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Tervehdys kyläyhdistykseltä
Niin on talven selkä taitettu ja kesä saapunut herättämään meidät tal-
viuniltamme. Hiljaiseloa on pakon sanelemana ja terveys edellä jouduttu 
viettämään kukin tahollamme, mutta toki ilon pilkahduksia nähtiin talven-
kin aikana. Kiitokset Teille kaikille, jotka 14.2. ystävänpäivän ja laskiaisen 
kunniaksi koristelitte kylämaisemaa, samoin vappuna kylä näytti varsin 
iloiselta ilmapalloineen! Edelleen suuret kiitokset myös siivoustalkoiden 
talkooväelle, työnne tulokset ovat kaikkien ilo ja innostavat poimimaan 
uudetkin roskat pois jo ennenkuin niitä enempää kertyy.

Saimme Teiltä sisältöä mukavasti jo tähän Kyläpostiin ja lisää on lupa ideoi-
da. Pidemmittä puheitta toivotamme aurinkoista ja ihanaa kesää kaikille!

Terveisin Kyläyhdistyksenne toimintapoppoo

Pekka Mykkänen, Veli-Matti Haikonen, Teemu Heilala, Jukka Nieminen,  
Pekka Heikkilä, Marko Mäkitalo, Kimmo Sikiö ja Mira Heikkilä

Virttaan koulun viimeinen Suvivirsi 5.6.2021 klo 10.30
Virttaan kansakoulu aloitti toimintansa 24.9.1877. Nyt olemme tulleet 

tilanteeseen, jossa joudumme ponnistuksista huolimatta merkitsemään 
historiankirjoihin koulun lakkautuspäivämäärän. Kutsumme kaikki kylä-

läiset ja kyläkoulun ystävät laulamaan Suvivirttä viimeistä kertaa  
Virttaan koulun pihamaalle lauantaina 5.6.2021 klo 10.30.  

Pelkistetyssä tilaisuudessa ei nähdä sirkushuveja. Lausutaan muutama 
sana ja kuunnellaan pieni musiikkiesitys, jonka jälkeen laulamme yhdes-

sä Suvivirren. Halutessasi voit tuoda mukanasi kynttilän ja laskea sen 
koulun portaille kunnioittamaan koulun lähes 144-vuotista historiaa.

Uintipäivä Oripään Lähteentuvalla 31.7.2021
Perinteinen kylän uintipäivä Oripään Myllylähteen rannalla sijaitsevalla 

Lähteentuvalla (Myllylähteentie 2, Oripää) lauantaina 31.7.2021  
klo 12 – 16. Kyläyhdistys tarjoaa löylyt sekä makkaraa, kahvia ja pullaa. 

Toivotaan lämmintä uintikeliä, tervetuloa viihtymään! 

Virttaan Mölkkyturnaus
Viime kesänä huikean suosittu Mölkkyturnaus järjestetään jälleen! 

Ajankohdasta, ilmoittautumisesta ja muista käytännön asioista tiedotam-
me lähempänä, mutta viimevuotiseen tapaan voitte jo alkaa suunnitella 

kaksihenkisten joukkueiden kokoonpanoa ja nimeä.

Meijerimäen Piknik
Tästä tiedotamme niinikään myöhemmin. Ajatuksena kokoontua viettä-
mään elävän musiikin siivittämää kesäistä iltapäivää pikkupurtavan kera.

