
Virkistäytyjät 10 vuotta  

  

Virkistäytyjät perustettiin Virkistysjaoston alaisuuteen vuoden 2005 alussa tarkoituksena 
tehdä ohjelmaa seuran 45-vuotisjuhlaan. Tähän päädyttiin kun oltiin jo kokoonnuttu 
Pirtille reilun vuoden ajan tanssimaan lavatansseja ja muuten turisemaan sunnuntai-
iltaisin. Näin se sitten alkoi. Syksyllä 2003 aloitettiin seuralla tanssikurssit ja ohjauksesta 
vastasivat Sirkka Soininen ja Veikko Alaverronen, lähinnä opeteltiin lavatansseja. 
Syksyllä 2004 otti Sirkka puheeksi että eikö voisi järjestää lisää muutakin tekemistä 
seuran toimintaan, esim. ”rillumarei” -kulttuuria. Tuumasta toimeen, perustettiin 
Virkistäytyjät ja otettiin mietintään tuleva 45-vuotisjuhla. Ensimmäiset esitykset siis 
esitettiin vuonna 2005 seuran 45-vuotisjuhlassa. Ohjelmassa oli tanssiesityksiä ja laulu 
”Kaksi vanhaa Suomijätkää”, jossa kuoro lauloi ja Pentti Rantala sekä 
Veikko Alaverronen esittivät ”Suomijätkiä” omilla laulu-vuorosanoillaan. Laulun 
muunnosteksti tehtiin yhteistyössä ryhmän kanssa. 
Tästä laajeni sitten Virkistäytyjien ohjelma hupailuihin eri tilaisuuksiin kuten 
pikkujouluihin, pääsiäisjuhliin, vappuriehaan. Joka vuosi on esittelyssä ollut uudet 
ohjelmat. Myös Ruotsin kirkon järjestämiin Suomen itsenäisyyspäiväjuhliin ja 
äitienpäiväjuhliin ovat Virkistäytyjät osallistuneet erilaisilla ohjelmateemoilla. Esiintymisiä 
on ollut mm. S-Ö-piirin juhlissa ja viimeisin vielä tulossa oleva Skinnskattebergin Suomi-
seuran 50-vuotisjuhlassa. Neljänä viime vuotena ryhmä on esiintynyt Kolsvan 
kesäjuhlissa helluntaisin. Kahdessa hupaelmassa on mukana olleet Blondit ja Gunnar. 
Reissattu on ”Junan kyydissä” sekä ”Laivamatkalla” ja viimein ollaan perillä - 
”Serkkutreffit mökillä”.  Runko hupaelmiin tulee Sirkan kynästä, muut virkistäytyjät 
täydentävät ideoillaan ja rooli-hahmoillaan näytelmän runkoa. Näin syntyy valmis 
näytelmä-hupaelma. Useimmiten näytelmä valmistuu lopullisesti viimeisellä viikolla 
ennen esitystä. Siis kaikki osallistujat tuovat ideoitaan näytelmään ja näin hiotaan 
esitystä aina paremmaksi.  

Luonnollisesti kansantanssinopettajana Sirkan 
sydäntä lähinnä on kuitenkin ollut koreografioiden 
laatiminen eri tanssiesityksiin. Kansantanssi onkin 
tullut toiseksi tärkeäksi asiaksi vuosien varrella – 
melkeinpä ottanut yli, koska tanssiminen on hauskaa 
ja käy hyvästä liikunnasta. 
Toimintaa ei kuitenkaan oteta kovin vakavasti vaan 
esityksillä halutaan tuoda yleisölle hymyä huuleen, 
tästä esimerkkinä blondi-sketsit ja joulupukin 
tekemiset. Myös kansainvälistä kultturinvaihtoa ovat 
Virkistäytyjät harjoittaneet, järjestämällä Suomesta, 
Siilinjärveltä, kuuluisan Sekaset -
kuoron vieraaksemme vuonna 2007 sekä käymällä 
vastavierailulla Siilinjärvellä 2009. Samalla reissulla 
vierailtiin myös Kuhmoisissa paikallisessa 
vanhustenkodissa esiintymässä. Virkistäytyjät 
toivovat uusia jäseniä toimintaansa - ota yhteyttä 
Sirkkaan tai Veikkoon puh. 012219605. Rohkeasti 

vaan mukaan SH/SS 
 


