NAISEN PUKU
Virtain naisen kansallispuvun kokosi Tyyni Vahter vuonna 1956. Puvun akvarelliluonnokset laati Alli Touri. Virtain Seura toteutti
puvun tarkistuksen yhteistyössä Suomen kansallispukuneuvoston kanssa vuonna 1988. Tarkistustyössä asiantuntijoina toimivat
kansallispukuneuvostossa Ritva Somerma, Leena Holst ja Leena Hokkanen. Mallipuvun valmisti Eija Leinikka.
Esikuvat vaatekappaleille löytyivät Suomen kansallismuseon kokoelmista ja hamekankaan esikuva Kitusen museon kokoelmista
Virroilta. Huomattava osa esikuvista on peräisin Virroilta ja vanhasta emäpitäjästä Ruovedeltä. Tarkistustyössä puvun perustana
säilytettiin Vahterin alkuperäinen kokonaissuunnitelma. Puku edustaa 1800-luvun loppupuolella Virroilla käytettyä juhlapukutyyliä.
PÄÄHINEENÄ aikuinen nainen käyttää tykkimyssyä (KM A 4120 Ruovesi), jonka koppa on päällystetty punaisella, metallilangoin
ja paljetein kirjotulla silkillä. Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös mustalla tai luonnonvalkoisella silkillä päällystettyä
yksinkertaisempaa myssyä. Myssyn kanssa voi käyttää Kansallispukuraadin hyväksymiä nyplättyjä "yleispitsejä". Nuoret tytöt
solmivat hiuksiinsa punaisen silkkinauhan.
HUIVI on juhlavaa kuvioon kudottua mustaa silkkiä. Huivi puetaan hartioille ja sitä voi myös käyttää tykkimyssyn suojana ulkona
liikuttaessa.
PAITA on kuosiltaan pitkä ja pellavapalttinaa (KM A 7352 Suomi). Siinä on leveät rannekkeelliset hihat, nelikulmainen pääntie ja
yksinkertainen pystykaulus. Rannekkeet suljetaan napinläpien kautta pujotetulla lankanyörillä.
LIIVI on punaista kukkakuvioista florettia (KM A 2478 Virrat). Se on kuosiltaan siro ja takana körtit päättyvät vyötärölle. Liivi
suljetaan edestä messinkinapeilla.
HAME on mustalla, punaisella, beigellä ja roosalla raidoitettua puolivillaista parkkumia. Kangasta käytetään runsaasti sekä
hameen leveyteen että pituuteen. Kankaan esikuvana on virtolainen alushame, jonka on kutonut Karoliina Kauppila 1800-luvun
loppupuolella.
ESILIINA on kukkakuvioista mustaa silkkiä. Vaihtoehtoisesti voi käyttää valkoista pellavapalttina esiliinaa.
VYÖTASKU on punaista ja mustaa verkaa. Myös liivin florettia voi käyttää punaisena kankaana. Tasku (KM A 2555 Ikaalinen) on
reunustettu vihreällä puuvillakaitaleella. Tasku kiinnitetään hameen vyötärölle AVAINKOUKULLA (KM A 3042 Alahärmä).
KORU (KM A 4687 Ikaalinen) solmitaan kaulaan nauhalla.
SUKAT ovat valkoista puuvillaa tai viIlaa.
JALKINEINA käytetään mustia solkikenkiä tai nauhallisia puolikenkiä.

MIEHEN PUKU
Virtain miehen kansallispukuhankkeen toteutti Virtain Seura vuonna 1973. Vaatekappaleiden valmistustapa tarkistettiin
yhteistyössä Suomen kansallispukuneuvoston kanssa vuonna 1990.
Pukuhistoriallisena asiantuntijana molemmissa vaiheissa toimi museotoimenjohtaja Mariliina Perkko. Alkuperäissuunnitelman
akvarellin laati graafikko Jaakko Mäkikylä.
Tarkistustyössä avustivat kansallispukuneuvostossa Leena Hokkanen ja Leena Holst. Ruovesiläismallisen lippalakin valmisti
Marjo Vainio. Mallipuvun valmisti Päivi Järvi.
Esikuvat vaatekappaleille löytyivät Suomen kansallismuseon kokoelmista. Huomattava osa esikuvista on peräisin vanhasta
emäpitäjästä Ruovedeltä ja naapurista Saarijärveltä. Puku edustaa 1800-luvulla Virroilla käytettyä juhlapukutyyliä.
PÄÄHINEENÄ voi käyttää mustaa ajurinmallista lippalakkia, esim. Bragen lippalakki tai ruovesiläinen lippalakki (KM A 4170
Ruovesi), sekä matalapesäistä, huopaista lierihattua (KM A 1935 Pihlajavesi).
PAITA on pellavapalttinaa (KM A 2638 Säkylä). Se on korkeakauluksinen ja olkapäillä on reikäompelein koristettu olkalappu.
Kauluksessa ja rannekkeissa on napinläpipari, joista paidan voi sulkea lankanyöreillä. Kauluksen ympäri voi myös solmia silkkisen
KAULALIINAN.
LIIVI on pystyraitaista puolivillaista parkkumia. Raitojen värit - punainen, musta ja kellanvihreä - noudattavat naisen puvun
hameen värejä. Liivi suljetaan edestä messinkinapein. Esikuvaliiviä (KM A 4179 Ruovesi) on tiettävästi käytetty 1820-luvulla.
TAKKI (KM A 7298 Ruovesi) on mustaa sarkaa, pystykauluksinen ja se suljetaan messinkinapein.
HOUSUT ovat myös mustaa sarkaa. Housujen (KM A 6672 Lappi TL) etuluukku ja vyötärö suljetaan messinkinapeilla.

VYÖ on nahkaa ja siinä on messinkisolki sekä messinkiheloja, jotka on tehty samasta esikuvasta. Vyötä pidetään hieman
housunkauluksen alapuolella, ei kuitenkaan alhaalla lantiolla.
SUKAT ovat mustaa villaa tai puuvillaa.
JALKINEINA käytetään mustia solkikenkiä tai nauhallisia puolikenkiä.
Virtain naisen ja miehen kansallispukujen pukutarvikkeita ja valmistusohjeita toimittaa Helmi Vuorelma Oy.
Teksti Mariliina

Perkko.
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