
Ruoveden ja Virtain alueen kylissä on paljon mielenkiintoista nähtävää 
ja koettavaa koko perheelle. Tule käymään kylässä! 

Tästä oppaasta löydät helposti tutustumisen arvoiset kohteet alueellamme.

Ruoveden ja Virtain
kylät
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KÄY KYLÄSSÄ!
Esitteessämme ovat mukana Ruoveden 
ja Virtain kylät sekä Pohjaslahden kylä 
Mänttä-Vilppulasta. Kylät esittelevät mat-
kailukohteitaan, kylätalojaan sekä toimin-
taansa, ja lukija voi huomata, että kaikki kylät 
ovat erilaisia. Kylillä on myös paljon palvelui-
ta ja käyttämällä niitä, palvelut myös pysyvät 
kylillä. Esitteen lopusta löydät toimintaamme 
tukevien yrityksien ilmoituksia sekä hankkeen 
yhteistyökumppanit.

Virtain ja Ruoveden kylätalot

Virtain ja Ruoveden viihtyisissä 
maalaismaisemissa on useita moni-
käyttöisiä kylätaloja, joita eri seurat 
ja yhdistykset omistavat. Kylätalot 
tarjoavat erinomaiset tilat järjestää 
koulutuspäiviä, seminaareja, kokouk-
sia ja juhlia sekä muita tapahtumia. 

Kylätaloissa tapahtumien järjestäminen käy helposti, tarjoam-
me palvelupaketteja, jotka sisältävät ateria- ja ohjelmapalvelut. 
Valikoimiin kuuluu mm. tilausristeily, melontaa, patikointia tai 
talon ja kylän esittelyä. Voit halutessasi ottaa yhteyttä joko 
suoraan kylätalon yhteyshenkilöön tai Käy Kylässä–matkailupal-
veluihin, niin järjestämme teille mieleisenne tilaisuuden. 

Matkailu

Ruoveden ja Virtain kylät tarjoavat matkailijoille monia mie-
lenkiintoisia ja elämyksellisiä kohteita. Lähde rohkeasti tutus-
tumaan kyliin kyläoppaidemme johdolla, opas vie matkailijan 
tarinoiden ja historian kautta aivan uudenlaiselle retkelle.

Kysy lisää alueen kylämatkailukohteista, autamme mielelläm-
me luomaan ryhmänne toiveiden mukaisen retken Ruovedellä, 
Virroilla tai Pohjaslahdella. 

Lisätietoja www.kaykylassa.fi-sivuilta.

Mukavia lukuhetkiä Ruoveden ja Virtain kylien sekä Pohjaslah-
den parissa!
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Jäminkipohja sijaitsee Kantatie 66 varrella, noin 
12 kilometriä Ruoveden kunnan taajamasta Tam-
pereelle päin. Kantatietä pitkin voi jopa ajaa koko 
kylän ohi, kun kylä on naamioitunut peltojen kes-
kellä sijaitsevien puiden ja mäen katveeseen.

Kylässä toimii mm. seuraavat yhdistykset: 
Jäminkipohjan Jämä ry, Jäminkipohjan Terveet 
Nuoret ry, Kauko-Pohjan Ns. ry, Jarkon Hirviseu-
rue ry, Jäminkipohjan erämiehet ry, Pohjankylän 
maamiesseura ja maatalousnaiset, Ruoveden 
karjalaiset, Pekkalan Diakoniapiiri.

Kylän keskustassa on oma ala-aste, Pekkalan koulu.

Kauko-Pohjan nuorisoseurantaloa vuokrataan mm. 
kokous- ja juhlakäyttöön. Talossa on 200:lle hengelle pöytä- 
ja istumapaikat. Ajanmukaisesti remontoidussa keittiössä 
on käytössä kodinkoneet, pysäköintitilaa 200 - 300 autol-
le. Tiedustelut: pj. Timo Ukkonen, puh. 050 – 5122 961.  
Talvella tanssitaan Kauko-Pohjalla joka toinen lauantai!

Pohjankylän markkinat ja Heinäpaalinkannon SM-
kisat ovat joka vuosi heinäkuun ensimmäisenä lauantaina. 
Päivän aikana ratkotaan Mestari Heinäpaalinkannossa, lisäk-
si ohjelmallinen markkinatori. 
Tied. Sanna Viitanen puh. 050 – 5301 685

Musiikkia! Ruovesi tapahtuman yksi konserttipaikoista on 
kylässämme Pekkalan kartanon tallissa.

Vaikka kylä näyttää päällepäin hiljaiselta, niin meiltähän 
löytyy: karkista herkkuun, taiteesta tekstiiliin, puun sahauksesta sähkötöihin, me-
tallista entisöintiin, kamarimusiikista kalanviljelykseen, kauneudenhoidosta rautaan 
ja puutarhatuotteista grillituotteisiin.

Jäminkipohja
Muroleen Kylät ry: Muroleen Kylätoimikunta tekee Muroleen seudun kylien asukkai-
den vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Kylätoiminnan tar-
koituksena on säilyttää kylä toimivana yhteisönä, jossa ihmisten on hyvä asua ja elää. 
Kylätoimikunnan toiminnasta ja kylän palveluista saa ajankohtaista tietoa yhdistyksen 
kotisivuilta.

Kylätoimikunta on huolehtinut vuosittain mm. Pirkan Pyöräilyn huollosta Muroleessa, 
järjestänyt Murolesoudut Muroleen kanavalla sekä osallistunut Musiikkia Ruovesi-kon-
serttien väliaikatilaisuuksien järjestelyihin. Kylätoimikunta ylläpitää tenniskenttää Mu-
roleen koulun kentällä sekä huolehtii kunnan yleisestä uimarannasta Rikalanjärven 
rannalla. Varansa toimintaan yhdistys hankkii talkootoiminnalla. Yhdistyksen kokoontu-
mispaikkana on ollut entinen Muroleen koulu, jossa on järjestetty monenlaista harras-
tustoimintaa viikoittain.

Muroleen ja Kekkosen nuorisoseura ry: Nuorisoseura osallistuu Kyläyhdistyksen 
järjestämiin tilaisuuksiin, ja järjestää vuosittain kesäjuhlat. Ne jakaantuvat kahteen osi-
oon, nimittäin päivätilaisuuteen koulun kentällä ja ohjelmallisiin iltamiin seuran talolla. 
Päivätilaisuudessa on tyypillisesti lapsille urheilukilpailut, aikuisille Murole-hölkkä ja kai-
kille yhteisesti sekalaista vaihtelevaa ohjelmaa. Nuorisoseuran iltamat on vuodesta toi-
seen suosittu tapahtuma, jossa paikallinen elämä värittää ohjelmistoa. 

Kesäjuhlien vakiintuneeksi ajankohdaksi on muodostunut heinäkuun kolmas lauantai. 
Talvisin Seurantalolla harrastetaan sählyä ja lentopal-
loa. Lisäksi Seurantaloa vuokrataan erilaisiin tilaisuuk-
siin. Yhteystiedot löytyvät www.seurantalot.fi sivuil-
ta.

Nähtävyydet: Matkailun suosituin kohde Muolees-
sa on Muroleen kanavan ja Murolekosken seutu. Lisäk-
si Muroleessa on oma kirkko ja hyvin hoidettu kaunis 
hautausmaa. 