Tulossa 2021



Hei virt taalaiset!
Olemme melko uudet Virttaalaiset, vasta muutaman 
vuoden tuolta naapurista, Takasuolta tulleet, mutta 
mukavasti tänne kotiutuneet.
   Vuoden kierto on käyty jo muutamaan kertaan läpi. 
Kevään alkaessa pyykit saa ulos pyykkinarulle kuivumaan 
ja orvokit rapun pieleen.
   Neljä poikani tytärtä viilettävät pihapiirissä ja No-
kiankaivontien leikkipuistossa vähän väliä. 11 v, 7 v, 6 
v, ja 4 v, neitoset kaipaavat myös leikkikavereita, joten 
tervetuloa tutustumaan heihin, kun vaan huomaatte, 
että Kaarnakujan pihalla saippuakuplat juoksevat kilpaa 
tyttöjen kanssa.
   Tyttäreni ja hänen miehensä ranskalainen vesikoira, 
Sisu, nuuskii touhukkaasti lenkillään virttaalaisten 
karvakavereiden tuoksuja eri vuodenaikoina, muutamat 
vastaantulijat ovat jo uskaltautuneet kysymään, saako 
sitä silittää? Ja niin on saatu vaihdettua jo jokunen sana.
   Talvella Joulunavauksessa olemme mukana koko 
konkkaronkka ja terassimme ikkunoilla loistavat kyntti-
lärivistöt. Montun upeat jääolosuhteet on houkutelleet 
meidän naperomme ensiluistimille ja kodan ääreen 
makkaranpaistoon. Myös potkukelkkailu Virttaan raitilla 
oli hauskaa, kun siihen oli niin sopivat kelit ja välineet. 
   Jokainen meistä on puuhastellut paljolti omia jut-
tujaan, pysytellyt perheen parissa, kun on ollut tämä 
korona aikakin mutta pikkuhiljaa voisimme raottaa sitä 
suu/nenäsuojaa, ja haistella kevään tuoksuja, maistella 
lähiravintoloidemme tuotetarjontaa ja tavalla tai toisella 
myös löytää kanavia toistemme luokse? 
   Olen katsellut, että aika moni kävelee yksikseen, olisiko 
mahdollista, kerätä huonohappisten ja könttäjalkaisten 
sohvaperunoiden porukkaa? 
   Turvallisesti ulkoillen voisimme kohottaa kuntoa ja 
samalla tutustua,ikärajattomasti, leppoisissa merkeissä 
ja tulisi lähdettyä, kun ei tarvitsisi yksin taivaltaa. 
   Auringon pilkisteltyä, räntäsateen lomasta heräämme 
kai vähitellen kevääseen, täällä Virttaalla, luonnon lähel-
lä, vireässä kylässä, vallan hurmaavaa. 

Iloisin terveisin, 
Airi Mäntyharju, Kaarnakuja 1, As.5.

   Saapuessamme Virttaalle emme tunteneet kylältä ketään. Hiljal-
leen tänne asetuttuamme on ehdottomasti tärkeimmäksi asiaksi 
noussut Virttaan kylän mainio henki ja ystävällinen ilmapiiri.
Sen tekevät kylän ihmiset. On ihanaa nähdä käden nousevan 
tervehdykseen niin pikkulapselta kuin ikäihmiseltä, tällaista emme 

ole muualla tavanneet. Kyläläisten yrittäjäomi-
naisuus on myös silmiinpistävää. Kylältä löytyy 
yrityksiä ja tavallisten ihmisten ammattitaitoa 
lähes kaikkiin hommiin. Aina löytyy joku, joka 
tietää kuka tekee ja kuka osaa. Ystävällistä 
otetta.
   Kylänraitilla kulkee aika paljonkin nuoria ja 
lapsia. Vanhemmat pitävät selkeästi hyvää 
huolta lapsistaan ja haluavat heidän viihtyvän 
Virttaalla. On ihailtavaa miten Monttu jäädy-
tetään välittömästi ensimmäisten pakkasten 
tultua. Koulun loppuminen on luonnollisesti 
ikävä asia, mutta näin lähes jokaisessa kunnassa 
joudutaan koulupuolta tarkastelemaan talou-
dellisen pakon edessä.
   Lasten siirtyminen vähän isompaan kouluun 
kannattaa nähdä mahdollisuutena, se antaa 
heidän elinympäristöönsä paljon uutta ja us-

komme sen olevan positiivista heidän kehitykselleen
pidemmällä aikavälillä.
   Pidämme Virttaan kylästä ja kyläläisistä hyvin paljon. Olemme 
saaneet hyviä ystäviä, viettäneet naurunremakan sävyttämiä het-
kiä ja iltoja yhdessä. Kaikkea hyvää virttalaisille ja Virttaan kylälle!

