
VERKKOKAUPPA

PALVELEE 24/7

HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTTIRUOHONLEIKKURIT
MYY JA HUOLTAA

Pesupalveluja 
Virroilla
VIRTOPESU KoneuraKointi 

TIMO TAMMINEN KY
Kiertotie 9, Virrat    Ajanvaraus ark. klo 8–16 p. 050 592 1822 / Marika

KAIKKONEN
RUOVESI

SAMMUTINHUOLTOPALVELUT
TUKESIN HYVÄKSYMÄ HUOLTOLIIKE

ORIVEDEN 
SAMMUTINHUOLTO

Pekka Leppämäki ky
Pohjoiskaari 10, 35300 Orivesi

Puh. 0400 625 933, osh.fi
Virtaintie 29                                           Puh. 03 475 4607

    Pub 66
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KESÄN HIPPO-YLEISURHEILUKOULU
Startti maanantaina 31.5.

2012-2014 synt. klo 17.00-18.30

2007-2011 synt.klo 18.30-20.00

NAPEROURHEILUKOULU
2015-2016 synt. klo 18-19

Kokoonnumme leikkimään ja liikkumaan keskiviikkoisin urheilukentälle.

Tarkempi alkamisajankohta ja lisätiedot löytyvät seuran nettisivuilta 
lähempänä kesää.

VirtUlainen
20

Sarjat ja lajit: 
v. 2016 tai myöh. synt. 40m, pallonheitto 
v. 2015 synt. 40m, pituus, pallonheitto 
v. 2014 synt. 40m, pituus, pallonheitto 
v. 2013 synt. 40m, pituus, pallonheitto 
v. 2012 synt. 40m, pituus, pallonheitto 
v. 2011 synt. 40m, pituus, pallonheitto 
v. 2010 synt. 60m, pituus, kuulantyöntö

Kilpailu käydään kaksi-/kolmiotteluna. 
llmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin. 

Seuraa ilmoittelua kisapäivämäärästä OP:n ja 
VirtU:n nettisivuilta.

Kaikki lapset 
mukaan kisaamaan!

Keskiviikkona 3.6.2020 klo 18.00 Virtain urheilukentällä

Hippo-kilpailut

OP Ylä-Pirkanmaa
Lisätiedot: www.virtainurheilijat.fi

8.8.2020
Virtain Ravirata

klo 11.00

4

KESÄN HIPPO-YLEISURHEILUKOULU
Startti maanantaina 18.5.
2011–2013 synt. klo 17.00–18.30
2006–2010 synt. klo 18.30–20.00

 
NAPEROURHEILUKOULU

2014-2016 synt. klo 18–19
Kokoonnumme leikkimään ja liikkumaan 

keskiviikkoisin urheilukentälle.
Tarkemmat päivät löydät seuran nettisivuilta.

Urheilukouluista ja lisensseistä löydät tarkempaa
Virtain Urheilijoiden yleisurheilujaoston nettisivuilta. 

Viikkokisat: 
 

  ke 17.6. ke 15.7. ke 5.8. ke 19.8. 
Seuranmestaruus 

8-9 v. 
40m 

600m 
pituus 
kiekko 

400m 
40m aj. 
seiväs 
kuula 

40m 
1000m 
pituus 

moukari 

150m 
korkeus 
keihäs 

10-11 v. 
60m 

1000m 
pituus 
kiekko 

400m 
60m aj. 
seiväs 
kuula 

60m 
1000m 
pituus 

moukari 

200m 
korkeus 
keihäs 

12-13 v. 
60m 

1000m 
korkeus 
kiekko 

400m 
60m aj. 
3-loikka 
moukari 

60m 
1000m 
kuula 
keihäs 

200m 
pituus 
kuula 
kiekko 

14-15 v. 

100m 
800m 

korkeus 
kuula 
keihäs 

2000m 
3-loikka 
kiekko 

moukari 

100m 
800m 
kuula 
kiekko 

300m 
pituus 
kuula 
kiekko 

17-22 v. 
N/M Katso lajit: kilpailukalenteri.fi 

Viikkokisat

Silja Line Seurakisat 4-7v. 
 17.6. 15.7. 5.8. 19.8. 

4-5v. 
40m 
Pallo 

Pituus 

40m 
400m 
Pallo 

Pituus 

40m 
Pallo 

Pituus 
Turbokeihäs 

80m 
Pallo 

Pituus 

6-7v. 
40m 
Pallo 

Pituus 

40m 
400m 

Renkaanheitto 
Pituus 

40m 
Pallo 

Pituus 
Turbokeihäs 

80m 
Renkaanheitto 

Pituus 

 

 

Silja Line Seurakisat 4–7 v.

2013–2016 syntyneet
Kilpailut alkavat klo 18. Jokainen ikäluokka suorittaa lajit omassa sarjassaan. 

Kauden loputtua palkitaan kaikki vähintään kahteen osakilpailuun osallistuneet. 
Lapset saavat Seurakisapassin, johon kerätään suoritustarroja kesän aikana.

Ilmoittautuminen maanantai-iltaan klo 18 mennessä VirtU:n nettisivujen kautta

ILMOITTAUTUMINEN www.kilpailukalenteri.fi
Viikkokisacup-säännöt ja tiedot lisensseistä löytyy VirtU:n nettisivuilta.

Käy tutustumassa ohjeisiin mahdollisimman pian! Tapahtumia on paljon!

Tunnelmia viime kesän
Naperourheilukoulusta

Huomio! Vallitsevasta tilanteesta johtuen päivämäärät saattavat muuttua.
Seuraa ilmoittelua VirtU:n nettisivuilta.

VirtUlainen
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SSS- ja Viiskuntakisojen kautta Peukkukisoihin
Suomenselän alueella on tehty vuosikymme-
net laadukasta työtä yleisurheilun parissa niin 
kentillä kuin kenttien ulkopuolellakin. Aikoi-
naan alueen seurat kehittivät kilpailusarjan, 
jossa jäsenseurojen urheilijoiden ei tarvinnut 
maksaa osallistumismaksua, vaan kisoihin 
sai tulla kuka tahansa ja ilmaiseksi. Yhteis-
työkumppaniksi oli lupautunut Suomense-
län Sanomat ja näin kisatkin kulkivat nimellä 
SSS-kisat. Kisat keräsivät lapsia kymmenit-
täin kisailemaan pitkin kesää Virtain Urheili-
joiden, Alavuden Urheilijoiden, Töysän Vedon, 
Soinin Sisun, Lehtimäen Jyskeen, Ähtärin Ur-
heilijoiden ja Kuortaneen Kunnon järjestämiin 
kisoihin.