Murole

www.murole.fi



pih
la

ja
la

h
t

i

�

Pajuskylä Pihlajalahti
Pajuskylä sijaitsee Ruoveden kunnan pohjoisosassa, 
Pajuskyläntien varrella kauniin Tarjanneveden rantamilla. 
Kylässämme tarjoavat palveluita ja tiloja Pajusen Eräilijät 
ry, Syvinkisalmen työväenyhdistys, Pajulahden kylän vesi-
osuuskunta, Pajulahden osakaskunta/kalastuskunta.

Tervetuloa virkistymään Pajusen Eräilijät ry:n ylläpitämään 
Pajusen erä- ja luontokeskukseen Pajulahden kylään 
Ruovedelle (Keiturintie 90). Keskuksessa on käytössäsi n. 
50 hengen kota, 60 neliön saunarakennus savu- ja taval-
lisella kiukaalla, kylpytynnyri, 3,5 km:n pituinen erä- ja 
luontopolku näköala torneineen sekä Tarjanneveden Hui-
lahden rantamaisemat. Vuoden 2011 aikana valmistuvat 
yöpymistilat n.10 hengelle tunnelmalliseen hirsiaittaan. 
Kylällä toimiva lomatila tarjoaa viihtyisää majoitusta ym-
päri vuoden, kesällä 18 hlö:lle ja talvella 10 hlö:lle.

Vuokraamme tiloja, lämmitämme saunat, toimimme op-
paana polulla, järjestämme erilaista ajanvietettä vierail-
le esim. kullan huuhdontaa ym. Kauttamme järjestyvät 
myös erähenkiset ruokailut ja kahvitukset sopimuksen 
mukaan.

Keskuksessa on juhlittu niin syntymäpäiviä kuin pikkujou-
luja, tunnelmoitu hääpäivien merkeissä, virkistäydytty yri-
tysten kokouksissa, saunailloissa ja tyky-päivillä, vietetty 
polttareita ym. sekä hankittu tietoa luonnosta ja eräkäyn-
nistä opastetuilla retkillä ja koulujen vierailuilla.

Keskus tarjoaa jokaiselle jotakin, vain mielikuvitus on ra-
jana mitä käyttöä Teillä voi olla tälle tunnelmalliselle pai-
kalle! 
Vai tuletko vain yksin rauhoittumaan luonnon helmaan.

Yhteystiedot: Pajusen Eräilijät, Allan Arponen 
puh: 0400-426 817, www.pajusenerailijat.fi

Pihlajalahti on Ruoveden kylä, lähellä Helvetinjärven 
kansallispuistoa, matkalla Ylöjärven suuntaan. Kylän yhdis-
tyksiä ovat: Ruoveden Pihlajalahti-seura ry, Pihlajalahden 
Nuorisoseura, -maamies-seura sekä Pihlajalahden Martat. 
Seurat toimivat paljon yhdessä talkoillen ja järjestäen ta-
pahtumia. 

Kylässä on 2 seurataloa. Taloja vuokrataan erilaisten 
juhlien, tapahtumien ja kokouksien järjestämispaikaksi. 
Koulukiinteistöä voi myös kysellä mm. pienyritystoimin-
taan, patikointi ryhmien majoitus- ja ruokailupaikaksi ym. 
Tiedustelut ja varaukset: Timo Ikkala puh. 050-5479 455 
Seija Ikkala 050-5608 172, ikkala@phpoint.fi.

Pihlajalahden koulu ostettiin Ruoveden kunnalta 1996, 
kun koulutoiminta lopetettiin. Kiinteistöön kuuluu kaksi ra-
kennusta, jotka molemmat ovat ympärivuotisessa käytös-
sä. 1906 kouluna aloittanut vanhempi talo on kunnostettu 
ja entisöity täydellisesti Pihlajalahti-Seuran toimesta. 
 Keittiö, ruokailusali ja toimistohuoneet sekä toinen en-
tinen luokka ovat sekä kyläläisten ja kesävieraiden että 
vuokrauksen kautta useiden muidenkin ryhmien käytössä. 
Tekstiilipiiri, Martat, 4H-kerho ym. kokoontuvat säännölli-
sesti talossa ja se on samoin kylän lukuisten yhdistysten 
yleinen kokouspaikka. Juhlia ja muita tarjoilua vaativia ti-
laisuuksia järjestetään myös silloin tällöin. 
 Vanhan koulun erikoisuus on kunnan vuokraama mu-
seoluokka, johon on kerätty entisaikojen opetusvälineistöä. 
Toinen koulun rakennuksista on rakennettu 1954 eikä sitä 
ole tarvinnut juurikaan remontoida. 
 Joka toinen vuosi on järjestetty Pihlajalahti-päivä, (seu-
raava vuonna 2011) jonne saapuu runsain joukoin väkeä 
niin koulun entisiä oppilaita, kesäasukkaita sekä kyläläisiä 
ym.  tapaamaan toisiaan. Päivällä ruokailua, ohjelmaa, kah-
vittelua ja muuta puuhastelua, illalla jatkamme seuratalolla 
kuunnellen konserttia ja laitetaanpa jalallakin koreasti.

Nuorisoseuratalo: Pihlajalahden Nuorisoseuran komea 
hirsitalo on säilytetty alkuperäisessä asussaan niin sisältä 
kuin ulkoa, jopa näyttämö kulisseineen on aivan kuin silloin 
ennen. Aito vanhanajan tunnelma vetoaa kävijään välit-
tömästi ja niinpä talossa vietetään useita perhejuhlia 
vuosittain. 
 Jokavuotinen traditio talolla on kesäkonsertti. 
Kylän kesämökkiläisistä löytyy useita maan ni-
mekkäitä muusikoita, joiden ansiosta tapahtu-
ma on saanut alkunsa. Seuran toimihenkilöt 
tekevät polttopuu- ym. talkoita mökkiläisille 
ja vastapalveluna konserttiin saadaan aina 
esiintyjiksi niin kevyen kuin klassisen mu-
siikin ja oopperan maineikkaita solisteja 
ja eri instrumenttien taitajia. Myöskin ta-
loa käytetty levytys-studiona ihanteellisen 
akustiikkansa vuoksi.
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tuuhonen
tuuhoskylässä on ollut asutusta jo satoja vuosia, en-
simmäiset talot on perustettu 1500-luvulla. Pirteä kylä on 
houkutellut viime aikoina paluumuuttajia ja vakituisten asuk-
kaiden lisäksi maalaiskylän kesää vilkastuttavat lukuisat ke-
säasukkaat.

Kylällä on kaksi kokoontumispaikkaa, Ruoveden kunnan 
omistama Tuuhosen leirikeskus ja Rantakylän Työväenyh-
distyksen omistama työväentalo (entinen Vessarin koulu).

Kylällä toimii Tuuhosen kyläyhdistys, joka suunnitteli ja to-
teutti kylään luontopolun. Hirvenpolun avajaisia vietettiin 
keväällä 2010. Hirvenpolun varrella on hyvin erilaisia met-
sätyyppejä ja puolivälissä polkua on Mattilanmäen näköala-
paikka, josta on näkymä yli 30 kilometriin, polun pituus on 
6km. 

