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Virkkalan perinneseura voitti Keski-Pohjanmaan Vuoden maisemateko -

kilpailun  

Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset ovat valinneet Kaustisilla toimivan Virkkalan 

perinneseuran Vuoden maisemateko -kilpailun voittajaksi. Tunnustus on myönnetty 

ansiokkaasta työstä suomalaisen kulttuurimaiseman hyväksi.  

Virkkalan perinneseuran maisematekoa kuvaa paikallisen kulttuuriympäristön arvojen ja 

perinteiden vaaliminen. Perinneseura toteutti vuosina 2016-17 mittavan ponnistuksen 

siirtämällä 150 v. vanhan Wirkkaloiden käsityöläisperheen talon ja kunnostamalla sen 

Kraatarimuseoksi. Vuodelta 1868 oleva perinnetalo täydentää vanhaa rakennuskantaa Pajalan 

maakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella. Kraatarimuseoon on koottu Wirkkalan 

taitelijaperheen muistoja ja esineistöä. Museo on myös Wirkkaloiden taitelijapolun alkupiste.  

 

Maisemateossa korostuvat myös toimivan talkootyön ja yhdessä tekemisen merkitys sekä 

historiallisen kohteen säilyttäminen tuleville sukupolville. Vuoden maisemateosta kilpailtiin 

nyt kolmatta kertaa. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kilpailun teemana oli ”itsenäisyyden 

merkit maisemassa. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toimii kilpailun 

suojelijana. 

 

Voittaja palkitaan Keski-Pohjanmaan ProAgrian sekä Keski-Pohjanmaan maa- ja 

kotitalousnaisten vuosikokouksessa 18.11. Virkkalan perinneseura r.y on myös Keski-

Pohjanmaan ehdokas valtakunnallisessa Vuoden maisemateko -kilpailussa. Koko Suomen 

voittaja valitaan marraskuun aikana. Valtakunnallisen valinnan tekee Maa- ja 

kotitalousnaisten Keskus yhdessä valtakunnallisen raadin kanssa.   

 

Tunnustus arvokkaasta vapaaehtoistyöstä 

Maa- ja kotitalousnaiset haluavat kilpailulla nostaa esille maakuntien ahkerat yhdistykset, 

talkoolaiset ja muut toimijat, jotka usein vapaaehtoisesti kohentavat kyliensä maisemaa.  

Maisema ei säily sellaisenaan ilman pitkäjänteistä hoitoa ja siihen tarvitaan yhteistä tahtoa. 

Paikallisten ihmisten työ on arvokasta työtä suomalaisen maiseman eteen. Hoidettu maisema 

lisää alueen vetovoimaisuutta ja parantaa asukkaiden viihtyvyyttä. 

 
Lisätietoja 

www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko 

Jaana Höglund 

puh. 043 8254 284 

jaana.hoglund@maajakotitalousnaiset.fi 
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Pekka Kivelä, Virkkalan perinneseura r.y 

puh. 0500 500928 

s-posti: virkkalaseura@gmail.com 

Valtakunnallisesta valinnasta 

Kehityspäällikkö, maaseutumaisema ja luonnonhoito  

Leena Lahdenvesi-Korhonen 

Leena lahdenvesi-Korhonen@maajakotitalousnaiset.fi 

p. 040 5235133 

 

Maa- ja kotitalousnaisten maisemanhoidon asiantuntijat tarjoavat maaseudun maisemaan 

ja luonnonhoitoon liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Maa- ja kotitalousnaiset 

on valtakunnallinen ruuan, maaseutumaiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö 

sekä yksi maan suurimmista naisjärjestöistä.  

Maistuva, viihtyisä ja elinvoimainen maaseutu – hyvinvoivat suomalaiset 
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