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Viirin Virin historia 1947 – 1997 

 
Historiikin on kirjoittanut Meeri Vaarala avustajinaan Tarmo Tennilä ja Erkki Tennilä. 
Jorma Alaviiri esitti historiikin kokonaisuudessaan Viirin Virin 50-vuotisjuhlassa    
Viirin Seurojentalolla lauantaina 28.6.1997 
                                                                                 
Voimistelu- ja Urheiluseura Viirin Viri perustavakokous pidettiin huhtikuun 23.päivänä 
1947. Perustamiskokouksessa oli 25 osallistujaa ja kokouksen puheenjohtajana toimi Sulo 
Hiltunen, joka oli myös Viirin Viri nimen keksijä. Perustajajäsenistä johtokuntaan valittiin 
Väinö Ollila (pj), Viljo Arvaja (siht.), Aale Juntunen, Eelis Tennilä, Olavi Elonen, Pentti Ollila 
sekä varalla Paavo Siila ja Väinö Vuopala. Jäsenten kerääjiksi valittiin Arvo Anttila, Lauri 
Lanamäki, Matti Kiviniemi, Jaakko Kuusela, Paavo Siila ja Alpo lllikainen.  
Perustamiskirjan mukaan toiminta-alueena oli Rovaniemen maalaiskunnan Viirinkylä. 
Sen aikainen Viirinkylä oli laajempi alue, johon kuului myös Vanttauskoski. Aluksi 
päätettiin perustaa yleisurheilu- ja pesäpallojaostot, sekä poikajaostot.  

 
Entisen suojeluskuntatalon tontin osto. 
 
Huhtikuun 3. päivänä 1949 pidetyssä yleisessä kokouksessa Viirin kansakoululla  
päätettiin yhdessä Voimistelu- ja Urheiluseura Viirin Virin ja Viirin maamiesseuran kanssa 
tehdä ostotarjous Puolustusministeriön selvittelyasiainosastolle Rovaniemen 
maalaiskunnassa sijaitsevan Vartiola -nimisen tontin ostamiseen. Puolustusministeriön 
selvittelyasiainosasto hoiti lakkautettujen suojeluskuntien omaisuutta.  
Tälle tontille oli tarkoituksena rakentaa yhteinen seurojen talo Viirinkylän 
maamiesseuran kanssa. Seurat valtuuttivat kansanedustaja Janne Koivurannan 
toimimaan asian edistämiseksi. 
· 
Kauppakirja allekirjoitettiin 2500 mk:n kauppahinnalla toukokuun 18. päivänä 1949. 
Lainhuudatus myönnettiin kauppakirjan nojalla lokakuun 22. päivänä 1951.                

 

Urheilukenttä. 
 

Urheilukentän saamiseksi päätettiin kääntyä kylän maanomistajien puoleen. Maaliskuun 18. 
päivänä 1949 likka Viljami ja Hilja Susanna Uusiviiri sekä heidän tyttärensä Aila Uusiviiri 
myivät osana tilastaan noin 1, 1 hehtaarin kokoisen alueen 75000 mk:lla (nykyisin 750 mk). 
Tästä maa-alueesta tuli Kisala - niminen tontti, jonka omistavat Viirin Viri ja Viirin 
maamiesseura. Kentän alue raivattiin talkootyöllä ja puut myytiin Kemi Oy: lle 500 
nykymarkalla.  

Vuodesta -48 lähtien kentällä järjestettiin kilpailuja. Ensimmäisinä kilpailuina 
järjestettiin maastojuoksukilpailut seuran jäsenille sekä Viiri- Pekkala- Autti- Oikarainen. 
väliset maastojuoksukilpailut, jolloin kilpailtiin Iikka Pökkylän pytystä, jonka Viirin kauppias 
Pökkylä lahjoitti kiertopalkinnoksi. 6000 m voitti Viljo Arvaja ja 3000 m Olavi Elonen. Alle 18 
vuotiaissa 3000 m voitti Martti Koivula ja alle 15-vuotiaiden 1000 m voitti Ahti Tennilä. 
Kilpailu järjestettiin neljänä vuotena ja Viri voitti joka kerta, saaden pytyn omakseen.  