Kaipion rannassa on kesäisin kyläläisten uimaranta. Rantaa 
laajennettiin ja kunnostettiin vuonna 2005 Tuuhosen ky-
läyhdistyksen hankkeena. Rannassa on käytössä grillikatos, 
jonka yhteydessä on uimapukukopit, puucee, venelaituri ja 
rannassa venepaikkoja. Venepaikkoja on rannassa kaikkiaan 
lähemmäs 40. 

Tuuhoskylän talveen kuuluu 10 kilometrin pituinen perintei-
nen hiihtolatu. Nettisivuiltamme löydät lisätietoja sekä opas-
tekartan Hirvenpolulle.

Visuvesi
Visuveden kylä sijaitsee Ruoveden pohjoisosassa. Varsinainen kylätaajama on Vi-
suveden saarella, johon tullaan etelän suunnasta Visuveden kanavan kautta ja poh-
joisesta Pusunvuolteen siltaa pitkin. Kylään kuuluu myös haja-asutusalueita saaren 
ulkopuolelta. Kauniiden järvimaisemien takia kylässä on paljon kesäasukkaita, ja ke-
säaikaan kylällä onkin selvästi talvea vilkkaampaa.

Visuvesi on tullut tunnetuksi kesäisistä Pusujuhlista sekä kanava-alueen kauniista 
maisemista. Kesällä Visuveden kanavalta voi nousta Tampereen ja Virtain väliä kul-
kevan tarjanne-laivan kyytiin useana päivänä viikossa. Kanavalla palvelee myös 
kesäkioski. Kunnan uimaranta on hiljattain kunnostettu. Liikuntaa voi harrastaa myös 
kylän tenniskentällä. 

Kylässä on useita toimivia yhdistyksiä ja yllättävän runsaasti eri alojen palveluita tar-
joavia yrittäjiä. Visun Voiman kanavan lähellä sijaitseva kuntosali on kaikkien käy-
tössä pientä maksua vastaan. Visun Voima järjestää monenlaista ohjattua liikuntaa, 
kuten talviaikaan sählyä Nuorisoseurantalolla ja kesällä jalkapalloa kylän kentällä. 
Yhdistys järjestää myös monenlaisia tapahtumia kesäisestä yhteislauluillasta joulun 
puurojuhlaan.

Visuveden Nuorisoseura vuokraa seurantaloa liikun-
taharrastuksiin, tapahtumiin ja juhliin. Seurantalolla on 
hiljattain remontoitu, tilava liikuntasali joka on kaikkien 
seuralaisten käytössä. Seura vuokraa myös kahvikup-
peja ja astioita. Seuran järjestämiä tapahtumia ovat 
mm. VisuFutis- jalkapalloturnaus kesäisin, sulka-
pallokilpailut sekä joulumyyjäiset. 

Visuveden Kullanhuuhtojat järjestää mm. kullan-
huuhdontakilpailuja, joissa on omat sarjansa myös 
lapsille ja aloittelijoille. Seuran huuhtojat ovat menesty-
neet monissa kansainvälisissäkin kilpailuissa. Visuveden 
Työväenyhdistyksen taloa vuokrataan juhliin ja muihin 
tapahtumiin. Talossa on tilava sali, johon mahtuu sa-
takin henkeä. Kylän seurat tekevät paljon yhteistyötä, 
ja esimerkiksi kullanhuuhdontakilpailuja on järjestetty 
neljänkin eri seuran voimin. 

Kylällä toimiva luontokoulu järjestää mm. opastettuja 
luontoretkiä, lapsiperheen luontopäiviä ja kotieläinpiha-
kierroksia. 

Kylän keskustassa palvelevat kauppa, josta saa myös posti- ja matkahuoltopalvelut, 
baari, kunnan palvelutalo, kaksi autokorjaamoa, parturi-kampaamo sekä leipomo jos-
sa on myös kahvila. Kylän saha ja vaneritehdas on alueen suurin työnantaja. Visuve-
deltä on juhliin saatavilla pitopalvelu sekä trubaduuri. Kylässä on kaksi käsityöyritystä, 
useita mökkivuokraajia, kiinteistöhuoltoyritys, taksiautoilija sekä metsäalan yrittäjiä. 

www.tuuhonen.fi
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Pohjaslahti sijaitsee Ylä-Pirkan-
maalla Mänttä-Vilppulan kaupungis-
sa Tarjanneveden rannalla. Naapurei-
na Virrat, Ruovesi ja Keuruu. Kaupunki 
keskuksiin on matkaa noin 100 km. 
Ympäristö on vaihtelevaa ja vesistöjä 
on runsaasti. Kylässä on kaksi harju-
maisemaa: Ala-kolkissa Salussärkkä, 
joka on luonnonsuojelualuetta ja Ran-
talansärkkä Ylä-kolkissa.
 
Pohjaslahdella on asukkaita n. 300, ke-
säasukkaista lukumäärä lisääntyy huo-
mattavasti. Palveluja on  koulu, kirjasto, 
seurakunta, kauppa, vesiosuuskunta ja 
lisäksi monet yksityiset palvelut. 

Vapaa-ajan toimintaa on runsaasti. 
Koulun ympäristössä valaistu latu ja 
kaukalo. Kesällä käytössä on urhei-
lukenttä ja laivarannassa uimaranta, 
jossa on veneilijöille hyvät palvelut. 
Suurin  kesätapahtuma on vuosittain 
pidettävät heinämarkkinat. 

Pohjaslahti

Vehkakosken rantalavalla on ke-
sälauantaisin tanssit ja pub on  avoin-
na. Kylässä toimii monia yhdistyksiä 
järjestäen erilaisia tapahtumia.

Kokoontumispaikaksi on talkoilla ja EU-
hankkeena kunnostettu vanha Pohjas-
lahden kunnantalo. Kylätalolla jär-
jestetään monenlaisia tilaisuuksia esim. 
kokouksia, hirvipeijaisia, juhlia ja muita 
kokoontumisia.  Yläkerrassa on kolme 
vuokra-asuntoa. 

Pohjaslahti on ollut mukana hankkeissa 
Kytkylä 1 ja 2. Pohjaslahden vesihuol-
lon yleissuunnitelma ja kyläkaava tekeil-
lä. Toiveena on saada uusia asukkaita 
kylään.

Kylätalolla on käytettävissä avoin lan-
gaton wlan-verkko, toimisto avoinna 
(ma ja pe 8-14). Lisää tietoja kylästä ja 
tapahtumista 

Pohjaslahden koulu Pohjaslahden kirkko

Väärinmaja
Väärinmaja on virkeä ja yleisestä virtaukses-
ta poiketen nykyään muuttovoittoinen kylä, 
jonka asukasmäärä tuplautuu aina kesällä 
lomalaisten palatessa rannoilleen. Kylän poh-
joisosa erottuu  selvästi mm. TV:ssä ilmatie-
teenlaitoksen sääkartalla itäpuolelta Näsijär-
ven vesistöön työntyvänä kiilana.

Täällä kotikonnuillaan asuu moni muualta 
leipäpuun löytänyt tai tänne yrityksensä pys-
tyyn pistänyt, kuten Väärin puuta jalostavat 
yrittäjät, kolme mökinvuokrausyrittäjää, kulje-
tusyrittäjät, pitopalvelu, kauneus-, kunto- tai 
hoiva-alan yrittäjät, talon- tai maarakennus-
yrittäjät, teknisten alojen yrittäjät sekä tietysti 
maa- ja metsätaloustalousyrittäjät ym.