 Jossain vaiheessa yhteistyökumppa-
niksi vaihtui Viiskunta-lehti ja kuntaliitosten 
myötä mukaan tuli myös Alajärven Ankkurit. 

Mikään muu ei sitten muuttunutkaan, vaan 
edelleenkin kisat olivat matalan kynnyksen 
kisoja ilman osallistumismaksua. 

Tällä hetkellä yleisurheilevien lasten vanhem-
mat ovat SSS-kisojen ”kasvatteja” kun taas 
edustusurheilijamme ovat aloittaneet kilpai-
lunsa Viiskuntakisoissa. 

 Tänä kesänä kisasarja saa uuden ni-
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Muistoja urheiluajoilta

1990-luvun alussa virtulaiset pärjäsivät hienosti seuraottelussa NoU - KyPo - VirtU.

Hei, sinäkin taidat olla Hei-
di, sä voit tulla tähän hyp-
pään pituutta”. Näin minua 
tervehti kaimani, joka hyp-
päsi pituutta Liikuntahallin 
juoksusuoralla, kun ensim-
mäistä kertaa menin urhei-
lukouluun.

Pikkusiskoni Mari oli 
aloittanut urheilukoulun 
aiemmin syksyllä ja minä 
lähdin mukaan harjoituk-
siin, kun oli hävinnyt hä-
nelle juoksukisassamme 
kotona. Tuona syksynä al-
koi yleisurheilu, mistä tuli 
tavallaan koko perheen har-
rastus noin 15 vuodeksi.

Myöhemmin myös nuo-
rempi siskoni Miia kasvoi 
mukaan yleisurheiluharras-
tukseen.

Isä oli harjoituksissa mu-
kana ohjaajana ja kiersi 
kanssamme kisoissa. Äiti oli 
jaostossa mukana ja toimi 
nuorisopäällikkönä.

Talkoitakin oli, milloin 
kerättiin kunniakierroslap-
puihin nimiä, oltiin toimitsi-
jana kisoissa, myytiin torilla 
arpoja, kerättiin roskia tien-
varsilta, pulloja juhannus-
festareilla tai myytiin lippuja 
Vehkakosken tanssilavalla.

Oma urheiluni alkoi 
9-vuotiaana ja kesti 22-vuo-
tiaaksi asti. Harjoituksia 
nuoremmille vedin 13-vuo-
tiaasta 25-vuotiaaksi asti.

Alkuvuosien harjoituksis-
ta on jäänyt mieleeni Kisa-
pirtin painisalista jalkapallo-
pelit ja yläkerran isossa sa-

lissa kiinniottoviestit, jotka 
kohottivat urheilukoululais-
ten tunnelman kattoon.

Yleisurheilukoulussa oli 
kivaa kokeilla eri lajeja ja 
harjoittelukin vaihteli vuo-
denaikojen mukaan. Alus-
ta lähtien tykkäsin kilpaile-
misesta.

Ensimmäisistä isommista 
kisoista muistan, että osal-
listuin Ratinan kentällä kol-
miloikkaan. Kivaa oli! Ki-
sojen jälkeen minulta kysyt-
tiin, paljonko olin hypännyt 
ja monesko olin. En osannut 
vastata. Jäin vain ihmettele-
mään, että olisiko minun pi-
tänyt sellaisetkin tietää.

Kisamatkat bussilla oli-
vat tunnelmallisia ja yhtei-

söllisiä kortin peluu hetki-
neen. Muistan myös pikku-
siskoni Marin voittaneen ta-
kapenkin kädenvääntökisas-
sa isommatkin pojat.

Eräistä piirinmestaruus-
maastoista muistan, miten 
isolla lasten ja aikuisten po-
rukalla kiersimme juoksu-
reitin ja samalla mietimme, 
miten juostaan ylä- ja ala-
mäet. Humoristiseksi ohjeet 
teki se, että samalla mietim-
me, mihin kohtaa voisi viri-
tellä jekkuja toisille kilpaili-
joille.

Vuosien myötä toisten 
seurojen urheilijoista tuli 
kyllä kavereita, joita oli ki-
va tavata kisoissa. Erityisen 
tunnelmallisia olivat alku-

syksyn viestikisat Ratinas-
sa, joista viimeisimmät mat-
kat juostiin jo illan pimettyä 
stadionin valojen valaistessa 
kenttää.

Yläaste- ja lukioaikana 
koulunkäynti ja harjoitukset 
täyttivät suurimman osan 
päivästä ja viikosta. Tor-
stai-iltaisin Kisapirtin pihas-
ta lähti aina muutama henki-
löauto kohti Kuortane-hal-
lia, jossa kävimme harjoit-
telemassa. Läksyjä yritettiin 
vähän rustata automatkalla.

Mukaan tulivat nuorten 
maajoukkueleiritykset oman 
lajin kohdalta sekä muka-
na olot siskojen leirityksil-
lä. Alkuvuosien Suomense-
län-kisat muuttuivat ympä-
ri Suomea oleviksi kisoiksi, 
joissa lajitulokset ja sijoituk-
set olivat jo itsellekin merki-
tyksellisiä.

Näitä muistoja kirjoittaes-
sa tulee iloinen ja kiitollinen 
olo. Kiitoksia vanhemmille-
ni siitä, että he ovat aikoi-
naan omalta osaltaan mah-
dollistaneet harrastukseni. 
Kiitoksia siskoilleni ja seu-
rakavereilleni mukavista ur-
heilumuistoista.

Kiitoksia urheilukoulun 
ohjaajille ja valmentajille 
ja kaikille niille, jotka ovat 
omalta osaltaan mahdollis-
taneet seuran toiminnan ja 
siten urheiluharrastuksen 
minun ja monen muun koh-
dalla!