Virttaalla on elinvoimaa!
Heli ja Markku Auranen

Hei virttaalaiset!
Me olemme Heli ja Markku Auranen. Heli työskentelee lähihoi-
tajana Mynämäellä ja Markku on pari vuotta sitten eläköitynyt 
tehtyään työuransa rakennusalan johtotehtävissä. Olemme
naantalilaisia ja asumme aivan järven rannassa Rymättylässä.
   Keväällä 2015 olimme hiihtämässä Luostolla ja paluutamme 
seuraavan viikon lauantaina tulimme  hiih-
tämään Virttaan harjuille. Heli piti Virttaata 
parempana hiihtoalueena kuin Luosto!
   Tämän toteamuksen seurauksena ostim-
me tontin Virttaalta Jäkälätien varresta, 
rakensimme talon ja saimme viettää jo 
joulun 2015 siellä.
   Kun vain lunta riittää, ovat hiihtoladut 
erinomaisessa kunnossa ja mukavat hiihtää, 
mutta toki ”kakkosasunnon” rakentamiseen 
oli hiihtomaastojen ohella muitakin syitä.
   Maastot ovat loistavat myös maastopyö-
räilyyn ja kesäaikaan Virttaalla ollessamme 
käymme joka päivä koiramme Martin kans-
sa harjulla kävelemässä.
   Toinen syy valita Virttaa oli Markun met-
sästysharrastus.
   - Olen yli 20 vuotta käynyt peurajahdeissa 
Alastaron, Vampulan ja Yläneen seuduilla, sanoo Markku.
Kolmantena syynä on golf, jota molemmat pelaamme. Alastaro 
Golgin kenttä on mukava ja aina on mukana erittäin mukavaa 
golf-porukkaa.
   Isona asiana on myös tämän ”Pikku-Lapin” läheisyys. Ajo-
matka Rymättylästä kestää noin tunnin, jolloin hiihtämään tai 
saunomaan voi lähteä vaikka hetken mielijohteesta. Kun ei ole 
kiirettä, on myös erinomaisen mukava tulla moottoripyörällä 
Mynämäen, Yläneen ja Oripään kautta pikkuteitä.

Pajapäivät
Historialliset ensimmäiset Pajapäivät toteutuivat Pentti Jussilaisen 
toimeenpanemina lauantaina 13.3.2021 Pentin kivinavetalla. Idea 
sai alkunsa kun raudan työstöön sopivaa välineistöä alkoi ilmaan-
tua Pentin elinpiiriin, ahjo luonnollisesti tärkeimpänä, seuranaan 
alasin ja koksia. Pakkohan näitä oli päästä käytännössä testaa-
maan.
   Paikalle saapui kylän miesväkeä noin kuusi kappaletta. Päivä 
kului raudan työstöön tutustuessa, taisi paikalla käydä alan konka-
rikin oppia antamassa, ja oheiseen kuvaan on ikuistettu aikaan-
saannokset.
   Niin hauskaa oli, että jatkoa Pajapäiville on jossakin vaiheessa 
tulossa. Mikäli takominen harrastemielessä satunnaisesti erin-
omaisen hyvässä porukassa herättää mielenkiintoa, niin nappaa 
Penttiä hihasta ja kysy mahdollisuutta osallistua ja tuoda omat 
ideasi seuraavaan Pajapäivään!

Kuulumisia vuosikokouksesta
Virttaan Seudun Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.4.2021 
Virttaan Työväentalolla. Historiallisen hienossa talossa turvavä-
leistä oli helppo huolehtia ja käydä läpi yhdistyksen vuosi 2020. 
Yllätyksenä ei tullut, että korona on kurittanut myös kyläyhdistystä 
varainhankinnan oltua milteipä jäissä. Säännölliset menot (mm. 
vakuutusmaksut, Montun alueen ja kylätalon vuokrat, sähkökulut) 
ovat tästä huolimatta juosseet ja niistä on kyetty huolehtimaan, 
mutta jatkossa pitää tosissaan paneutua kehittämään varainhan-
kintaa pitääksemme toiminnan jatkumisen mahdollisena.
   Hallituksen kokoonpano muuttui hieman: Marjo Puputti jättäytyi 
pois, mutta on lupautunut jatkossakin huolehtimaan koirarekis-
terin ylläpidosta ja on muutenkin tarpeen vaatiessa käytettävissä. 
Kiitos Marjolle kuluneista vuosista!
   Varajäsen Jukka Nieminen siirtyi varsinaiseksi hallituslaiseksi ja 
uusina aloittivat Marko Mäkitalo ja Kimmo Sikiö. Näin ollen hallitus 
on nyt täysilukuinen eli kahdeksan henkilöä, varajäseniä ei tällä 
kertaa ole. Kanssanne on hieno jatkaa eteenpäin!

"Moi, olen Kimmo. Kyläyhdistyksessä 
tuntui olevan samanhenkistä poruk-

kaa, joten lähdin mukaan. Virttaan 
kylän hyväksi on aina ilo toimia!"

”Olen Marko, perusvirttaalainen 
sekatyömies. Kylätoiminnassa 
innostaa monipuolinen ohjelma ja 
myös talkoohenki on valttia!”