Seuraottelu Muurolan Kisaveikkoja vastaan oli kimmoke harrastaa yleisurheilua 
Viirin pojille. Vuonna -47 ottelu voitettiin ja vastaavasti -48 Muurolan pojat veivät voiton.  

Vuodesta -47 alettiin järjestää ns. kuuden seuran kilpailuja, joissa seuroina olivat Viirin 
Viri, Ylä-Kemijoen Urheilijat, Posion Pyrintö, nykyinen Oikaraisen Haka, joka oli 
Ounasvaaran Hiihtoseuran Oikaraisen alajaosto sekä Luusuan ja Juujärven nuorisoseurat. 
Seuraotteluja pidettiin yleisurheilussa ja hiihdossa. Menestystä hiihdossa toi seuralle mm. 
Kaarina Kerätär (ent. Määttä) ja viestijoukkue 4x10 km:n viestissä.  

Rovaniemen maalaiskunnan mestaruuskilpailuja alettiin järjestää vuonna -49,  
joissa menestyksekkäin laji oli ruotsalaisviesti.   

Viirin kenttää kunnostettiin joka vuosi, jotta kentällä voitiin juosta, pelata jalka- ja 
pesäpalloa. Kenttä olikin käytössä aina 1960-luvun puoliväliin saakka. Kentän käyttö oli 
hankalaa kaukaisen sijainnin ja kunnossapitovaikeuksien vuoksi. Harjoittelu- ja 
kilpailutoiminta siirtyi Pekkalan kentälle sen valmistuttua 1954.  



 

 

Yhteistoimintaa. 
 
Sodan jälkeen maaseudulla elettiin vilkasta aikaa ja kaikenlainen seuratoimintaan        
osallistuminen oli ikään kuin "elämän suola". 
Viirin Viri puheenjohtajina näinä vuosikymmeninä toimivat Väinö Ollila (1947-49), Martti  
Neuvonen (1950-54), Väinö Vuopala (1955-57), Mauri Tennilä (1958-59), Sulo Kuusela (1960), 
Pentti Ollila (1961-64), Juhani Juotasniemi (1965), Jorma Alaviiri (1966- 67), Eero Melin 
(1968-73). 
Jäsenistön lukumäärä pysyi koko ajan 100 molemmin puolin. Seurojentalon ostaminen ja 
rakentaminen ajoittui 50-luvun alkupuolelle. 
Talotoimikunta perustettiin voimistelunopettaja Heikki Aarelan esityksestä, ja se koostui 
molempien seurojen jäsenistä. He olivat likka Uusiviiri, Aale Juntunen, Eelis Tennilä, Pentti 
Ollila, Väinö Ollila, Väinö Vuopala, Viljo Arvaja, Augusti Tennilä, Matti Yliviiri ja Kalle lnkeröinen. 
Talotoimikunnasta pääsi pois vain kuoleman kautta. Augusti Tennilän kuoltua, hänen tilalleen 
tuli Mauno Tennilä ja Eelis Tennilän kuoltua Martti Koivula. 
Taloon saatiin rahoitusta perimätiedon mukaan 3000 nykymarkkaa ulkomaisen avun rahastosta 
sillä ehdolla, että taloa saisivat käyttää myös Viirin Martat ja Viirin Naisvoimistelijat. 
Perimätiedon mukaan se oli koko Suomeen tullut avustuksen määrä sinä vuonna. Taloon 
saatiin myös Veikkausvoittovaroja 1500 mk. Talon valmistumisen jälkeen pankille oltiin velkaa 
10000 mk, joka oli talotoimikunnan henkilökohtaisessa takauksessa. Talotoimikunta lakkautti 
itse itsensä velkojen tultua maksetuksi. Talotoimikunta perustettiin uudestaan vuonna 1996. 
Vuosina 1948-50 toimikunta ajatti puita talkoovoimin Metsähallitukselta ja Tutkimuslaitoksella. 
Puista osa sahattiin ja osa myytiin rahan saamiseksi. 
Rovaniemen maalaiskunnan rakennusmestari Ekfors piirsi tarvittavat muutokset alkuperäisiin 
piirustuksiin. Talon rakentamisen keulamiehenä oli Mikko Salo. Työvoimana olivat hänen 
poikansa Viljo ja Aarne Salo, Pauli Määttä. Talkoilla nostettiin kattotuolit sekä rakennettiin 
vesikatto.1950 talo rakennettiin vesikattoon ja talo saatiin valmiiksi tuhansien talkootuntien 
jälkeen 1951.  
 
