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Konsertin musiikillinen anti oli Pia 
Freundin suunnittelema. Saimme 

kuulla Pian ja harpisti Päivi Viitasen 
esittämänä jouluista musiikkia eri mais-
ta ja rakkaimpia suomalaisia lauluja, 
mm. ”Mökit nukkuu lumiset”, iloisia 
sävelmiä englannista sekä tunnetuimpia 
ranskalaisia ja saksalaisia joululauluja. 

Musiikkinumeroiden välissä Pia 
kertoi eri maiden joulutraditioista. 
Ranskalaisen joulupöydän ehdoton 
herkku on kuulemma ”Buche de noel”, 

”jouluhalko”. Englantilaiset kantavat 
pöytäänsä liekehtivän vanukkaan ja 
lapset hauskuttelevat keskenään ”pauk-
kukarkeilla”. 

Kuulimme joulutradition synnystä, 
Pyhän Nikolauksen rantautumisesta 
Suomeen, sekä kuinka Pyhän Puun, lah-
japuun traditiosta vähitellen muotoutui 
joka kodin kynttiläasuinen joulukuusi-
perinne. 

Päivi kertoi myös sadunomaisen 
tarinan siitä kuinka yksi maailman tun-

netuimmista joululauluista, ”Jouluyö, 
juhlayö”, sai alkunsa Oberdorfin vuoris-
tomajaan jouluaattona 1818 syntyneen 
lapsen innoittamana.

Kartanon lukutuvan intiimissä tun-
nelmassa, takkatulen loimutessa, oli 
innoittavaa antaa mielikuvituksen lentää 
musiikin ja tarinoiden siivin yli maiden 
rajojen. 

Lämmin kiitos vielä kaikille jotka 
tekivät tästä konsertista onnistuneen!

Itsenäisyyspäivänä tunnelmoitiin kartanon lukutuvalla

Kaksi vaaliehdokasta Viralasta!

Kotikylässämme on taas ”potkua” kun maaliskuun eduskuntavaaleissa 
on ehdokkaina peräti kaksi pätevää naista Viralasta. Molemmilla on 

kokemusta ja näkemystä, ja hyvät mahdollisuudet tulla valituksi. Eipä tai-
da Suomenmaassa olla monta tämän kokoista kylää, josta löytyy tuplaten 
ehdokkaita!

Näin harvinaisen tilaisuuden kunniaksi Kylälehti tarjosi molemmille  
sivun verran tilaa, jotta he voivat kertoa jotain tavoitteistaan suoraan kylä-
läisille. Tutustu ehdokkaisiimme sivuilla 4 ja 5.

Helena Puistola ja Merja Taponen.
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Sari ja Juha Kanerva muuttivat viime 
huhtikuussa Hattulan Pekolasta Vi-

ralaan Kallionkulmantien puoliväliin. 
He ostivat Mäensivujen  1990-luvun 
alussa rakentaman talon. Mäensivut 
muuttivat kaupunkiin. Kanervien per-
heeseen kuuluvat Sarin ja Juhan lisäksi 
myös vuoden vanha Visa poika ja 11-
vuotias musta pitkäkarvainen Mosse 
kissa. Kissa on kuulunut heidän perhee-
seen aivan pennusta saakka. 

Viralaan Kanervat muuttivat mel-
keimpä vahingossa. Juha ja Sari kat-
selivat internetistä aivan muita juttuja 
kun löysivät tämän talon ”vahingossa” 
asuntosivuilta. Paikan valintaan vaikut-
tivat mm. lyhyt matka Turenkiin, missä 
Juhan vanhemmat asuvat, sekä Juhalle 
lyhyempi työmatka Hyvinkäälle ja tie-
tenkin paikan rauhallisuus ja iso halli, 
mikä valitettavasti tuhoutui tulipalossa 
kuukausi heidän muuton jälkeen. Halli 
on Juhalle tärkeä hänen auto- ja mootto-
ripyöräharrastusten takia ja nyt onkin jo 
uusi halli suunnitteilla.