Kylälle leimallista on maaston vaihtelevuus, 
tasaista vain muinaiset järvenpohjat - nyppylä 
nyppylän jälkeen ja vaihteeksi kunnon vuori-
kin, ja järviä, niiden polveilevia rantoja, tusi-
noittain pikkulampia. Kaiken keskellä kiemur-
televat tiet, joita tarinan mukaan rakennettiin 
pirteissä puhdetöinä, tuli liikaa ja siksi laitettiin 
mutkille. Ei ihme, että ensin Jyväskylän Suur-
ajot ja nykyisin Neste-ralli on testannut kus-
kien taitoja ja kaluston kestoa pikataipaleella 
meidän teillä.

Itse järjestämme toistuvia, kotikutoisia tapah-
tumia, joiden ohjelma ja näyttelyt ovat vääri-
läisiltä tai vääriläistaustaisilta - mm. Talvilaula-
jaiset ja näyttely, Väärinkierto, Kevätmessut, 
Äitienpäivän kakkukahvit ja näyttely, Kotiseu-
tukierros, Kesäkisat, Syyspäiväntasauslaulelot 
ja näyttely, Isänpäivän aattoilta ja näyttely, 
kolmet hirvipeijaiset ym.

Keskeinen kylässämme, sydämissämme on 
koontumispaikkamme, kerran jo salaman sy-
tyttämäkin tapiola, EU-tuen turvin talkoil-
la nykyvaatimukset täyttäväksi kunnostettu, 
kaunis ja erittäin hyväakustinen hirsirakennus, 
jota maa- ja kotitalousseura vuokraa muillekin 
kokous- ja juhlakäyttöön. 

www.vaarinmaja.fi

V
ä

ä
r

in
m

a
ja

12

www.pohjaslahti.fi



h
ä

r
k

ö
n

enh
er

r
a

n
en

14 1�

Härkönen

Palvelut:

Mökkitalkkaripalveluita
Remonttipalveluita
Traktorityöpalveluita
Polttopuita 
Vesiosuuskunta
Kirjastoauto pysähtyy Härkösessä
Linja-autoliikenne  Kuruntietä (kan-
tatie 65) 
Jätehuoltopiste Makkaraojalla
Majoituspalvelut taidegalleria,  
aittamajoitusta kahdelle
Härköskylän Metsästysseura Ry
Härkösen kalastuskunta
Matkailukohteita Kirsti Koron Galleria 
ja Matias-kappeli
Kylässä tarjolla venepaikkoja sekä 
uimaranta

Härkösessä voi harrastaa monipuo-
lisesti. Kylässä kokoontuvat useat kansa-
laisopiston piirit. Liikunnan harrastajille on 
mm. Pirkan Taival –patikointireitti, uima-
ranta ja Kalevinkierros–hiihtolatu. Moottori-
kelkkareitti kulkee vanhaa rautatietä pitkin. 
Keiturin rautatiesilta on mielenkiintoinen 
nähtävyys. 

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Herranen sijaitsee n. 5km päässä Virtain 
keskustasta länteen Toisveden ja Tarjan-
neveden välissä. Vesistöjä yhdistää yksi 
Suomen kauneimmista kanavista Herras-
kosken kanava. Sulun yläpäässä on kana-
vamuseo, joka on osa Perinnekylää.

Perinnekylä on Marttisen saarella sijaitse-
va maatalous- ja metsätyöperinnettä esitte-
levä museoalue; kohteina esim. Rajalahden 
talomuseo, Halin metsäkämppämuseo, so-
taveteraanien museohuone ja useita paikal-
lishistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.

Saarella toimii Nuorisokeskus, joka tar-
joaa monipuolisia matkailu-, ohjelma-, ko-
kous- ja juhlapalveluita vuoden ympäri.

Perinnekylässä on myös yritystoimintaa: 
perinneruokiin erikoistunut ravintola, erilai-
sia taide- ja käsityömyymälöitä, hevostalli ja 
kesäkioski. Suomen vanhin 4H-tila sijaitsee 
myös alueella. Perinnekylässä järjestetään 
kesäisin myös useita näyttelyitä ja tapahtu-
mia mm. Juhannusmarkkinat.

Herrasessa on myös kennel ja kotieläinpi-
ha sekä Herrasen entisellä kansakoululla 
toimii helmi- ja korutarvikemyymälä.

Tarjanneveden puolella Perinnekylän lä-
heisyydessä on yleinen viihtyisä  uimaran-
ta ja muutama vierasvenepaikka. Saaren 
toisella reunalla on myös perhokalastajien 
suosima kaunis Herraskoski ja luontopolku 
lintutorneineen.

Herranen

Härkösen Kyläyhdistys ry. on perustettu v. 
1985. Kylän kokoontumispaikkana on Ylä-
Härkösen sali.

Härkösen kyläyhdistys 2010

Matias-kappeli

Taiteilija Kirsti Koro

http://kaupunki.virrat.fi/harkonen/index.htm
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Killinkosken teollisuustaajama sijaitsee Virtain ja Äh-
tärin puolessa välissä kantatie 68:n varrella. Vuon-
na 2005 Killinkoski valittiin Pirkanmaan Vuoden 
Kyläksi. Vuonna 2009 puolestaan Virtain alueelta 
yhdeksi valtakunnallisesti merkittäväksi raken-
netuksi kulttuuriympäristöksi. 

Tutustumisen arvoinen on myös Killinkosken kirkko, 
joka on Suomen tunnetuimman ja tuotteliaimman 
kirkkoarkkitehdin Josef Stenbäckin suunnittelema 
puukirkko vuodelta 1928.

Killinkosken Wanhan nauhatehtaan miljöössä 
on monipuolinen tarjonta museoita ja näyttelyitä, joi-
hin kaikkiin on vapaa pääsy. Kyläyhdistyksen ylläpi-
tämän Wanhan tehtaan kesäkausi alkaa joka vuosi 
1.6. jolloin kaikki kohteet avautuvat yleisölle, ollen 
avoinna aina syyskuun loppuun asti (muina aikoina 
sopimuksen mukaan). 

Aina heinäkuun viimeisen viikonlopun lauantaina jär-
jestetään kyläyhdistyksen toimesta perinteinen ke-
räilytapahtuma sekä toripäivä, jotka keräävät 
kylälle monituhatpäisen väkimäärän. 

Pohjoismaiden ainoa nauhateollisuusmuseo
Kamerataivas – Suomen kameramuseo sekä 
Kamerataivaan Galleria (kuukausittain vaihtuvat 
valokuvanäyttelyt)
Nostalgiset lelut (nalle- ja leluaiheinen näyttely) 
Museaalinen parturi-kampaamonäyttely 
VPK:n vanhan sammutuskaluston kokoelma
Kuvittaja Marjaliisa Pitkärannan kesäateljee 
Galleria ”Killin Kalleria” jossa kesän ajan  
vaihtuvia näyttelyitä 
Wanhojen opetustarvikkeiden kokoelma 
Kirpputori ja Kirjakirppu
Viihtyisä museokahvila
kehystämötyöpaja

Lisätietoja ajankohtaisista tapahtumista ja tarkemmat 
aukioloajat löydät päivitettynä kylämme nettisivuilta 
sekä Facebookista hakemalla ”Killinkoski Wanha teh-
dasmiljöö”. Tiedustelut: puh 0400-453 054, sähkö-
posti: killinkoski@killinkoski.fi

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

KillinkoskiJäähdyspohja
– Luonnon rauhaa, rotkojärviä ja monipuolisia 
matkailupalveluita Virtain liikekeskuksen kupeessa.