Heidi Riihinen o.s.Kopra

Heidi Riihinen o.s. Kopra. 
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Tokaluokkalaisten poikien vuoteen mahtuu liikuntaa laidasta laitaan
Viikkokisoihin ja urheilukouluun osallistui viime kesänä erittäin aktiivisesti vauhdikas joukko kahdeksan vuotiaita poikia. Pojat, Manu Yläjärvi, 
Riku Yläjärvi, Sulo Ihainen, Manu Vilén ja Otto Lamberg odottavatkin että kesä tulisi pian ja pääsisi urheilukouluun. Tänä kesänä pojista olisi jo 
kiva lähteä kisaamaan oman kotikentän ulkopuolelle. Toivottavasti yhteiset kisareissut onnistuisivatkin, sillä ainakaan kisoista ei tuon ikäisillä 
ole pula. Kisoja nimittäin löytyy kesäloman jokaiselle päivälle jostain päin Suomea.

Riku Yläjärvi
1. 5-Vuotiaana

2. Kaikki

3. Kivalta

4. Kuulantyöntö

5. Jääkiekko, futsal, jalkapallo ja laskette-
lu

6. Jalkapalloilija Heung-min Son

Manu Yläjärvi
1. 5-Vuotiaana

2. Paljain varpain juokseminen

3. Jännittävältä

4. Kuulantyöntö

5. Jääkiekko, futsal, jalkapallo ja laskette-
lu

6. Patrik Laine

Manu Vilén
1. Liikkarissa 3-vuotiaana

2. On kivaa kun on estehyppyjä ja kaik-
kea

3. Kivalta

4. Pallonheitto, mutta nyt ei oo enää sitä, 
niin kuula

5. Jalkapallo, futsal, parkour, jääkiekko, 
paini ja laskettelu sekä kitaransoitto ja 
mupe Merikanto-opistossa

6. Ei ole

Sulo Ihainen
1. 2018

2. Kaikki

3. Jännältä ja kivalta

4. Keihäänheitto

5. Jalkapallo, sähly ja futsal

6. Timo Jutila ja Iivo Niskanen

Otto Lamberg
1. Liikkarissa 3-vuotiaana

2. Moukarinheitto, pituus ja juoksu

3. Jännittävältä

4. Juoksu

5. Laskettelu, jääkiekko, jalkapallo, futsal, 
skuuttaus

6. Jalkapalloilija Lionel Messi

Manu Yläjärvi, Riku Yläjärvi, Sulo Ihainen, Manu Vilén ja Otto Lamberg odottavat yleisurheilukesän 
alkamista.

Koulutyön lomassa pojat ehtivät vastailemaan seuraavin kysymyksiin:
1. Milloin aloitit urheilukoulun?

2. Mikä urheilukoulussa on kivaa?

3. Miltä kilpaileminen tuntuu?

4. Lempilaji?

5. Muut harrastukset?

6. Idoli?

VirtUlainen
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Tmi Kari Heikkilä

Perinnekylä, Virrat

TUPARAVINTOLA
puh. 475 6560 • 050 5582 485

Maittava lounas 
seisovasta pöydästä joka päivä

Tilitoimisto- ja kopiointipalvelut

Virtaintie 35
ma–pe 10–17    la 10–13

Naisten vaatetusliike

Puh. 044 978 9791

Metsäkonehuolto 
Mikko Ala-Sulkava Oy

V I R R A T

www.kipa.fiwww.kipa.fiwww.kipa.fiwww.kipa.fiPaikallinen, palveleva kirjakauppasi

Virtaintie 35

03 475 4165
www.virratkirja.fi
Palvelemme ma–pe 10–17 ja  
la 9–13, kesäla 10–14

Keskustie 5
PL 32
34801 Virrat
puh. (03) 475 5371

www.asetalo.com • asetalo@asetalo.fi

Kuvaamo
Virtaintie 32, VIRRAT
www.kuvaamointo.fi

J.L.. Runebergin Herkut
Tilausleipomo ja herkkukeittiö VirroillaPuh. 0400 825 933 • info@runeberginherkut.net 

www.runeberginherkut.net

J.L.. Runebergin Herkut
Tilausleipomo ja herkkukeittiö VirroillaLeivonnaisia, ruokia, pitopalvelua
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Muistoja urheiluajoilta

1990-luvun alussa virtulaiset pärjäsivät hienosti seuraottelussa NoU - KyPo - VirtU.

Hei, sinäkin taidat olla Hei-
di, sä voit tulla tähän hyp-
pään pituutta”. Näin minua 
tervehti kaimani, joka hyp-
päsi pituutta Liikuntahallin 
juoksusuoralla, kun ensim-
mäistä kertaa menin urhei-
lukouluun.

Pikkusiskoni Mari oli 
aloittanut urheilukoulun 
aiemmin syksyllä ja minä 
lähdin mukaan harjoituk-
siin, kun oli hävinnyt hä-
nelle juoksukisassamme 
kotona. Tuona syksynä al-
koi yleisurheilu, mistä tuli 
tavallaan koko perheen har-
rastus noin 15 vuodeksi.

Myöhemmin myös nuo-
rempi siskoni Miia kasvoi 
mukaan yleisurheiluharras-
tukseen.

Isä oli harjoituksissa mu-
kana ohjaajana ja kiersi 
kanssamme kisoissa. Äiti oli 
jaostossa mukana ja toimi 
nuorisopäällikkönä.

Talkoitakin oli, milloin 
kerättiin kunniakierroslap-
puihin nimiä, oltiin toimitsi-
jana kisoissa, myytiin torilla 
arpoja, kerättiin roskia tien-
varsilta, pulloja juhannus-
festareilla tai myytiin lippuja 
Vehkakosken tanssilavalla.

Oma urheiluni alkoi 
9-vuotiaana ja kesti 22-vuo-
tiaaksi asti. Harjoituksia 
nuoremmille vedin 13-vuo-
tiaasta 25-vuotiaaksi asti.

Alkuvuosien harjoituksis-
ta on jäänyt mieleeni Kisa-
pirtin painisalista jalkapallo-
pelit ja yläkerran isossa sa-

lissa kiinniottoviestit, jotka 
kohottivat urheilukoululais-
ten tunnelman kattoon.

Yleisurheilukoulussa oli 
kivaa kokeilla eri lajeja ja 
harjoittelukin vaihteli vuo-
denaikojen mukaan. Alus-
ta lähtien tykkäsin kilpaile-
misesta.