Samana vuonna kävi SVUL:n toiminnanjohtaja Risto Kalajo tutustumassa seuran toimintaan ja 
kiitteli erityisesti rakennustoimintaa. Marraskuussa vietettiin 400 ihmisen voimin tupaantuliaisia. 
Ohjelmana esitettiin Seitsemän veljeksen lukkarinkoulua, ettei tarvinnut maksaa verollisia 
lippuja. 
 
Hiihto 
 
Erityisesti hiihdossa seuran jäsenet menestyivät hyvin, Pekka Kuusela oli alle 21 v :ssa  sijalla 
3 SM kisoissa sekä Ounasvaaran talvikisoissa toisena, voiton vei Kalevi Oikarainen ja kolmas 
oli Eero Mäntyranta. Pekka Kuusela valittiin vuonna 1955 pitäjän parhaaksi urheilijaksi. Myös 
Sulo Kuusela oli aivan Lapin piirin parhaita hiihtäjiä. Hän voitti myös armeijan mestaruuden. 
Onni Karjalainen nousi vuonna 1960 Lapin piirin mestariksi hiihdossa ja samalla ensimmäisen 
luokan hiihtäjäksi. Samana vuonna vain kolme muuta poikaa Lapin piirin alueella ylsi samaan. 
Hiihdon parissa menestystä toivat seuralle myös Kauko Hiltunen, Simo Eskola ja Alpo lllikainen. 
 
Yleisurheilu.   
 
Yleisurheilussa Paavo Koivula, Kalle ja Alpo lllikainen, Jouni Harju, Seppo Määttä, Ahti Tennilä, 
Tarmo Tennilä, Mauri Tennilä, Timo Tennilä, Samuli Ollila, Pentti Tennilä, Onni Koivula, Sulo 
Kuusela, Veijo Tennilä, Erkki Tennilä, Esko Tennilä, Sulo Aikio ja Erkki Alaviiri pitivät seuran 
värejä yllä 50- ja 60-luvuilla, ollen piirin tilastoissa aivan kärkisijoilla. Paavo Koivulan piirin 
ennätys korkeushypyssä oli 186 sm. Hänet valittiin myös kunnan parhaaksi urheilijaksi.  
 
Useita urheilulajeja. 
 
Tukkilaiskilpailuissa Vilho ja Heikki Kylmäluoma ottivat Suomen mestaruuden joukkuesoudussa 
vuonna 1960. 
 



Seura järjesti mitä erilaisimpia kilpailuja sisähyppykilpailuista lentopallo-otteluihin ja   
maastojuoksukilpailuihin. 
Viirin Virissä harrastustoiminta oli monipuolista. Ohjattua toimintaa oli mm. painissa, 
voimistelussa, pesäpalloilussa ja lentopallossa. Pesäpalloharjoitukset alkoivat 1964 Veijo 
Mattilan johdolla. Innostus oli sen verran kovaa, että vuonna -66 ilmoitettiin seura pelaamaan 
maakuntasarjaan. Voimailutoimintaan otettiin osaa toden teolla: seura osti vuonna -55 käytetyn 
painimaton, joka olikin kovassa käytössä. Suomen painiliiton päävalmentaja Yrjö Vähämäki 
kävi neuvomassa Virin voimailijoita kaksi kertaa Lapin Lukon valmentajien lisäksi. 
 
Muu toiminta. 
 
