Tutustumisretki uuden käyttötarkoituksen saaneisiin rakennuksiin
Virrin tilalle, Sastamalaan 2.11.2021

Farm-Uppi – Elinvoimaa ja start-up-innovaatioita maaseutualueille -hankkeessa järjestettiin tutustumisretki Virrin tilalle, joka sijaitsee Lantulan kylässä, Sastamalassa.
Hanketoimijoista matkalla mukana olivat Satafood Kehittämisyhdistys ry:stä Tuuli Pirttikoski.
Retkelle osallistui yhteensä 14 henkilöä hankealueelta.
Leena Virri-Hanhijärvi kertoi Virrin tilan historiasta. Tila on ollut saman suvun hallussa vuodesta
1690. Nykyisellä paikalla talo on ollut vuodesta 1881. Nykyinen isäntä, Kalle Hanhijärvi, on tilan
11 isäntä ja isännöinyt tilaa vuodesta 2018 lähtien.
Virrin tilalla aloitettiin vuonna 2003 sivuelinkeinona tilojen vuokraus erilaisiin tilaisuuksiin. Pääasiassa vuokraustoiminta on keskittynyt päärakennukseen, tarkemmin ottaen pirttiin, joka on sisustettu perinteitä vaalien. 50 vuotta vanhassa elintasosiivessä on autotalli, joka nyttemmin toimii
muun muassa pitopalveluyrityksiä palvellen varastotilana. Pihapiirissä sijaitseva luhtirakennus on
aikoinaan toiminut majoituskäytössä, mutta nykyisin sekin toimii varastotilana.

Pihapiirin navettarakennuksen vuokraustoiminta aloitettiin Virrin tilalla vuonna 2021. Tallinparven
remontin suunnittelu alkoi vuonna 2020, kun perheen tyttären hääsuunnittelut alkoivat. Remontti
laajeni, häitä vietettiin kesällä 2021 ja tällä hetkellä vuoden 2022 kesän juhlasesonki alkaa olla loppuunmyyty. Navettarakennuksen juhlatilat ovat ainoastaan kesäkäytössä.

Navettarakennus on rakennettu vuoden 1930 tienoilla ja se toimi hevostallina ja muiden eläinten
suojana. Sen jälkeen se on toiminut lehmien navettana kuin kanalana, sittemmin varastona. Vuoden
2020 ja 2021 remontin aikana navetta siivottiin ja siistittiin. Siivoustyö oli valtava. Rakennuksessa
uusittiin myös sähköt. Osa vanhasta puulattiasta saatiin säilytettyä, mutta osassa tilaa on vanerilevyjä ja muovimattoa. Tallinparvella kaikki kalusteet ovat kierrätettyjä. Tavoitteena remontissa oli, että
rakennuksen vanha henki pystytään säilyttämään.

Tilaisuudessa keskusteltiin osallistujien näkemyksistä ja ideoista vanhojen maaseudun rakennusten
uudelleenkäytöstä.
Retken lopuksi tutustuttiin Lantulan taloon ja Lantulan seudun kyläyhdistykseen. Suomen Kylät ry
palkitsee joka vuosi aktiivisen ja innovatiivisen kylän koko Suomen Vuoden kyläksi. Lantulan kylä
voitti palkinnon 2021. Lantulassa asuu noin 250 ihmistä, yhdistykseen kuuluu jopa 400 jäsentä.
Lantulan seudun kyläyhdistyksen kylätalo valmistui vuonna 1939 ja toimi ala-asteena kevääseen
2005. Tämän jälkeen talo on ollut Lantulan seudun kyläyhdistyksen omistuksessa. Talo on erittäin
aktiivisessa käytössä. Vakituisia harrastusryhmiä kokoontuu talolla viikoittain jopa toistakymmentä,
talossa järjestetään konsertteja ja yhteisruokailuja, yksityistilaisuuksia sekä leirejä. Taloa ylläpidetään pitkälti talkoovoimin.

Talon yläkerrassa on nuorisotila.