Ensimmäisistä isommista 
kisoista muistan, että osal-
listuin Ratinan kentällä kol-
miloikkaan. Kivaa oli! Ki-
sojen jälkeen minulta kysyt-
tiin, paljonko olin hypännyt 
ja monesko olin. En osannut 
vastata. Jäin vain ihmettele-
mään, että olisiko minun pi-
tänyt sellaisetkin tietää.

Kisamatkat bussilla oli-
vat tunnelmallisia ja yhtei-

söllisiä kortin peluu hetki-
neen. Muistan myös pikku-
siskoni Marin voittaneen ta-
kapenkin kädenvääntökisas-
sa isommatkin pojat.

Eräistä piirinmestaruus-
maastoista muistan, miten 
isolla lasten ja aikuisten po-
rukalla kiersimme juoksu-
reitin ja samalla mietimme, 
miten juostaan ylä- ja ala-
mäet. Humoristiseksi ohjeet 
teki se, että samalla mietim-
me, mihin kohtaa voisi viri-
tellä jekkuja toisille kilpaili-
joille.

Vuosien myötä toisten 
seurojen urheilijoista tuli 
kyllä kavereita, joita oli ki-
va tavata kisoissa. Erityisen 
tunnelmallisia olivat alku-

syksyn viestikisat Ratinas-
sa, joista viimeisimmät mat-
kat juostiin jo illan pimettyä 
stadionin valojen valaistessa 
kenttää.

Yläaste- ja lukioaikana 
koulunkäynti ja harjoitukset 
täyttivät suurimman osan 
päivästä ja viikosta. Tor-
stai-iltaisin Kisapirtin pihas-
ta lähti aina muutama henki-
löauto kohti Kuortane-hal-
lia, jossa kävimme harjoit-
telemassa. Läksyjä yritettiin 
vähän rustata automatkalla.

Mukaan tulivat nuorten 
maajoukkueleiritykset oman 
lajin kohdalta sekä muka-
na olot siskojen leirityksil-
lä. Alkuvuosien Suomense-
län-kisat muuttuivat ympä-
ri Suomea oleviksi kisoiksi, 
joissa lajitulokset ja sijoituk-
set olivat jo itsellekin merki-
tyksellisiä.

Näitä muistoja kirjoittaes-
sa tulee iloinen ja kiitollinen 
olo. Kiitoksia vanhemmille-
ni siitä, että he ovat aikoi-
naan omalta osaltaan mah-
dollistaneet harrastukseni. 
Kiitoksia siskoilleni ja seu-
rakavereilleni mukavista ur-
heilumuistoista.

Kiitoksia urheilukoulun 
ohjaajille ja valmentajille 
ja kaikille niille, jotka ovat 
omalta osaltaan mahdollis-
taneet seuran toiminnan ja 
siten urheiluharrastuksen 
minun ja monen muun koh-
dalla!

Heidi Riihinen o.s.Kopra

Heidi Riihinen o.s. Kopra. 
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Pihla ikkunat ja ovet
Suosituin valinta suomalaiseen kotiin.

Remontoitko vanhaa tai rakennatko uutta?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton arviokäynti

www.pihla.fi tai 0800 550 880

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

Parturi-Kampaamo

ma–pe 
9–17, 

la 9–13

Reinen 
Tilisointi

Venepesuaineet, vahat
Pienkoneisiin esim. akut, tulpat, öljyt

Varaosat   Tarvikkeet   Työkalut

AutoAsi VirrAt
Virtain Varaosa oy
Keskustie 7 Puh. 03-475 5264

HUOLLAMME JA KORJAAMME
KAIKKI MERKIT, 
ERITYISESTI MERSUT
PIRKANTIE 22, 34800 VIRRAT, 040 7656 184

Myös
3D-nelipyörä-
suuntaukset!

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

- palveluyrittäjä

Fysioterapeutit:
Heidi Haapamäki 040 577 1342
Hannu Rantanen 044 073 2803

www.virtainkunnonhoito.fi
Pääskyntie 6, 34800 VIRRAT

Fysikaalinen hoitolaitos

Kiertotie 4, Sampola, Virrat | Avoinna ma-pe klo 8.50-16.00
 vileninleipomo@phpoint.fi | 03 475 2900 | www.vileninleipomo.fi

Käsinleivotut herkut lähileipuriltasi  
jo kolmannessa polvessa

Perinteitä kunnioittaen  
tuoreesti tässä päivässä

Jussilan Lomamökit Oy
p. 010 279 4240 • myynti@jussilanlomamokit.fi

www.jussilanlomamokit.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.
VERKKOKAUPPA

PALVELEE 24/7

HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTTIRUOHONLEIKKURIT
MYY JA HUOLTAA

Pesupalveluja 
Virroilla
VIRTOPESU KoneuraKointi 

TIMO TAMMINEN KY
Kiertotie 9, Virrat    Ajanvaraus ark. klo 8–16 p. 050 592 1822 / Marika

KAIKKONEN
RUOVESI

SAMMUTINHUOLTOPALVELUT
TUKESIN HYVÄKSYMÄ HUOLTOLIIKE

ORIVEDEN 
SAMMUTINHUOLTO

Pekka Leppämäki ky
Pohjoiskaari 10, 35300 Orivesi

Puh. 0400 625 933, osh.fi
Virtaintie 29                                           Puh. 03 475 4607

    Pub 66

8



8VirtUlainen - Digilehti 04/2021

Nestlé yleisurheileva iltapäiväkerho liikutti lapsia syksyllä liikuntahallilla
Kerhon aikana tutustuttiin yleisurheilulajeihin ja terveellisiin ruokailutottumuksiin.
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Järjestötoiminnan urakoitsija
Valtakunnallisestikin erittäin arvostettu ur-
heilun järjestömies Erkki Pajumäki siirtyi 
pitkälliseen sairauteen murtuneena taivaalli-
selle kentälle 12. kesäkuuta kotonaan Virroil-
la. Hän oli syntynyt kolmas heinäkuuta 1934 
Virtain Kurjenkylässä, jossa sai asua ja olla 
puolet rikkaasta elämästään. Virtain keskus-
taan Pajumäen perhe muutti 1977.

Erkki, maatalon poikana kasvoi turvallisessa 
ympäristössä. Jopa niin, että kaikki elämisen 
eväät olivat lähellä Kurjenkylän idyllisessä 
ympäristössä.  Myös pitkäaikainen työpaikka 
löytyi omalta reviiriltä, sillä Erkki toimi kym-
menet vuodet paikallisen säästöpankin kont-
torinhoitajan tehtävässä.