Sähkömies ja nuoriso-ohjaaja

Juha on alun perin Turenkilainen ja 
Sari puolestaan kotoisin Tampereelta.  
Juha on ollut vuodesta 1997 saakka 
Koneen palveluksessa. Työpaikka si-

jaitsee nykyään 
H y v i n k ä ä l l ä . 
Juhan toimen-
kuvaan kuuluvat 
tavaroiden osto 
ja reklamaatioi-
den hoitaminen. 
Koulutukseltaan 
hän on autosäh-
köasentaja. 

Sari on tällä hetkellä 
hoitovapaalla eli hoitaa Visaa 
kotona. Aiemmin hän työsken-
teli Aitoon kotitalousoppilaitokses-
sa kehitysvammaohjaajana. Sari on 
koulutukseltaan nuoriso- ja vapaa-ajan 
ohjaaja. Sari kertoo, että yksi hänen 
suuri unelmien täyttymys oli kun pääsi 
vuosia sitten vaihto-oppilaaksi Texasin 
Houstoniin 13 kuukaudeksi. 

Jenkkirautoja ja motskareita

Juhan ja Sarin harrastuksena ovat 
vanhat Amerikan autot, moottoripyörät 
sekä karavaanarireissut koko perheen 
kesken. Juha ajaa myös enduroa pää-
asiassa talvisin ja joskus off roadia eli 
vaikeissa maastoissa ajoa siihen tarkoi-
tukseen rakennetulla autolla. 

Juhalla ja Sarilla on melkoinen mää-
rä vanhoja autoja mm. Ford Pick-Up 

vm. -36, Ford Panel vm. 
-37, Pontiac farmari vm. 

-60, Vauxhall Viva vm. -64 
ja asuntovaunu SMV vm. -61. Harrikka 
millä Juha ajelee on vuosimallia -49 ja 
järjestyksessään Juhan viides. Sarilla on  
Harrikka vuosimallia -94. Sari harrastaa 
lisäksi myös kerran viikossa jumppaa.

Viralan tiet kuntoon!

Sari ja Juha ovat viihtyneet Viralas-
sa aivan erinomaisesti, mutta ainahan 
parantamisen varaa löytyy. Huonoa 
Viralassa on heidän mielestään surke-
assa kunnossa oleva Kuuslammintie, 
katuvaloja toivotaan lisää ja jonkinlaisia 
lenkkipolkuja metsään tai muita ulkoilu-

mahdollisuuksia. 
Juha kertoo, että tän-

ne oli helppo muuttaa 
koska hänellä on täällä-
päin muutamia tuttavia, 
Sari tosin kaipaisi uusia 
tuttavuuksia, koska ei 
täältä vielä juuri ketään 
tunne. Molemmat ovat 
enemmän kuin tyytyväi-
siä uusiin naapureihin.  

Pekolasta Viralaan

Kanervan Juha, Sari ja 
Visa tulivat puolivahin-
gossa Viralaan. Täältä 
löytyi kuitenkin mukava 
koti ja tilaa harrastuk-
sille.
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Ompeluseurassa kutimella ja ilman
Tammikuun ompeluseuraillassa SKY-kosmetologi  Inkeri Väisänen kertoi työväentalolle kokoontuneelle kylänväelle tervey-
denhoidosta, koska on paljon helpompi hoitaa terveyttä kuin sairautta. Pienillä asioilla voimme pitää ihomme hyvässä kunnossa 
Suomen vaativassa ilmastossa läpi kesän ja talven. – Muistakaa rasvata ihoa, oli Inkerin yleisohje kuulijoille. Testasimme kuo-
rintavoiteen tehoa käsiin, ja sen vaikutuksen huomasi talvi-ilman kuivattamassa ihossa. 

Hämmästyttää kummastuttaa Sian-
kärsäntien kulkijaa kangas. Kuului 

kylällä juttua monenlaista, että maata oli 
myyty Paulamäestä Janakkalan kunnal-
le. Kyllähän asia todeksi tiedettiin, kun 
kuusikko ryskyen kaatui ja ahnaan met-
säkoneen kita puuta nurin survoi.

Tuli lopulta Kunnantalolta kirje, 
missä selväksi aikomukset tehtiin. Oli 
uusi aika kyläämme koittanut, onko se 
sitten siunaus vai kirous, sen jokainen 
saa itse päättää. 