Kylätalo Jukola
Tunnelmallinen vanha seurantalo
Internet-yhteys ja matkailuinfopiste
Valokuvanäyttely ”Kotikylästä, kotivesiltä”  
– I. K. Inhan valokuvia lapsuudenkodista ja 
Jäähdyspohjan kylästä. 
Ryhmille tilauksesta opastetut kyläkierrokset, 
Torisevan luontopolun retket, teatteriliput sekä 
kahvitukset ja ruokailut kylätalo Jukolassa.
Kesäteatteri
Kylätalo on vuokrattavana kokouksiin, perhe-
juhliin ja tapahtumiin.

torisevan rotkojärvet – erämaatunnelmaa, 
kesäkahvila, luontopolku ja jylhä Inkerinkallio 
kantatie 66:n varrella.

Kulttuuri- ja matkailupalvelut: Jäähdyspohja on 
vilkas matkailu- ja kesänviettopaikka sekä vireä kult-
tuurikylä, jossa on taidegallerioita ja -näyttelyitä, eri-
laisia majoituspalveluita, leirintä- ja karavaanarialue 
ja useita kesäkahviloita. Kylässä toimiva sisävesilaiva 
on kesäisen linjaliikenteen ohella vuokrattavissa yri-
tyksen tai ryhmän risteilylle.

Kalastus-, liikunta- ja retkeilumahdollisuudet
Luontoretkeily ja patikointi: Torisevan luonto-
polku (6,5 km), Pirkan taival; hyvät marjas-
tus- ja sienestysmaastot
Uima- ja veneranta Euraniemessä  
(vanhan koulun vieressä)
Näsijärven reitin upeat rantamaisemat ja vesi-
reitti Jäähdyslahdelta Tampereelle saakka
Kalastus: monipuoliset kalavedet, Yläisellä 
Torisevalla perho- ja uistinkalastusta
Golfkenttä
Lisäksi mm. ampumarata, autorata, ravirata, 
ratsastustalli

Kylässä on paljon muutakin nähtävää, mm. van-
ha kyläraitti myllyineen, Lakarinharju ja omatoimiselle 
seikkailijalle vaikkapa Oraniemen pronssikautiset la-
pinrauniot.  

www.jaahdyspohja.net

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

www.killinkoski.fi



Kotala
Virtain itäreunalla, karhunkaataja Martti Ki-
tusen kotikylässä, ovat koskikalastajien suo-
simat Kotalan kosket. 

Historia huokuu vanhan suola-aitan esineissä 
ja kahvipurkkikokoelmassa pienessä koti-
museossa. Retkeilijä voi levähtää kodassa, 
joita yleiseen käyttöön on kylässä kolme.

Kyläkaupasta löytyy paikallisia tuotteita, kos-
kikalastusluvat, netti- ja infopiste. Harvinai-
suutena voi nykypäivänä pitää kylässä toimi-
vaa rautakauppaa, joka palvelee rakentajaa 
ja on suosittu yli kuntarajojen. Kylässä on 
kampaamo- ja hierojapalvelut ja muita eri 
alojen pienyrityksiä.

Oma kyläkoulu sekä ryhmäperhepäivähoito 
ja keskeinen sijainti hyvien tieyhteyksien var-
rella ovat asujan etuja, unohtamatta puhdas-
ta luontoa ja maaseudun rauhaa.  

Tv:ssäkin nähty Kotala-talo on varattavissa 
juhlakäyttöön. Talo on myös keskipisteenä 
kylän eri tapahtumissa, joista ajankohtaiset 
tiedot löydät nettisivuiltamme. 
Tervetuloa kylään!!

www.kotala.fi
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Koro on kylä josta oli tulla kaupunki. Koron kylä on vireä noin 70 asukkaan kylä, 
jossa asutusta on ollut aina 1500-luvulta alkaen.

Koron kylän nykyisen keskustan alueelle suunniteltiin 1859 perustettavaksi Virtain 
kaupunki. Carl Axel Setterbergin piirtämän Koron kaupungin asemakaavan mukaan 
mm. kaupungin kirkko olisi rakennettu nykyisen Koron venesataman rantaan siellä 
nyt olevan nuotiomajan ”Patalan majan” paikalle. Veneilijöiden, retkeilijöiden ja 
kyläläisten virkistyskäyttöä varten rakennetun Patalan majan lisäksi venesatamassa 
on 12-paikkainen pienveneiden vuokralaituri sekä veneiden laskuluiska. Venesata-
man läheisyydessä on myös yleinen uimaranta.

Koron venesatamassa vietetään joka kesä heinäkuun puolivälissä kesäjuhlia, 
joista on muodostunut perinne, joka kokoaa nykyiset ja entiset koronkyläläiset sekä 
kesäasukkaat paikalle juhlimaan. 

Korossa on jatkettu kirkkoveneperinteen vaalimista jo yli 70 vuoden ajan ylläpitä-
mällä 10-hankaista kirkkovenettä ja venekoppelia. Nykyisellä Koro II veneellä jatke-
taan vanhaa kirkkomatkaperinnettä soutamalla veneellä Juhannuspäivän rantaju-
malanpalvelukseen Virtain kirkkorantaan. 

Koron kylän kokoontumistilana toimii Patalanmajan Ns:n talo. Talossa on sali, 
jossa on näyttämö, sisä-WC, puu/sähkölämmitys ja tilat noin 90 hengelle. Kylätaloa 
on mahdollisuus vuokrata kokous- ym. tilaisuuksiin.

Korosta löytyy kylän pienuudesta huolimatta myös monipuolista yritystoimintaa mm. 
tilausleivontaa ja pitopalvelua tarjoava herkkuyritys, mustaherukkaa sekä nektareita 
ja marjahyytelöitä tuottava marjatila, metsäkoneurakoitsija, traktori- ja koneura-
kointia, sirkkelisahausta, polttopuiden myyntiä, lomamökkien vuokrausta, merkittä-
vä muovialan yritys, taksipalvelua sekä tietenkin lukuisia maatalousyrittäjiä.

www.ylapirkanmaa.fi/virrat/koro



Kurjenkylä
yhteisöllinen Kurjenkylä

Kurjenkylä on reilun 300 asukkaan kylä Vir-
roilla. Se sijaitsee länsi-/lounaisrajalla Ala-
vuden, Kihniön ja Seinäjoen rajanaapurina. 
Kurjenkylästä onkin hyvät kulkuyhteydet 
moneen suuntaan. Virtain keskustaan on 
matkaa noin 20 km, Seinäjoelle 70 km ja 
Tampereelle 120 km.

Kurjenkylän toiminnan keskus on v. 2000 
valmistunut Kylätalo, joka tarjoaa loistavat 
puitteet niin suurten kuin pienempienkin ta-
pahtumien ja juhlien järjestämiseen.

Kylämaisemaa värittävät lukuisat suot ja 
järvet, ja kylän läpi virtaa Kurjenjoki. 
Kurjenkylän koulu sijaitsee vedenjaka-
jan päällä. Kurjenkylä on tyypillistä Suo-
menselän vedenjakaja-aluetta, kylmää ja 
karua. Ihmiset täällä eivät ole koskaan 
tottuneet helppoon leipään, joten naa-
puriapu ja talkoohenki elävät yhä. Tääl-
lä naapuria ei jätetä pulaan!