Elämänkumppaniakaan ei tarvinnut etsiä 
edes lahden toiselta puolelta. Kylän koulu 
houkutteli opettajakseen nuoren Hilkka-nei-
din, josta tuli varsin pian rouva Pajumäki. 
Yhteiseloa rikastutti myöhemmin kaksi lasta, 
Tuula ja Jukka.

Erkki jos kukaan oli monessa mukana. Ak-
tiivisuus  Pohjois-Hämeen pankkitoimihen-
kilöissä  nosti hänet  aina pankkialan liitto-
valtuuston jäseneksi. Hän oli perustamassa 
Virtain Pelimannien yhdistystä toimien sen 
puheenjohtaja 40 vuotta. Parhaiten Erkin kä-
sittelyssä soi banjo. Hän oli pari vuotta myös 
Virtain liikuntalautakunnan puheenjohtaja, 
vaikkei muutoin ollut mukana kunnallispoli-
tiikassa.

Urheilujärjestötoiminta vaatii sitten aivan 
omat kappaleet. Virtain Urheilijoiden pu-
heenjohtajuus jo vuosina 1966-67, seuran 
johtokunnassa kaikkiaan 27 vuotta, jonka 
jälkeen hänet kutsuttiin kunniapuheenjohta-
jaksi.

SVUL:n Hämeen piirin johtokunnan jäsen 
Erkki toimi vuodesta 1969 yhteensä 40 vuot-
ta, josta 16 varapuheenjohtajan pestissä. Pii-

rin kunniajäseneksi hänet kutsuttiin 1996. 

Suomen Urheiluliiton (yleisurheilu) liitto-
valtuustojäseneksi hänet valittiin Hämees-
tä 1977 ja oli ko.  valtuustossa  peräti 25 
vuotta. Maakunnan yleisurheilun yhteisten 
asioiden hoitajana Erkki nautti laajaa luotta-
musta;  ensin SVUL:n Hämeen piirin yleisur-
heilujaoston jäsen 1967- 93, puheenjohtajana 
1978-80, sitten Hämeen Seudun Yleisurhei-
lun hallituksen jäsen 1995 – 2014.  Maakun-
nan yleisurheilun vaikuttaja 47 vuoden ajan 
vapaaehtoisesti ja palkatta! -Yleisurheilu on 
minulle pyhä asia, Erkki totesi monet kerrat.

Järjestötoiminnan lomassa Erkki oli myös 
hämmästyttävän kova penkkiurheilija. Vir-
tain merkkihenkilö näki livenä kymmenet 
yleisurheilun MM-kilpailut, lukemattomat 
Ruotsi-ottelut,  Kalevan kisat, Hämeen maa-
kuntaviestit ja monet muut urheilutapahtu-
mat.  Hänen urheilukiinnostuksensa rajoittui 
enemmänkin yksilölajeihin, vaikka nuorena 
miehenä viihtyi lentopalloilun parissa.

Viestintä ja tiedottaminen olivat Erkille suu-
ressa roolissa. Hän toimi Suomenselän Sa-
nomien avustajana 1970.luvulta aina tämän 
vuoden kevääseen. Nuorten tulokset eivät 
jääneet Erkiltä piiloon saati paikkakunnan 
kansallisten menestyneiden edesottamuk-
set.  

Erkille tärkeitä VirtU:n urheilijoita olivat 
olympiakävijät Tuula Laaksalo (os. Hyytiäi-
nen), Mika Polku ja Vesa Rantanen. Muista 
Kilven korkeushyppääjäsisarukset Jouko ja 
Katja olivat Erkin eturivissä.

Varovaisuus ja asioihin perusteellinen poh-
dinta monelta kantilta oli Erkille tavaramerk-
ki.  Hänen mielipiteillään oli valtava painoarvo 
maakuntamme urheilussa. Vuosikymmenet 
Pohjois-Hämeen kiistaton ykkösurheilujoh-
taja. 

Minulle Erkki oli keskustelukumppani ja 
myös opettaja.  Olen hänelle kiitollinen. Osa-
sinko hänelle tämän kertoa, siihen en saa 
enää vastausta.

Erkki on siunattu torstaina 25. kesäkuuta 
ikuiseen lepoon. Tuula ja Jukka pitivät isäs-
tään hyvää huolta kalkkiviivoille asti. 

Jarmo Hakanen 
Erkin ystävä vuodesta 1975

Tänä vuonna Virtain kansalliset kilpaillaan Erkki Pajumäen muistokilpailujen nimellä
Ohessa Erkin hyvän ystävän Jarmo Hakasen kirjoittama muistokirjoitus, joka julkaistiin viime kesänä Aamulehdessä ja Suomenselän Sanomissa.

Erkkiä muistettiin Virtain kansallisissa v. 2009 
hänen täyttäessään 75 vuotta.
Kuva: Antti Leppänen

Pihla ikkunat ja ovet
Suosituin valinta suomalaiseen kotiin.

Remontoitko vanhaa tai rakennatko uutta?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton arviokäynti

www.pihla.fi tai 0800 550 880

PIRKANTIE 16
34800 VIRRAT

WWW.MEMAR.FI

VERKKOKAUPPA
PALVELEE 24/7

HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTTIRUOHONLEIKKURIT
MYY JA HUOLTAA
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Sisulisähuipentuman tunnelmia

Sisulisähuipentuma Tampereen Ratinassa 
on kaikkien hämäläisten lasten kisakesän ko-
hokohta. Heinä-elokuun vaihteessa järjestet-
tävät kisat keräävät sadoittain lapsia Ratinan 
stadionille ja Pirkkahallin moukaripaikalle. 
Tänä kesänä VirtU:sta olivat mukana Sanni 

Peltonen, Emmi Ihainen, Kenza Abdelouhab, 
Martti Niemi, Roope Kolu ja Akseli Sihvonen. 
Välillä paahtavassakin helteessä käydyt ki-
sailut tarjosivat jännitystä, iloa, pettymystä 
ja enkkoja. Kisapäiviin on vuosikymmenien 
ajan kuulunut ostoskeskuksissa käynti, joten 

se toi mukavaa viilennystä ja vaihtelua kisau-
rakointiin. Kahden päivän aikana suurin osa 
urheilijoistamme kisaili neljässä lajissa, joka 
on suurin sallittu lajimäärä tiiviille viikonlo-
pulle.