Hämmästyttää kummastuttaa korkea 
nosturin torni ja halli uusi, mitä Viron 
pojat rakentaa. On kaivurin teloihin vis-
siin juuret jo kasvaneet, kun mihinkään 
ei suostu liikkumaan.

Onneksi puusto suojan antaa ro-
mukauppiaan moiselle varastolle. Mitä 
miettii Laivola kun tavaroidensa paljo-
utta katselee? Vaan eipä tarvitse pupun 
eikä oravan matkaansa pimeessä jatkaa, 
kun lamput kirkkaat heidän polkujaan 
pimeän tullen valaisee.

Tätä kaikkea kun katselee hämmäs-
tyttää kummastuttaa pientä kulkijaa...?

Otteita: Asemakaava ja asemakaa-
van muutos Kaavaselostus Janakkalan 
kunta Rastikangas 9. Ollut nähtävänä 
Janakkalan kunnan ilmoitustaululla 
10.11.–10.12. 2004.

Yleiskaava. Turengin–Viralan osa-
yleiskaava on hyväksytty valtuustossa 
7.12.1992. Yleiskaavassa alue on 

osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi. 
Yleiskaava määrittelee toimitila-alueen 
laajuuden ja rakenteen

Kuten muuallakin, myös Rastikan-
kaalla kortteleita koskee kaavamääräys, 
jolla säädellään alueelle sijoitettavan 
toiminnan ja rakentamisen laatua.

- Alueelle ei saa sijoittaa laitoista, 
joka aiheuttaa ympäristöönsä haitallista 
melua, tärinää, ilman pilaantumista tai 
muuta häiriötä.

- Rakennusten etäisyys rakennuspai-
kan rajasta on oltava sama kuin raken-
nuksen julkisivun korkeus, kuitenkin 
vähintään 5 m.

- Rakennukset tulee julkisivun mate-
riaalien ja kattomuodon osalta rakentaa 
yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.

- Ulkovarastointiin käytettävät ra-

kennuspaikan osat on suojattava raken-
nuspaikalta ulos näkyviltä osilta näkö-
suoja-aidalla tai riittävin istutuksin.

- Paulamäen lakialue jätetään va-
paaksi rakentamisesta ja osoitetaan 
puistoalueeksi. Aluetta kiertää lännen 
puolella suojavyöhykkeenä n. 50 metrin 
levyinen M-alue. 

Kunta siis on hakannut metsän suo-
javyöhykkeeltäkin! Suojavyöhykkeestä 
on kysytty kunnan kaavoitusarkkiteh-
diltä Leena Turkalta ja puutarhurilta 
Eero Simolalta, ja heidän mukaansa 
sinne on tarkoitus istuttaa puita, mutta 
ajankohtaa ei ole päätetty.

Näitä ihmettelee  
Liisa Lepistö

LUKIJALTA: 

Rastikankaan touhut hämmästyttävät ja kummastuttavat

Useista Rastikankaan teollisuusalueen 
tonteista on muodostunut ympäristöä 
haittaavia kaatopaikkoja ja romuvarasto-
ja. Naapureita ei ole riittävästi huomioitu 
eikä sääntöjen noudattamista valvottu.
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Henkilötietoja: 
Alkuperäisjuuret ovat syvällä Karjalassa, Vuosal-

mella. Helena on syntynyt 4.9.1956 Hauholla, mutta 
on asunut n.25 vuotta Lammilla. Tällä hetkellä koti on 
juurtunut Janakkalan Viralaan. 

Perheeseen kuuluvat aviomies Antero Puistola, 
joka toimii yksityisyrittäjänä sähköalalla. Tyttäristä 
kaksi vanhempaa ovat jo maailmalla – Marjo 25-vuo-
tias käy Taideteollista korkeakoulua Helsingissä ja 
Jaana 24-vuotias käy Turun yliopistoa Porissa. Nuorin 
- Paula 10-vuotias - käy Viralan koulua. Perheessä on 
eläimillä oma sijansa. Kolme kissaa ja yksi koira ovat 
perheen lemmikkejä. Helenan harrastuksiin kuuluvat 
kaiken luonnon ihailun lisäksi puutarhanhoito sekä 
marjastus ja sienestys. 