Harrastustoiminta ei rajoittunut pelkkään liikunnalliseen toimintaan, sillä Viirin koulun opettaja 
Impi Untolahti piti vuonna -50 lauluharjoituksia seuran jäsenille. 
Talkoilla seuran jäsenet mahdollistivat mm. kilpailut, hyppyrimäen kunnostamisen, erilaisia 
iltamia ja juhlia, joissa kävikin väkeä runsaasti. Seuran talkootoiminta keskittyi 50- luvun alussa 
toimitalon ympärille. Kurssitoiminnan kautta mm. Martti Neuvonen, Alpo lllikainen, Ahti Tennilä 
ja Viljo Arvaja saivat painituomarikortin. 
Seura sai varoja jäsenmaksuista, seurojentalon vuokraamisesta, tanssien voitoista, 
puunostosta ja -myynnistä sekä erilaisista lahjoituksista. 
1970-luvulle tultaessa maaseutu oli kokenut ensimmäisen kovan rakennemuutoksen. 
Ylä-Kemijoeltakin väki muutti leveämmän leivän ääreen Ruotsiin ja Etelä-Suomeen. Kyliin 
jääneet ihmiset sinnittelivät elantonsa eteen. Työttömyyskin kouraisi ja lamaannutti ihmisten 
aktiivisuuden. 
Seuratoiminnassa elettiin suvantoaikaa koko 70-luvun ajan. Viirin Virillekin 1970- luku oli 
hiljaista aikaa ja seuran toiminta kohdistui lähinnä taloudellisen tilanteen ylläpitämiseen. 
Taloutta ylläpidettiin eritoten tansseilla, joita järjestettiin jopa keskiviikkoisin 70-luvun 
alkupuolella Vanttauskosken voimalaitoksen valmistumisen aikaan. 
Puheenjohtajina toimivat Tennilän koulun opettaja Eero Melin (1968-73) ja Viirin koulun 
opettaja Urpo Haataja (1974-78) sekä Juhani lnkeröinen (1979-85). 
Seurojen talo vaati jatkuvaa kunnostusta ja parantelua järjestelyihin. 
Vuosikymmenen alussa talo vaati kaikenlaista pientä remontointia mm. vuonna 79 Juhani 
lnkeröisen puheenjohtaja aikana talkootunteja kertyi yli 10 000 tuntia. 
 
Soutu ja jalkapallo 
 
Vuonna 1971 Sulo, Paavo ja Aapo Kuusela olivat SM-joukkuesoudussa ensimmäisiä  
tukkilaiskilpailuissa ja soutuperinnettä jatkoi Sulo Kuusela yhdessä poikiensa Reijo ja Kosti 
Kuuselan kanssa ollen Suomen mestareita joukkuesoudussa vuonna 1974. 
Jalkapalloinnostus alkoi vuonna 1977 Veijo Pennasen ja Erkki Tennilän johdolla. Vuonna 1978 
voitettiin Ylä-Kemijoen mestaruusottelu, jossa oli mukana Viiri, Pekkala, Vanttausjärvi ja 
Tennilä. Näiden kylien välillä pelattiin sarjaa parina vuonna ja kumpanakin vuonna voittaja oli 
Viiri. 
 
Toiminta laajenee 1980-luvun alussa 
 
1980-luvun alussa Viirin Virin toiminta-alue laajeni sekä sisällöllisesti että maantieteellisesti, 
kun seuraan saatiin uusia jäseniä ja viritettiin toiminta uusin eväin jälleen eloon. Viirin Virin 
jäsenistön lukumäärä oli 80-luvun alkupuolella huipussaan, lähestyen jopa 200 jäsentä. 
Puheenjohtajina kahden viime vuosikymmenen aikana ovat toimineet Juhani lnkeroinen        
(1979-1985), Erkki Tennilä(1986-88), Arto Sääskilahti (1989-93), Laina Lappi (1994-1996)ja 
Teuvo Juntunen (1997- ). 
Vuonna 1980 valmistui seurojen talon remontti, jossa vedettiin uudestaan sähköt Mauri 
Tennilän johdolla ja uusittiin lämmitysjärjestelmä Paavo Vaaralan johdolla. 
Talon sisustus sai myös uuden ilmeen, kun näyttämö purettiin, koska tanssi- ja pelitilaa piti 
saada lisää. Jokainen talkoolainen antoi seuralle 5 puunrunkoa, jotka sahasi Valtteri 
Karjalainen ja jotka ajoi talolle Pekka Kuusela. Lisäksi talon katto ja lattiat lakattiin ja seinät 
maalattiin. Talkoohenki oli erinomainen. Parhaimmillaan talkoissa oli                                 
40 osallistujaa.1980-luvulla tehtiin myös keittiön remontti. Ulkovarasto tehtiin Lauri Vuopalan 
johdolla ja yläkerran takkahuoneesta tehtiin kokoustilat. 