Kenza uurasti hienosti 1000m:n juoksun 25 asteen helteessä. Martti Niemen useiden vuosien mitaliputki pm-sisulisähui-
pentumassa sai jatkoa kuulantyönnön kultamitalista.
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YKSPETÄJÄ OY
www.ykspetajaoy.fi

Aikataulut ja tiedustelut
www.ykspetajaoy.fi tai 0400 232 838

040 544 0438 Virrat

Kolarikorjaamo ja Automaalaamo

IIVONEN Oy
050 530 2075

Ahjolantie 25, 34800 Virrat

VIRTAIN KIINTEISTÖPALVELU OY

RAKENNUS-, MAARAKENNUS-, JÄTEHUOLTOPALVELUT, 
SUUNTA- JA ALITUSPORAUKSET

Puh. 0400 623 819, 0440 534 818
Email: info@vkpoy.fi    www.vkpoy.fi

Virtain Kiinteistöpalvelu Oy MAANRAKENNUSTA
Perustukset, jätevesijärjestelmät

Pihat, vihertyöt, purkutyöt
Urakalla tai tuntityönä

VIRTAIN KAIVIN
P. Nahkala

Betonin, asfaltin, kantojen sekä puutavaran vastaanotto

Mursketoimitukset. Seulottua multaa, täytemaata.

Virrat
050 561 5518

Suomen
Taidekehys Oy

sahatavaran ja vanerin
myynti ja sahauspalvelu

Paavolantie 557
Jäähdyspohja, Virrat

puh. 475 8717
050 561 4320

YLÄ-KORON TILA
• Luomuylämaankarjan lihanmyyntiä

• Koneurakointia:
traktori-, kaivuri- ja metsäkonetyöt

www.ylakorontila.fi
ylakorontila@gmail.com

050 304 7625
Meiltä maa-ainestoimitukset: 

• KALLIOMURSKEET • SORAMURSKEET 
• SORAT JA HIEKAT

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

M&M Kaihola Oy
040 5071397

• Kaikki rakennusalan työt
• Vuokrattavana asuntoautoja

Meijeritie 16, 34800 Virrat Puh. 020 779 0285

Urheilun hengessä mukana

Hyvätalo Oy
www.hyva-talo.fi

VALTUUTETTU NISSAN-HUOLTO 
Kiertotie 8, 34800 VIRRAT 

Puh. 03-475 2400 
www.autopato.fi 
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Golfin aloittaminen
on nyt helpompaa kuin koskaan.

Liikkarissa on taasen taka-
na monipuolinen toiminta-
vuosi, jonka aikana on lii-
kuttu monien liikuntamuo-
tojen ja lajien parissa.

Liikuntaleikkikoulu on 
tarjonnut jo useiden vuosi-
en ajan lajeihin sitoutuma-
tonta liikkumista ja ensim-
mäiset virtolaiset ”liikka-

rilaiset” ovat tällä hetkellä 
22-vuotiaita.

Liikkari on antanut 
useimmille liikuntakipinän 
ja osa on jatkanut aikanaan 
liikkumista myös seuratoi-
minnan parissa, muun mu-
assa yleisurheilussa, jääkie-
kossa, lentopallossa, ratsas-
tuksessa, jalkapallossa ja 

hiihdossa.
Liikuntaleikkikoulus-

sa liikunnan iloista on tänä 
vuonna päässyt nauttimaan 
40 lasta, joka on ennätys-
määrä sen historiassa.

Lasten liikunnalliset tai-
dot ovat karttuneet leikkien 
ja pelien ohella myös temp-
puradalla sekä painimols-

killa. Syksyn aikana tutuksi 
tuli myös yleisurheiluken-
tällä pituushyppy, renkaan-
heitto ja suunnistus.

Vauhdikkaan ja onnistu-
neen vuoden jälkeen on hy-
vä hengähtää, mutta kesällä 
on taasen tarjontaa pienim-
mille Naperourheilukoulun 
muodossa.

Liikuntaleikkikoulusta innostus 
monipuoliseen liikkumiseen

Liikuntaleikkikoulussa liikunnan iloista on tänä vuonna päässyt nauttimaan 40 lasta, joka on ennätysmää-
rä sen historiassa.
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Suomen
Taidekehys Oy

sahatavaran ja vanerin
myynti ja sahauspalvelu

Paavolantie 557
Jäähdyspohja, Virrat

puh. 475 8717
050 561 4320

YLÄ-KORON TILA
• Luomuylämaankarjan lihanmyyntiä

• Koneurakointia:
traktori-, kaivuri- ja metsäkonetyöt

www.ylakorontila.fi
ylakorontila@gmail.com

050 304 7625
Meiltä maa-ainestoimitukset: 

• KALLIOMURSKEET • SORAMURSKEET 
• SORAT JA HIEKAT

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

M&M Kaihola Oy
040 5071397

• Kaikki rakennusalan työt
• Vuokrattavana asuntoautoja

Meijeritie 16, 34800 Virrat Puh. 020 779 0285

Urheilun hengessä mukana

Hyvätalo Oy
www.hyva-talo.fi

VALTUUTETTU NISSAN-HUOLTO 
Kiertotie 8, 34800 VIRRAT 

Puh. 03-475 2400 
www.autopato.fi 
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Golfin aloittaminen
on nyt helpompaa kuin koskaan.

Liikkarissa on taasen taka-
na monipuolinen toiminta-
vuosi, jonka aikana on lii-
kuttu monien liikuntamuo-
tojen ja lajien parissa.

Liikuntaleikkikoulu on 
tarjonnut jo useiden vuosi-
en ajan lajeihin sitoutuma-
tonta liikkumista ja ensim-
mäiset virtolaiset ”liikka-

rilaiset” ovat tällä hetkellä 
22-vuotiaita.

Liikkari on antanut 
useimmille liikuntakipinän 
ja osa on jatkanut aikanaan 
liikkumista myös seuratoi-
minnan parissa, muun mu-
assa yleisurheilussa, jääkie-
kossa, lentopallossa, ratsas-
tuksessa, jalkapallossa ja 

hiihdossa.
Liikuntaleikkikoulus-

sa liikunnan iloista on tänä 
vuonna päässyt nauttimaan 
40 lasta, joka on ennätys-
määrä sen historiassa.