Kurjenkylä tarjoaa luonnonläheistä, 
turvallista ja yhteisöllistä elämää.

www.kurjenkyla.fi

liedenpohjan kylä sijaitsee Suomen syvim-
piin järviin kuuluvan Toisveden pohjoispäässä. 
Veneellä pääsee Liedenpohjasta Herraskosken 
kanavan kautta etelään aina Tampereelle asti. 
Vierasvenesatama on valmistumassa kesällä 
2011. Myös tieliikenneyhteydet ovat hyvät, vilk-
kaasti liikennöity kantatie 66 kulkee kyläkeskuk-
sen välittömässä läheisyydessä. 

Liedenpohjassa on oma alakoulu; Maaseutu 
ja luontokoulu ilmarinen. Koulun kanssa 
samassa pihapiirissä sijaitsee kylätalo Wanha 
koulu, koko kylän yhteinen kokoontumis- ja 
harrastuspaikka, joka on myös vuokrattavissa 
erilaisia tilaisuuksia varten. Tarvittaessa sinne 
voi tilata myös ruokailu- tai kahvituspalveluita.

Kyläyhdistyksellä on venesatamassa sijaitseva 
Mäntymaja, tunnelmallinen pikku mökki ja 
rantasauna, jotka ovat myös vuokrattavissa vir-
kistyskäyttöön.

Kylässä on kirkko ja hautausmaa, kirkon yhtey-
dessä on myös tilat tilaisuuksien järjestämiseen. 
Kotiseutumuseo houkuttelee tutustumaan 
vanhoihin työvälineisiin ja tapoihin. 

Kesäisin kylän asukasmäärä moninkertaistuu. 
Kaunis ja monipuolinen luonto on houkutellut 
lukuisia kesäasukkaita kylään ja lähiseudulle. 
Kyläkauppa vilkastuttaa kylän keskustaa ympäri 
vuoden. 

www.liedenpohja.fi
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Ohtola
ohtolankylä sijaitsee kantatie 68 var-
rella, Virroilta Ähtäriin päin. Ohtolassa 
vaalitaan ja ylläpidetään perinteitä Pä-
remylly-yhdistyksen voimin. Päremyl-
ly-yhdistys on kylätoiminnan kannalta 
merkittävä tekijä ja myllyn alue toimiikin 
nykyään kyläläisten tapaamispaikkana. 
Päreitä tehdään perinteisesti vesi ja kone-
voimalla. Keväisin, touko-kesäkuussa tal-
koita pidetään pari kertaa viikossa ja joka 
vuosi kaikki valmistetut päreet on myös 
myyty. Näytöstilaisuuksia järjestetään tal-
koiden ohella.

Ohtolan Päremylly-yhdistys järjestää vuo-
sittain päreenheiton MM-kisat, viime 
vuosina kisat on järjestetty joko Juhan-
nusmarkkinoiden yhteydessä Perinneky-
lässä tai heinäkuun lopussa Killinkosken 
kortti ja keräilypäivillä.

Kylällä toimii aktiivisesti myös muita yh-
distyksiä kuten Ikkalan sammutusyksikkö, 
Toisveden metsästysseura, Ikkalankylän 
Erämiehet ja Ikkalankylän MMS. Lahden-
kylän työväenyhdistyksen kylätaloa voi 
vuokrata eri tilaisuuksiin, talvisin talolla 
kokoontuu kylän jumppapiiri n. kerran vii-
kossa. 

Ohtolankylällä sijaitsee myös asevelihen-
gen muistomerkki 
– Veljet, vesitilkka tuokaa. 

Ohtolan kylällä on tarjolla monipuolisia 
palveluita kuten ATK- ja kehonhoitopalve-
luita, konehuoltoa, sekä rakennus- ja kiin-
teistöhuoltoalan palveluita. Kylässä toimii 
myös Taidetakomo.

Martti Mäntynen 040-0632 668

http://www.ylapirkanmaa.fi/virrat/ohtola/

Vaskivesi
Vaskivesi sijaitsee kaupungin etelälaidalla, 20 km 
kaupungin keskustasta. Kylän kautta kulkee vilkas 
kantatie 65. Näsijärven vesistön lisäksi alueella on 
paljon pienempiä järviä ja lampia, joiden rantamille 
on rakennettu runsaasti vapaa-ajan asuntoja. Kesäl-
lä väkimäärä kaksinkertaistuu. Vaskiveden kauniit 
pelto-, metsä- ja vesistömaisemat houkuttelevat 
luontoharrastusten pariin: kalaan, metsälle ja 
patikkaretkille. Kylän läpi kulkee Pirkan Taival ja 
E6 eurovaellusreitti.

Kylän keskustassa toimii vireä koulu ja esikoulu. 
Koulu on ansioitunut kansainvälisenä atk- ja met-
säopetusta antavana kyläkouluna. Kylällä on ryh-
mäperhepäivähoito. Vaskiveden Nuorisoseuran yl-
läpitämä seurantalo tarjoaa tilat koululiikunnalle 
ja eri-ikäisten harrastusryhmille sekä kokousten ja 
juhlien pitoon. Liikunnan harrastajille löytyy urhei-
lu- ja lentopallokentät sekä uimaranta. Talvella 
on hiihtolatuja ja jääkiekkokaukalo.

Kesäaikaan tanssikansa kokoontuu Myllynie-
meen, Suomen kauneimmalle rantalavalle. Ky-
läyhdistyksen talkoovoimin hoitama Kesämaka-
siini vahvistaa kylän yhteisöllisyyttä kokoamalla 
kyläläiset, kesäasukkaat ja ohi kulkevat ostamaan 
lähiruokaa, leivonnaisia ja  käsitöitä tai  tekemään 
kirpputorilöytöjä. Kylän yhdistykset järjestävät kai-
kille avoimia tapahtumia ja retkiä. 

Vaskivedeltä löytyy vireitä yrityksiä, maatiloja ja 
monipuolisia palveluita, mm. huoltoasema, kahvio 
ja taksi. Tarkemmin voit tutustua kylän palveluihin, 
yrityksiin, nähtävyyksiin ja tapahtumiin netissä. 

www.vaskivesi.fi

Myllyniemi - Suomen kaunein rantalava

Kyläkoulu - Uusinta tekniikkaa yhdistet-
tynä luontoon ja maaseudun elämään

Kylämakasiinilla sattuu ja tapahtuu

Nuorisoseuran talo 
- Kylän toiminnan keskus
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Vaskuu
Vaskuu sijaitsee Virtain länsilaidalla 
18 km keskustasta. Kylän läpi kulkee 
vanha Porintie sekä Pori–Haapamäki 
rautatie, joka toimii virkistyskäytössä 
moottorikelkkailijoille, resiinaretkeili-
jöille ja lenkkeilijöille. Kylässä asutaan 
vakituisesti noin 70 taloudessa ja ke-
sällä väkiluku tuplaantuu.

Vaskuun kylätalo on vuonna 1959 
valmistunut vanha PVY:n talo. Ta-
loon on tehty täydellinen remontti, 
joka valmistui vuonna 2009. Näin 
talo on tämän päivän vaatimusten 
mukainen.