Hiihto 
 
Seuran kilpailutoiminnassa 80- ja 90- luvut ovat olleet vireitä. Hiihto on tuonut eniten 
menestystä. 80-luvulla Hannu Kantola, Velu Kallunki, Eero Koivula, Jouni Selkälä ja Kari Ollila 
toivat menestystä SM- ja PM -kisoista. Hannu Kantola oli 1984 SM-kisoissa sijoilla 6 ja 7. Hän 
pääsikin Hiihtoliiton Teho Sompa-ryhmään ja Norjaan edustamaan Suomea kalottiotteluun. 
Vuonna 1983 Nuorten SM-kisoihin osallistuttiin viestijoukkueella: Kari Ollila, Hannu Kantola ja 
Jouni Selkälä, tuloksena 25:s sija. 
90-luvulla seuralle menestystä toivat puolestaan nuoret tytöt. Vuonna 1989 Marjaana Lappi, 
Johanna Sääskilahti ja Tanja Niemi olivat Tampereella Hopea Somman loppukilpailuissa 
viestissä hienosti sijalla 16. Marjaana Lappi otti Hopea Somman loppukilpailuista kaksi pronssia 
ja hopean vuosina 1990-92. Viestijoukkueet Hopea Somman loppukilpailuissa: Vuonna 1990 
Saarijärvellä Marjaana ja Susanna Lappi ja Tanja Niemi olivat sijalla 17. Marjaana Lappi, Kaisa 
Rajatalo ja Tanja Niemi olivat 1991 Seinäjoella sijalla 36. Marjaana Lappi, Tanja Alaviiri ja 
Jaana Ylitalo olivat vuonna 1992 Torniossa sijalla 26. Teija Alaviiri, Maria Lilja sekä Tiina Teppo 
osallistuivat Hollolassa pidettyihin loppukilpailuihin vuonna 1996. Teija Alaviiri on ollut hiihdossa 
aivan Lapin piirin parhaimpia hiihtäjiä ikäisissään 90-luvun alusta asti. 
 
Soutu 
 
Soutujoukkueen kunniakkaat perinteet jatkuivat 90-luvulla, kun Viirin Virin joukkueella Martti 
Alaviiri ja Arto Argillander olivat Sulkavan soudussa sijalla 22. Seuraavana vuonna he 
paransivat sijoitustaan ollen sijalla 15. Joukkueella Martti Alaviiri, Arto Argillander ja Jukka 
Koivula Viri ottivat Suomen mestaruuden vuonna 1992. Jatkoa menestykselle seurasi myös 
kahtena seuraavana vuonna, kun joukkue Martti Alaviiri, Arto Argillander ja Heikki Tennilä 
ottivat jälleen kultaa joukkuesoudussa. 
 
Monipuolista toimintaa. 
 