Lasten liikunnalliset tai-
dot ovat karttuneet leikkien 
ja pelien ohella myös temp-
puradalla sekä painimols-

killa. Syksyn aikana tutuksi 
tuli myös yleisurheiluken-
tällä pituushyppy, renkaan-
heitto ja suunnistus.

Vauhdikkaan ja onnistu-
neen vuoden jälkeen on hy-
vä hengähtää, mutta kesällä 
on taasen tarjontaa pienim-
mille Naperourheilukoulun 
muodossa.

Liikuntaleikkikoulusta innostus 
monipuoliseen liikkumiseen

Liikuntaleikkikoulussa liikunnan iloista on tänä vuonna päässyt nauttimaan 40 lasta, joka on ennätysmää-
rä sen historiassa.
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YKSPETÄJÄ OY
www.ykspetajaoy.fi

Aikataulut ja tiedustelut
www.ykspetajaoy.fi tai 0400 232 838

040 544 0438 Virrat

Kolarikorjaamo ja Automaalaamo

IIVONEN Oy
050 530 2075

Ahjolantie 25, 34800 Virrat

VIRTAIN KIINTEISTÖPALVELU OY

RAKENNUS-, MAARAKENNUS-, JÄTEHUOLTOPALVELUT, 
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Puh. 0400 623 819, 0440 534 818
Email: info@vkpoy.fi    www.vkpoy.fi
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Pihla ikkunat ja ovet
Suosituin valinta suomalaiseen kotiin.

Remontoitko vanhaa tai rakennatko uutta?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton arviokäynti

www.pihla.fi tai 0800 550 880

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

Parturi-Kampaamo

ma–pe 
9–17, 

la 9–13

Reinen 
Tilisointi

Venepesuaineet, vahat
Pienkoneisiin esim. akut, tulpat, öljyt

Varaosat   Tarvikkeet   Työkalut

AutoAsi VirrAt
Virtain Varaosa oy
Keskustie 7 Puh. 03-475 5264

HUOLLAMME JA KORJAAMME
KAIKKI MERKIT, 
ERITYISESTI MERSUT
PIRKANTIE 22, 34800 VIRRAT, 040 7656 184

Myös
3D-nelipyörä-
suuntaukset!

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

- palveluyrittäjä

Fysioterapeutit:
Heidi Haapamäki 040 577 1342
Hannu Rantanen 044 073 2803

www.virtainkunnonhoito.fi
Pääskyntie 6, 34800 VIRRAT

Fysikaalinen hoitolaitos

Kiertotie 4, Sampola, Virrat | Avoinna ma-pe klo 8.50-16.00
 vileninleipomo@phpoint.fi | 03 475 2900 | www.vileninleipomo.fi

Käsinleivotut herkut lähileipuriltasi  
jo kolmannessa polvessa

Perinteitä kunnioittaen  
tuoreesti tässä päivässä

Jussilan Lomamökit Oy
p. 010 279 4240 • myynti@jussilanlomamokit.fi

www.jussilanlomamokit.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.
VERKKOKAUPPA

PALVELEE 24/7

HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTTIRUOHONLEIKKURIT
MYY JA HUOLTAA

Pesupalveluja 
Virroilla
VIRTOPESU KoneuraKointi 

TIMO TAMMINEN KY
Kiertotie 9, Virrat    Ajanvaraus ark. klo 8–16 p. 050 592 1822 / Marika

KAIKKONEN
RUOVESI

SAMMUTINHUOLTOPALVELUT
TUKESIN HYVÄKSYMÄ HUOLTOLIIKE

ORIVEDEN 
SAMMUTINHUOLTO

Pekka Leppämäki ky
Pohjoiskaari 10, 35300 Orivesi

Puh. 0400 625 933, osh.fi
Virtaintie 29                                           Puh. 03 475 4607

    Pub 66
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Fysioterapeutit:
Heidi Haapamäki 040 577 1342
Hannu Rantanen 044 073 2803

www.virtainkunnonhoito.fi
Pääskyntie 6, 34800 VIRRAT

Fysikaalinen hoitolaitos

Taina Nevanpää 0503229555
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Tmi Kari Heikkilä

Perinnekylä, Virrat

TUPARAVINTOLA
puh. 475 6560 • 050 5582 485

Maittava lounas 
seisovasta pöydästä joka päivä

Tilitoimisto- ja kopiointipalvelut

Virtaintie 35
ma–pe 10–17    la 10–13

Naisten vaatetusliike

Puh. 044 978 9791

Metsäkonehuolto 
Mikko Ala-Sulkava Oy

V I R R A T

www.kipa.fiwww.kipa.fiwww.kipa.fiwww.kipa.fiPaikallinen, palveleva kirjakauppasi

Virtaintie 35

03 475 4165
www.virratkirja.fi
Palvelemme ma–pe 10–17 ja  
la 9–13, kesäla 10–14

Keskustie 5
PL 32
34801 Virrat
puh. (03) 475 5371

www.asetalo.com • asetalo@asetalo.fi

Kuvaamo
Virtaintie 32, VIRRAT
www.kuvaamointo.fi

J.L.. Runebergin Herkut
Tilausleipomo ja herkkukeittiö VirroillaPuh. 0400 825 933 • info@runeberginherkut.net 

www.runeberginherkut.net

J.L.. Runebergin Herkut
Tilausleipomo ja herkkukeittiö VirroillaLeivonnaisia, ruokia, pitopalvelua
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Muistoja urheiluajoilta

1990-luvun alussa virtulaiset pärjäsivät hienosti seuraottelussa NoU - KyPo - VirtU.

Hei, sinäkin taidat olla Hei-
di, sä voit tulla tähän hyp-
pään pituutta”. Näin minua 
tervehti kaimani, joka hyp-
päsi pituutta Liikuntahallin 
juoksusuoralla, kun ensim-
mäistä kertaa menin urhei-
lukouluun.

Pikkusiskoni Mari oli 
aloittanut urheilukoulun 
aiemmin syksyllä ja minä 
lähdin mukaan harjoituk-
siin, kun oli hävinnyt hä-
nelle juoksukisassamme 
kotona. Tuona syksynä al-
koi yleisurheilu, mistä tuli 
tavallaan koko perheen har-
rastus noin 15 vuodeksi.

