
VEHKAKOSKEN RANTALAVA,  
Vehkalinnantie 30, Pohjaslahti, MÄNTTÄ-VILPPULA 
 

 
 

YLEISTÄ 
HISTORIAA 
Sotainvalidien Veljesliiton Pohjaslahden osasto ry:n kokouksissa nousi esille vuoden 1954 aikana kysymys 
oman toimitalon tarpeesta. Pohjaslinna Oy:n osakkeet oli saman vuoden aikana myyty ja niistä saaduille 
rahoille haettiin uutta sijoituskohdetta. Jo seuraavan vuoden aikana asia lähti etenemään käytännön tasolla. 
Johtokunta teki kokouksessaan 30.1.1956 päätöksen toimikunnan valitsemiseksi viemään asiaa käytännössä 
eteenpäin. Siihen valittiin Hannu Heinola, Aarre Manner ja Väinö Mäkinen. Sen tehtäväksi määriteltiin sopivan 
maa-alueen löytäminen. Asia sai lisäpuhtia, 1956 vuosikokous teki päätöksen oman toimitalon hankinnasta. 
Johtokunnalle annettiin valtuudet eri vaihtoehtojen tutkimiseen. Esille nousi mm. Särkän majan ostaminen tai 
sopivan maa-alueen löytäminen, jolle rakennettaisiin kesäteatteri-tanssilava. Sopiva maa-alue löytyi 
Vehkakosken Myllynlammen rannalta. 
Lavaosan rakentaminen aloitettiin keväällä v. 1957. 
Lisämaata hankittiin parkkipaikaksi yksityisautoilun kasvaessa v. 1965. 
 
 
AVAJAISET 
Lavan rakentaminen sujui ripeään tahtiin. Avajaistanssit pidettiin 4.8.1957 
Arvo Nyströmin orkesterin tahdittamana. Avajaistansseihin kutsuttiin kaikki 
lahjoittajat ja lavan rakentajat. Muilta perittiin pääsymaksuna 200 mk. Tiivis 
tunnelma vallitsi illan aikana ja tyytyväisyys loisti toteuttajien katseista. 
Ravintolaosan laajennus toteutettiin v. 1958. 
 
 
LAVAN VUOKRAAMINEN 
Ensimmäinen vuokrasopimus, joka koski kesäkausia v. 1971 - 1972 tehtiin Haapamäen Pallopoikien kanssa. 
Virtain Urheilijoille lava vuokrattiin vuodesta 1973 aina vuoteen 1987. 
Virtain Urheilijat osti Vehkakosken lavan kauppakirjalla, joka allekirjoitettiin Virroilla 11.12.1987. 
 
VIRTUN KAUSI ALKOI 
Virtain Urheilijoiden puolesta on käytännön asioita Vehkakosken tanssitoiminnan pyörittämiseksi hoitanut 
seuran huvitoimikunta. Johtokunta on tehnyt kuitenkin lavan korjausta ja uudistamista koskevat päätökset. 
Myös seuran toimisto on kantanut asioiden hoidossa suuren vastuun. 
 



Virtain Urheilijat on hoitanut huvitoiminnan käytännön toteutuksen koko vuokra- ja myöhemmin omistusajan 
talkooperiaatteella, josta jaostot ja johtokunta ovat kantaneet päävastuun. Tämä toimintamuoto on tuottanut 
seuran urheilutoiminnan tukemiseen vuosien saatossa huomattavan tuen. Vehkakosken lava on tänä päivänä 
jälleen kasvavassa suosiossa. Lavakulttuuri tekee uutta tulemistaan. Reippaasti neljäkymmentä toiminnan 
vuotta on "VEHKALLA" takana. 
 
Toiminta jatkuu lähes samoissa merkeissä kuin niidenkin miehien pyörittäessä toimintaa, jotka noudattivat 
periaatetta " Veljeä ei jätetä". 
(otteita Erkki Pajumäen tekemästä historiikistä v.1997) 
 
 
Lavalla tehty remontti v. 2005; Orkesterilava levennetty ja orkesterin sosiaalitiloja uusittu,  Lavan 
lattiarakenteita vahvistettu ja lattia on hiottu. Lavan ulkopuoli maalattu, baaritiskiä laajennettu ja 
keittiökaapistoja uusittu ja kalustoa hankittu. 
 