Yleisurheilussa Teija Alaviiri oli Lapin piirin juoksukoulun yhteispisteissä neljäs vuonna 1994 ja 
samana vuonna hän oli Lapin piirin tilastoissa 1000 metrin ykkönen. Teija oli myös 
maastojuoksussa Lapin piirin ykkönen vuonna 1994. 
Jalkapallojoukkue kerättiin Ylä-Kemijoen palloilijoista ja se ilmoitettiinkin 5-sarjaan, jossa 
joukkue pelasi muutaman vuoden keskinkertaisella menestyksellä. Pisin kilpailumatka 
suuntautui Utsjoelle saakka. 
Seura on järjestänyt piirikunnallisien hiihtokilpailujen lisäksi Rovaniemen maalaiskunnan 
mestaruuskilpailuja hiihdossa ja maastojuoksussa. 
Eri seurat vuokrasivat seurojentaloa tansseja varten. Seuran talous perustui 80- luvulla 
tansseista saataviin tuloihin, mutta 90-luvulla tanssien järjestäminen ei ollut enää kannattavaa. 
Tansseja järjestettiin 8O-luvulla noin kolmet kymmenet vuodessa, jonain vuosina jopa joka 
viikonloppu. Parhaimmillaan tansseissa oli n.600 tanssijaa. 
Rovaniemen maalaiskunnalta tulevat avustukset olivat pääasiallisin tulonlähde toiminnan 
kannalta. 8O-luvulla seuran talous oli kehno, jolloin jouduttiin menemään pankinjohtajan 
puheille tilanteen parantamiseksi. 
Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa oli rikasta. Mm. Marttayhdistykseltä ja Ylä-Kemijoen 
kylätoimikunnalta ollaan saatu suurta apua kilpailujen ja talkoiden järjestelyissä. 
Yhteistoimintaa on ollut myös kylätoimikuntien,Ylä-Kemijoen Urheiluautoilijoiden, Tennilän 
Nuorisoseuran, Vanttauksen Pyytömiehien ja Muikkufestivaali-toimikunnan kanssa. 
Kuntoliikunnassa Viirin Viri on järjestänyt kylillä mitä erilaisimpia tempauksia                       
mm ME-tempauksen pulkanlaskussa vuonna -84, laskiaisriehoja, sarjahiihtoja, haasteviestejä 
kylien järjestöille, soutukilpailuja yhdessä mm. Tennilän Nuorisoseuran kanssa, Talkoilla on 
järjestetty kilpailuja ja erilaisia juhlia, korjattu ja siivottu seurojen taloa, pidetty hiihtolatuja 
kunnossa, tehty talolle halkoja, istutettu metsää, maalattu mm. Jokitorin kauppa, korjattu kattoja 
ja rakennettu 90-luvun alussa Vuopalan mäkeen Viirille Hiihtomaa, jossa on opastusta käynyt 
antamassa Lapin piirin valmentaja Pekka Merikanto, joka kävi kouluttamassa myös lasten 
urheilukouluun ohjaajia vuonna 1995. 
Hiihtomaa-projekti kuuluu Hiihtoliiton ohjelmaan saada uusia lapsia hiihdon harrastuksen pariin. 
Lapin Liikunnasta kävi Jarmo Suomäki luennoimassa Hiihtomaasta. 



Seuran toiminta 80- ja 90-luvuilla keskittyi yhä enemmän lasten liikkumiseen. 80- luvun 
alkupuolella perustettiin LUK-toiminta (lasten urheilukoulu), jonka puitteissa lapset ovat 
päässeet harrastamaan liikuntaa omilla ehdoillaan. Erityisesti 90-luvun alkupuolella 
LUK-toiminta oli vireää. 
 
Loppu lause 
 
Viirin Virin historiaan mahtuu sekä vireää toimintaa että hiljaiseloa, mutta päällimmäiseksi 
mielikuvaksi jää vilkas talkootoiminta ja yhteen hiileen puhaltaminen. Vaikka toiminta olisikin 
ollut hiljaista, yhteisen päämäärän eteen toimimiseen on aina löytynyt osallistujia. Lasten ja 
nuorison liikunnan mahdollistamisen kautta on noussut jopa koko Suomen alueella tunnettuja 
urheilijoita, jotka samalla ovat tehneet seuran nimen tunnetuksi.  
 
Seuran tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää saada suuri osa Ylä-Kemijokivarren lapsista ja 
nuorista osallistumaan seuratoimintaan heidän itsensä ehdoilla. Mitä suurempi osa massasta 
saadaan liikkeelle, sitä suurempi on mahdollisuus saada myös tulevaisuudessa seuraan sekä 
urheilijoita että innokasta talkoo- ja seuratoimintaväkeä. 
Koska tänä päivänä ja eritoten tulevaisuudessa on paljon vapaa-aikaa ja runsaasti vapaa-ajan 
viettomahdollisuuksia, olisi seuratoiminnasta elintärkeää tehdä hauskaa ja inspiroivaa 
jokaiselle osapuolelle, sekä seuran johtoportaalle että lapsille ja heidän vanhemmilleen. Jotta 
tämä onnistuisi, täytyisi löytää rohkeutta toteuttaa ehkä hulluiltakin kuulostavat ideat 
seuratoiminnan edistämiseksi. Ylä-Kemijokilaisilla on varmasti paljon ammennettavaa itsestään 
sekä kyliensä mahdollisuuksista harrastaa monenlaista liikuntaa. 
 
Historiikin teossa on käytetty Viirin Virin toimintakertomuksia ja pöytäkirjoja. 
Suurkiitokset: Meeri Vaaralalle,Tarmo Tennilälle ja Erkki Tennilälle 
 
    

Viirin Viri ry 50 vuotta 
 

Juhla Seurojen talolla lauantaina 28.6.1997 
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