Myöhemmin myös nuo-
rempi siskoni Miia kasvoi 
mukaan yleisurheiluharras-
tukseen.

Isä oli harjoituksissa mu-
kana ohjaajana ja kiersi 
kanssamme kisoissa. Äiti oli 
jaostossa mukana ja toimi 
nuorisopäällikkönä.

Talkoitakin oli, milloin 
kerättiin kunniakierroslap-
puihin nimiä, oltiin toimitsi-
jana kisoissa, myytiin torilla 
arpoja, kerättiin roskia tien-
varsilta, pulloja juhannus-
festareilla tai myytiin lippuja 
Vehkakosken tanssilavalla.

Oma urheiluni alkoi 
9-vuotiaana ja kesti 22-vuo-
tiaaksi asti. Harjoituksia 
nuoremmille vedin 13-vuo-
tiaasta 25-vuotiaaksi asti.

Alkuvuosien harjoituksis-
ta on jäänyt mieleeni Kisa-
pirtin painisalista jalkapallo-
pelit ja yläkerran isossa sa-

lissa kiinniottoviestit, jotka 
kohottivat urheilukoululais-
ten tunnelman kattoon.

Yleisurheilukoulussa oli 
kivaa kokeilla eri lajeja ja 
harjoittelukin vaihteli vuo-
denaikojen mukaan. Alus-
ta lähtien tykkäsin kilpaile-
misesta.

Ensimmäisistä isommista 
kisoista muistan, että osal-
listuin Ratinan kentällä kol-
miloikkaan. Kivaa oli! Ki-
sojen jälkeen minulta kysyt-
tiin, paljonko olin hypännyt 
ja monesko olin. En osannut 
vastata. Jäin vain ihmettele-
mään, että olisiko minun pi-
tänyt sellaisetkin tietää.

Kisamatkat bussilla oli-
vat tunnelmallisia ja yhtei-

söllisiä kortin peluu hetki-
neen. Muistan myös pikku-
siskoni Marin voittaneen ta-
kapenkin kädenvääntökisas-
sa isommatkin pojat.

Eräistä piirinmestaruus-
maastoista muistan, miten 
isolla lasten ja aikuisten po-
rukalla kiersimme juoksu-
reitin ja samalla mietimme, 
miten juostaan ylä- ja ala-
mäet. Humoristiseksi ohjeet 
teki se, että samalla mietim-
me, mihin kohtaa voisi viri-
tellä jekkuja toisille kilpaili-
joille.

Vuosien myötä toisten 
seurojen urheilijoista tuli 
kyllä kavereita, joita oli ki-
va tavata kisoissa. Erityisen 
tunnelmallisia olivat alku-

syksyn viestikisat Ratinas-
sa, joista viimeisimmät mat-
kat juostiin jo illan pimettyä 
stadionin valojen valaistessa 
kenttää.

Yläaste- ja lukioaikana 
koulunkäynti ja harjoitukset 
täyttivät suurimman osan 
päivästä ja viikosta. Tor-
stai-iltaisin Kisapirtin pihas-
ta lähti aina muutama henki-
löauto kohti Kuortane-hal-
lia, jossa kävimme harjoit-
telemassa. Läksyjä yritettiin 
vähän rustata automatkalla.

Mukaan tulivat nuorten 
maajoukkueleiritykset oman 
lajin kohdalta sekä muka-
na olot siskojen leirityksil-
lä. Alkuvuosien Suomense-
län-kisat muuttuivat ympä-
ri Suomea oleviksi kisoiksi, 
joissa lajitulokset ja sijoituk-
set olivat jo itsellekin merki-
tyksellisiä.

Näitä muistoja kirjoittaes-
sa tulee iloinen ja kiitollinen 
olo. Kiitoksia vanhemmille-
ni siitä, että he ovat aikoi-
naan omalta osaltaan mah-
dollistaneet harrastukseni. 
Kiitoksia siskoilleni ja seu-
rakavereilleni mukavista ur-
heilumuistoista.

Kiitoksia urheilukoulun 
ohjaajille ja valmentajille 
ja kaikille niille, jotka ovat 
omalta osaltaan mahdollis-
taneet seuran toiminnan ja 
siten urheiluharrastuksen 
minun ja monen muun koh-
dalla!

Heidi Riihinen o.s.Kopra

Heidi Riihinen o.s. Kopra. 
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 Yksi Roopen lajeista oli kiekonheitto. Emmi ehti välillä varjoon huilaamaan maskotti Voitto Onnisen kanssa.

 Akseli voitti kuulassa pronssia omalla ennätyksellään. T-11 korkeuskisassa Sanni paransi ennätystään yli 20cm ja sai 
yllätyshopeaa tuloksella 126.

Otto ja Eino joutuvat tyytymään vielä ainakin vuoden kisaturisteina olemiseen.
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Paperinkeräystä vuosikymmenien ajan

Ei näin vaan näin

Virtain Urheilijoiden yleisurheilujaosto on 
pyörittänyt paperinkeräystä jo useammalla 
vuosikymmenellä. Konttia on välillä korjattu 
ja suurennettu sekä muovipressuja uusittu. 

Vielä reilu kymmenen vuotta sitten talkoo-
laiset hakivat paperinkeräyslaatikoita ky-
läkunnista ja ympäri keskustaa, mutta siitä 

luovuttiin talkooinnon hiipuessa. Tällä het-
kellä keräys toimii sillä periaatteella, että ihan 
kuka vaan voi tuoda konttiin keräyspaperia. 
Kontin ovet ovat auki, joten paperit voi käy-
dä itse laittamassa pinolle tai heittää kasan 
päälle. Keräyspaperin voi jättää myös ulkona 
oleviin astioihin.

Talkooväen suuri toive olisi, että keräyspape-
ri jätettäisiin pinoina myös laatikoihin, jolloin 
ne olisi helpompi siirtää konttiin. Tarkoituk-
sena on täyttää konttia järjestelmällisesti, 
jotta sinne saataisiin paperia mahdollisim-
man paljon.

Liikkarissa päästiin liikkumaan ja leikkimään syyslukukausi täysin suunnitelmien mukaan