Tansseja on kesäisin n. 15 kpl, sesonki alkaa Juhannuspäivästä kestäen elokuisiin Metsäiltamiin. Lavaa on 
vuokrattu yksityistilaisuuksiin 1-2 krt/ kesässä. Pyrimme järjestämään sesonkiajalle entistä enemmän myös 
oheistapahtumia mm. yhteistyökumppaneiden kanssa tanssien lomaan. Uusia visioita ja ideoita toiminnan 
kehittämiseen vanhaa lavaa kunnioittaen kartoitetaan. 
 
Lipputulot (brutto) 
v. 2009 53.000  €  
v. 2010 50.000 €   
 
Ravintolan myynti  (brutto) 
 v. 2009 20.300 €  
 v. 2010 23.500 € 
 
Rantalava toimii talkooperiaatteella, jolloin jaostot saavat talkookorvausta omalle jaostolleen. Talkoita tarjotaan 
myös tarvittaessa muille yhdistyksille.  
Lavalta saadut tulot on käytetty v. 2009 – 2010 Kisapirtin uudelleen rakentamiseen. 
 
 
HANKKEEN TOTEUTUSAIKATAULU 
 
maaliskuu – joulukuu 2011 
 
 
KORJAUS/ REMONTTI 
 
Uusimista vaatii tanssilavan katon huopakate, vuotanut useammasta kohdasta (aikaisemmin paikattu jo 
kertaalleen). 
 
Lavan koivulattia on alkuperäinen ja vaatii ensitilassa uusimista. Nykyisessä lattiassa on liian suuret välit 
korkokengille ja koivunoksat ovat hiomisesta huolimatta korkealla aiheuttaen mahdollisuuden tapaturmiin. Uusi 
lattia on tanssikansalle asiakasystävällisempi ja toimivampi. Uusi lattia laitetaan vanhan päälle.  
 
Kuuma/ kylmä/ koleus ja Suomen sää vaatii varautumista. Lavalta puuttuu mahdollisuus lämmitykseen/ 
viilennykseen. Lavan ikkunat, joita on pidetty auki kesä kuumalla, aiheuttaa vedontuntoa. Lämpöpumppu 



auttaa lämmittävästi viileneviin iltoihin ja viilentävästi kesän hellekausiin. Sään vaikutus on todettu olevan väh. 
100 asiakasta/ ilta. 
 
Näillä toimenpiteillä:  

• tullaan saamaan uusia tanssivia asiakkaita 
• ollaan riippumattomampia säätilasta 
• kohennetaan lavan ulkonäköä 
• tanssikausi voidaan pitää nykyisellään (13-15 tanssit)  
• minimoidaan kaatumisia 
• viihtyvyyden parantuminen 
• hyvä tanssilattia on kaiken a ja o. 

 
 
REMONTTIBUDJETTI (Ilomäki kysynyt alustavat tarjoukset) 
 
Katon huopakatteen uusiminen 5.000,00 
(Kattotyö M Nurmi) 
 
Ilmalämpöpumppu asennettuna 1.500,00 
(Pohjois-Hämeen Sähkötyö) 
 
Tanssisalin lautalattian uusiminen 130 m2 
lankku/ lauta 45€/ m2  6.600,00 
työt (2 miestyöviikkoa)  4.000,00 
laitevuokra, naulat/ ruuvit ym.        600,00 
rahdit      200,00 
 
Hallinto 
Palkkakulut   1.500,00 
Matkakulut        200,00 
Loppusiivous         400,00  
   
   20.000,00 
 
 
Hankkeelle haetaan rahoitusta paikalliselta toimintaryhmältä PoKo ry:ltä seuraavasti;  
 
PoKo ry:n rahoitus 50 %  10.000,00 euroa 
Yksityinen rahoitus 50 %  10.000,00 euroa 
_____________________________________________________________________________    
Yhteensä    20 000,00 euroa 
 
 
Yksityinen rahoitus katetaan Virtain Urheilijat ry:n kassavaroista.  
 
Hankkeen hallinnointi 
 
Hankkeen vastuullisena toteuttajana ja hallinnoijana toimii Virtain Urheilijat ry. Hankepäällikkönä seuran 
puheenjohtaja Väinö Ilomäki.  