Kylätalolla on noin 100 m2 suurui-
nen sali sekä näyttämö, sisävessa 
ja ravintolatila, joka sopii hyvin mm. 
kokouskäyttöön. Tilaa talossa on 120 
hengelle. Keittiössä on puu- ja säh-
köhella, mikroaaltouuni ja jääkaappi. 
Kahvikalusto on vuokrattavissa 100 
hengelle.

Kylätalo toimii talviaikaan aktiivise-
na kokoontumispaikkana lähes joka 
arki-ilta. Siellä kokoontuvat kansa-
laisopiston piirit, vanhemmalle väelle 
tarkoitettu  Syke-piiri ja koko per-
heen peli-illat. Hirvipeijaiset, synty-
mäpäivä ym juhlat onnistuvat talolla 
hyvin ja sitä saa vuokrattua edulli-
seen hintaan.

Vaskuulla toimii Patalanmajan met-
sästysseura ja alueelta löytyy hyvät 
kalastusmahdollisuudet.

Kesäaikaan Vaskuulla suosittu koh-
taamispaikka on uimaranta. Siellä 
tavataan väkeä omasta ja naapu-
rikylistä eikä ohikulkijatkaan ole 
harvinaisia. Ranta sopii hyvin myös 
perheen pienemmille. Uimaranta si-
jaitsee noin kilometrin päässä kylä-
talolta Vaskuujärven rannalla.

www.vaskuu.fi

äijänneva

Kyläläisillä on vahva usko kylän tule-
vaisuuteen, valot palavat vielä kauan. 
Elinvoimasta kertovat lukuisat aktiivi-
sesti toimivat yritykset, seurat ja yh-
distykset. Myös maataloudessa katseet 
on suunnattu tulevaisuuteen, uutta 
peltoa syntyy jatkuvasti ja aittojen 
poluilla astelee touhukkaita emäntiä. 
Lehmät laitumella ja hevoset haassaan 
on maalaismaisemaa parhaimmillaan. 

Äijännevalla Seinäjärvi tarjoaa ihan-
teelliset mahdollisuudet kalastukseen 
ympärivuotisesti. Kesällä koko perhe 
voi viettää rentouttavan päivän rauhal-
lisella uimarannalla.

Rantakunnan Vermasjärvelle rakenne-
tusta lintutornista on hyvä tarkkailla 
valtakunnallisestikin merkittävän lin-
tujärven elämää. Myös tornin lähei-
syyteen rakennettu uusi kota tarjoaa 
upeat puitteet retkeilyyn mihin vuo-
denaikaan tahansa. Myös hiihtoladulle 
pääsee kodan läheisyydestä.

Liikuntaan on kylällä hyvät mahdolli-
suudet ympärivuotisesti. Äijännevan 
entisellä koululla toimii erilaisia kerhoja 
ja piirejä niin lapsille kuin aikuisillekin. 
Myös kuntosalin käyttö on mahdollista 

sopimuksen mukaan. Entisellä koululla 
on erilaisia tiloja mm. kokouskäyttöön. 
Isossa salissa on tilaa n. 70 hengelle 
ja myös ruokailun mahdollisuus tila-
uksesta. Kyläyhdistys vuokraa myös 
kahvikalustoa ja soppalautasia n. 100 
hengen tarpeisiin.  

Äijänneva ja Rantakunta tarjoavat ai-
toa maalaiselämää. Suo, kuokka ja 
Jussi ovat täällä vielä voimissaan.

www.aijanneva.fi

Kuvat: Tepan kuvauspalvelu
Rantakunnan kuvat: Tuire Leppänen
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Hankkeessa mukana
Kauko-Pohjan nuorisoseura  www.ruovesi.fi/yhdistykset/kauko-pohja/kauko.htm
Väärinmajan kylätalo Tapiola  www.vaarinmaja.fi
Mäkelän Lomatuvat   www.makelanlomatuvat.fi
Pajusen erä-ja luontokeskus  www.pajusenerailijat.fi
Pitopalvelu Vuokko Kallonen  www.vuokkokallonen.fi
Tmi Ruoveden luontokoulu  www.ruovedenluontokoulu.fi
Killinkosken Wanha tehdas  www.killinkoski.fi
Kirstin Galleria    www.kotipoint.fi/kirstingalleria
Koron Kyläyhdistys   www.ylapirkanmaa.fi/virrat/koro
Kurjenkylän kylätalo   www.kurjenkyla.fi
Kylätalo Jukola    www.jaahdyspohja.net
M/S Kimalle    www.laivanuuttila.net
Liedenpohjan Maamiesseura  www.liedenpohja.fi
Lomakeskus Pukkila   www.lomakeskuspukkila.com
Lomasaari Marttinen   www.marttinen.fi
Matias-kappeli    www.matias-kappeli.net
Vaskiveden Nuorisoseura  www.myllyniemenlava.fi
Ohtolan Päremylly-yhdistys  www.ylapirkanmaa.fi/virrat/ohtola
Rantaterassi Baarbuuri   www.baarpuuri.com
Torisevan kahvimaja   www.kahvimaja.net
Vehkaniemen Pihapiiri   www.vehkaniemi.fi
Haapasaaren lomakylä   www.haapasaari.fi
Mikontalon ravintola   http://koti.mbnet.fi/pakomaki/2/index2.htm
Lomatila Peltomaa   www.peltomaa.net
MTK Virrat    www.mtk.fi/virrat

suoraan paikallisilta tuottajilta:
- tuoreet maistuvat leivonnaiset
- sesonkiaikana maukkat vihannekset
- mehut, hillot
- keramiikkaa ym. käsitöitä
- siisti kahvio
- keittolounas ti ja ke klo 11-14,
  pannaripäivä tiistaisin
- Matkahuoltoasiamiespalvelut

Ruoveden Vaatekauppa Ky
Asusteita arkeen ja juhlaan

Ark. 9-17, La 9-14
Ruovedentie 36, Ruovesi

Puh. (03) 476 3460

Tervetuloa 
Palveltavaksi.

Lapsille, nuorille, naisille, 
miehille, isoille ja pienille, 
vauvasta vaariin

VINHAN KIRJAKAUPPA
Perinteistä kirjakauppaa yli sadan vuoden ajan

- Kesän avajaiskahvit 13.6.
- Käräjälauantaina 9.7. odotettu kirjailijavieras  
  Seppo Jokinen

     Meiltä löytyy:
  • edullista kesälukemista
  • kortteja, karttoja ym.
  • myös vanhoja kirjoja

Ruovedentie 15, Ruovesi
Puh. (03) 476 2281

Suoramyyntipiste & kahvio 

Moni-Tori
Ruoveden Linja-autosemalla

ma-pe 9-17, 
la-su suljettu

puh. 03-476 2372     
Tervetuloa!

www.vinhankirjakauppa.fi
info@vinhankirjakauppa.fi

2� 2�



Kesäasukkaille, paikallisille ja ryhmille
• Opastetut kotieläinpihakierrokset
• Opastetut retket Helvetinjärven  
   kansallispuistoon ja Siikanevalle
• Lapsiperheen luontopäivät
• Tyky-päivät
• Koululaisten 
   luontokoulupäivät

www.ruovedenluontokoulu.fi
p. 044-3580 642

Öljyvärimaalauksia 
ja yksilöllisiä 
lahjatavaroita

www.mikarajalampi.fi
2�

2� 2�



HOPEA AURINKO OSK.
Honkalantie 16, 34600 Ruovesi

MYYMÄLÄ
    - Suomalaista käsityötä
OMPELIMO
    - Korjausompelu, tilaustyöt, alihankita
SIIVOUSPALVELU
    -Koti- ja Yrityssiivoukset
     tiedustelu/tilaukset 045-6726882
KOTI- JA HOIVAPALVELUT
    - Vanhukset, lapsiperheet..
      tiedustelu/tilaukset 044-0738840

Toiminnanjohtaja:
(03) 4761300

marja.houttu@peltomaa.net
www.peltomaa.net   puh.040-��32 �20

Lomatila Peltomaa

Ainutlaatuisessa ympäristössä 
viihtyisää majoitusta ja monipuolisia 
ohjelmapalveluita.