Hei kyläläiset! 
Vaikka kyläyhdistyksen hallituksen jätinkin tältä erää taakseni, en 
suinkaan häviä kokonaan. Ylläpitämäni Epävirallinen koirarekisteri 
on edelleen vaalimani aarre ja lisää koiria siihen tottakai mahtuu 
mukaan. Voit olla minuun edelleen yhteydessä numeroon 040 
7757 211. Sopivia kanavia ovat toki myös Facebook ja WhatsApp.  
   Muistakaa ystäväni, vaikka tie vie, saattaa tuuli tuoda takaisin <3 

Ihanaa kevättä ja mahtavaa kesää toivottavat  
Marjo Puputti ja tanskandoggi Domi

KAHVILA-RAVINTOLA  

Siilinpesä
MAUKASTA KOTIRUOKAA
lounas arkisin klo 11-14       9 €
            kotiinkuljetuksella         10 €
viikonloppuisin klo 11-15       14 €

Pizzauuni lämmin  
pe klo 17-19.30 ja  
la-su klo 11-17.30

Tervetuloa syömään tai kahville -
annoksia myös mukaan

Avoinna ma-pe 6.30-20, la-su 10-18
p. 0400 537 484, 02 766 9299, virttaansiilinpesa@gmail.com

A’la carte -annoksia,
grilliherkkuja,

kahviotuotteita sekä  
tuoreita munkkeja -  

joka päivä!

A-oikeudet.
Tilauksesta myös ryhmä-
ruokailut, kokouspalvelut 
sekä suolaiset ja makeat 

kakut ja leivonnaiset.



LEADER-hanke

Viime marraskuun (2020) tiedotteessa kerrottiin Virttaan Seudun 
Kyläyhdistyksen hakeneen Leaderrahoitusta Varsinais-Suomen 
Jokivarsikumppaneilta grillikotaa varten, joka tulee jääkiekkokau-
kalon alueelle eli Montulle ja että hanke on enää ELY-keskuksen ja 
Loimaan kaupungin hyväksyntää vaille.
   ELY-keskuksen kauan odotettu hyväksyntä tuli 30.03.2021. 
Rakennusluvat on saatu Loimaan kaupungilta ja kotakin on tilattu 
Piha-Tuuri Oy:ltä. Avustusta hankkeelle saamme kokonaiskustan-
nuksista 75 % ja loput 25 % katamme talkootyöllä sekä omalla 
rahoituksella.
   Kota-paketin toimitus luvattiin ennen juhannusta ja siitä alkaa 
yhteinen rutistus sen pystyyn saamiseksi.
   Jos olette innokkaita ja aikaa liikenee yhteisen projektin loppuun 
saattamiseksi, niin minulle voi ilmoittautua jo etukäteen pintakä-
sittelyhommiin tai avustamaan pystytyksessä.

Hankeavustaja Eija Mykkänen 050-5238186

Muista! Pienikin apu on iso apu.

Tule tekemään  
Kyläpostia 
kanssamme!

Onko pöytälaatikossasi runo, pikku tarina, ajatus, piirros tai muu 
itse luomasi työ, jonka haluaisit julkaista tulevissa Kyläposteissa? 
Lähetä se kyläyhdistyksen sähköpostiin  
virttaankylayhdistys@gmail.com tai tuo Miran postilaatikkoon 
os. Kaarnakuja 2.
   Palkkiota emme julkaisusta maksa, mutta olisi hienoa jakaa 
kaikkien iloksi Teidän osaamistanne. Tiedämme, että sitä löytyy!

Pomppulinna   30 €/päivä tai 50 €/viikonloppu

Perkolaattori tai  
kahvinkeitin   20 €/keitin /kerta

Grilli    20 €/päivä (ei sis. kaasupulloa)

Telttakatos   40 €/vrk tai 50 €/viikonloppu

Työnnettävä  
ruohonleikkuri   20 €/kerta  
(sis. tankillisen polttoainetta, lainaus ja  
palautus saman päivän aikana)

Yhteyshenkilö Veli-Matti Haikonen, puh. 045 208 0820

Kyläyhdistys vuokraa

TIMO TAMMINEN
Vartija

Kaupunginvaltuuston ja 
hallituksen jäsen

PAM Loimaan am.os. PJ

Palveluja pitää tuottaa 
meille tavallisille 

asukkaille. 
On rakennettava 
Loimaata, jonka 

pääosassa on ihminen.

LOIMAAKIN TARVITSEE ROHKEITA IHMISIÄ
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Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta voimme rakentaa Loimaasta
yhdessä paremman paikan. Kaupunkia tulee kehittää
ennakoivasti, jotta vältytään yllättäviltä ongelmilta.

Kylät ovat Loimaan voimavara, joita tulee aktiivisesti kehittää,
kuuntelemalla kyläyhteisöjen ihmisiä. 

Tulevaisuus tehdään yhdessä!
 

Ossi Mäkelä
Virttaa, agrologi (AMK)
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