Ruoveden Noitakäräjät
Pitäjän kulttuurikesän kohokohta, perinnejuhla ja koko 

perheen markkinatapahtuma, joka järjestetään vuosittain 
heinäkuun toisena  viikonloppuna.

Noitakäräjien lisäksi Ruoveden Perinnetapahtuma järjestää myös 
Noitien yön, jota vietetään elokuisena lauantaina täydenkuun aikaan.
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Lisätietoja: www.Huvila.net/1537 
                  www.Huvila.net/1530
                  puh. 044-5673586

Irtaudu arjesta ja 
tule nauttimaan 
luonnon rauhasta 
korkeatasoisessa
huvilassamme.

SängenniemenLomahuvilat

-kahvio
-huolto
-rengashuolto
-elintarvikkeet
-netti
-nestekaasu

Puh 03-4758950    0400-739180

VaskiVesi

Kesäisin perinteiset lavatanssit 
Suomen  kauneimmalla 
rantalavalla  

Katso ohjelma  
www.myllyniemenlava.fi

Vaskiveden 
Nuorisoseuran talo

Nuorisoseuran taloa voi 
vuokrata kokous- ja 
juhlakäyttöön. 

• Kysy myös pitopalvelua. 
• Talossa on nykyaikainen 
   keittiö.

Myllyniemi

tiedustelut: puh. 0400-739 187 arto taisto

Toisveden rannalla 4 
hyvinvarusteltua vuokramökkiä 

ympärivuotiseen käyttöön

LÄTIN LOMATUVAT
www.huvila.net 

(numerot: 726, 727, 728, 814) 
Rantarinnantie 31 

34950 Ohtola 
Puh. 0400 234 939
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kiPa-kirjakauppa 
torin laidalla - paikallista palvelua 

jo 24 vuotta!

Uutuuskirjat • tarjouskirjat • pokkarit • oppikirjat 
• toimistotarvikkeet • kortit • pelit • taiteilijatarvikkeet 
• kartat • lahjatavarat ja piensisustustuotteet 
–kaikki saman katon alta.

kotiseutukirjallisuutta, virrat-peli ja paikallisten 
tekijöiden kortteja. tervetuloa palveltavaksi!

kiPa-kirjakauppa virrat-kirja
Virtaintie 35, 34800 Virrat
Puh. (03) 475 4165  
virratkirja@phpoint.fi 

Palvelemme 
ma-pe 9-17, la 9-13

kesälauantaisin 10-14

Onni on asua maalla

Virtain kylien kehittämisyhdistys ry:n
Tonttipörssi

www.tontteja.net

Kyläkirkot
Killinkosken ja Liedenpohjan kirkossa sekä 
Kurjenkylän rukoushuoneella jumalanpalvelus 
kerran kuussa.

Kinkerit
Seurakunnan alueella 1� kinkeripiiriä. Kinkereitä 
järjestetään kodeissa tai kylätaloilla helmi-maa-
liskuussa. Kinkereiden aihe vaihtelee vuosittain.

Virsilauluillat ja seurat
Järjestetään useimmiten yhteisvastuukeräyksen 
tai lähetyksen hyväksi. Kesäisiä lauluiltoja.

Diakoniatoimikunnat
Kaikissa kylissä toimii diakoniatoimikunta, 
jonka tehtävänä on olla linkki kylän ja seurakun-
nan välillä. Yhteyshenkilöiden tiedot saatavissa 
diakoniatoimistosta, p. 4�� 2�30. Kylillä toimii 
raamattu-, rukous-, lähetys- ja diakoniapiirejä. 
Lisätietoja aikuistyön vastuupapilta.  

Virtain seurakunnan toimintaa kylillä

Diakoniatyöntekijöiden aluejako

Elina Ahopelto, p. 044-2751 629
Torppakylä, Ilomäki, Ohtola, Killinkoski, Kotala, 
Mantilo, Monoskylä, Hauhuu, Siekkinen

Eila Kalliomäki, p. 044-2751 630 
Jäähdyspohja, Sipilä, Härkönen, Koronkylä, 
Vaskivesi, Havanka, Vaskuu, Keituri, Umpipohja, 
Torisevantie

Anja Nevalainen, p. 044-3751 638
Herranen, Rantakunta, Äijänneva, Mattila, 
Kaarre, Liedenpohja, Lahdenkylä, Kurjenkylä, 
Peltoperä, Seinäjärvi, Puttonen, Nallela, Tapiola

Virtain seurakunta
Rantatie �    
34�00 Virrat 
puh. (03) 4�� 2�00

www.virtainseurakunta.fi

Inka Oy on Itämeren alueen johtava nauha-
tuotteiden toimittaja. Yli sadan vuoden 

kokemuksella Inka valmistaa nauhat, nyörit ja 
niiden jatkojalosteet vaativiin käyttökohteisiin. 

Ompelevan teollisuuden vakiotuotteet 
toimitetaan suoraan varastosta.

Lisätietoja ja verkkokauppa netissä:
www.keijumokki.com

Linda Peltolan kesänäyttelystä 
suositut keijupostikortit ja 

fantasiataidetuotteet. 
Mökki sijaitsee Killinkoskella, 

Wanhan tehdasmiljöön 
välittömässä läheisyydessä. 
Avoinna heinäkuun ajan.

Keijumökki
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Joutsenjärven 
        luomutila
   -Juhla-/kokous-ja saunatilat
   -Pitopalvelua,myös astioiden vuokrausta
   -Luomumansikkaa ja-perunaa

Kurjenkyläntie 1093,  34770 Kurjenkylä
puh 040 839 0660, 040 500 8326
www.joutsenjarvi.fi

Käy Kylässä-toimipiste
Palmroth Centerissä

Pirkantie 26 34800 Virrat
puh. 044 345 0416
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www.virtainautotalo.fi

    • Autovuokraus
    • Varaosat
    • Tarvikkeet
    • Huolto
    • Peltikorjaukset

    • Maalaukset
    • Katsastuspalvelut
    • Ilmastointilaitteiden huolto
    • Tietokonepohjainen 
      4-piste aurauksen säätö 

Täyden palvelun auToTalo.
Kattavan myyntimallistomme 
lisäksi tarjoamme:
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Julkaisija:  Käy Kylässä-hanke
Rahoitus: Poko ry:n Leader-ohjelma

Kannen kuvat:  Teija Sukanen, Trevor Twyman, takakansi Pirkko Herranen
Ulkoasu:  Lindavision
Painatus:  Keuruun Laatupaino Oy
Painos:  6000 kpl, maaliskuu 2011

www.kaykylassa.fi