Arvomaailma on vahvistunut vuosien aikana lu-
jaksi. Karjalaiselta äidiltään saadut arvot Helena halu-
aa pitää elämänsä ohjenuorana ja siirtää myös tuleville 
sukupolville. Arvoista mainittakoon OIKEUDEN-
MUKAINEN – Helena haluaa poistaa epätasa-arvon 
ja syrjinnän. Kaikki ihmiset ovat hänen mielestään 
yhtä arvokkaita ja ainutlaatuisia yksilöitä, joita tulee 
kunnioittaa heidän omissa pyrkimyksissään. AHKE-
RA – Helena tekee paljon työtä, mutta haluaa myös 
toisten tekevän oman itsensä ja yhteisönsä tukemi-
seksi oman panoksensa. TUNNOLLINEN – Helena 
tekee, mitä lupaa. Jos annat hänelle tehtävän, hän ei 
jätä asioita puolitiehen, vaan saattaa asiat päätökseen 
asti. VAHVA – Helena on psyykkiseltä ja fyysiseltä 
voimavaraltaan erittäin vahva. Hänen persoonansa tuo 
ystävyydellä ja välittämisellä vahvan luottamuksen, 
johon kannattaa luottaa. Hänen voimakas luonteensa 
luo turvallisuuden tunnetta. Hänen seurassaan voi olla 
oma aito, heikko tai vahva ihminen.

Helena Puistolan työura:
Hoitotyöhön kiinnostus syntyi1971 koulusta, jossa 

tehtiin vuoden aikana joka perjantai opiskelijan va-
litsemassa paikassa töitä. Helena valitsi työpaikaksi 
Ronnin keskuslaitoksen Lammilla. Siellä hän toimi 
kehitysvammaisten lasten ulkoiluttajana vuoden jo-
kaisena perjantaina.

Sen jälkeen kiinnostus hoitotyöhön kasvoi. He-
lena teki puolen vuoden harjoittelun Koski HL:n 
vanhainkodissa, jotta pääsi hakemaan ammatilliseen 
koulutukseen. 1976 hän valmistui Pirkanmaan sai-
raanhoitajaopistosta apuhoitajaksi. Silloin oli vielä 
työhön rekrytointi jokaisen kuntalaisen asia, joten 
silloinen Lammin sosiaalilautakunnan puheenjohtaja 
oli käynyt kysymässä Helenan äidiltä, tulisiko Helena 
töihin Lammin vanhainkotiin, kun valmistuu. Helena 
suostui mielellään. 

Helenalla kiinnostus koulutuksen laajentamiseen 
oli vahva. Hän suoritti yksityisesti Lammin yhteiskou-
lussa keskikoulun, jotta pääsi hakemaan sairaanhoita-
jaopistoon 1985. Sairaanhoitajaksi hän valmistui 1988 
Hämeenlinnan terveydenhuolto-oppilaitoksesta. 

Koulutus on ollut aina hyvin innostava tekijä He-
lenan elämässä (nyttemmin myös hänen tyttäriensä 
elämässä). Helena hakeutui 1994 taas koulutukseen 
Hämeenlinnan terveydenhuolto-oppilaitokseen ter-
veydenhoitajakoulutukseen ja teki opintojaan työnsä 
ohella. 

1997 oli myös yksi uran kiinnostava käännekohta, 
kun eräs nykyinen kollega pyysi Helenaa tekemään 
Hämeen ammattikorkeakouluun (silloiseen Hämeen-
linnan terveydenhuolto-oppilaitokseen) lyhyen opet-
tajasijaisuuden. Siitä innostus opettajakoulutukseen 
sai alkunsa ja Helena sai opettajaopinnot päätökseen 
työnsä ohella vuonna 2002. 

Poliittisia tulevaisuuden tavoitteita:
– Helena haluaa ottaa vahvasti kantaa valtion 

rooliin kuntien käskyttäjänä. Valtiolla ei ole ollut tä-
män eduskuntakauden aikana selviä päämääriä, mitkä 
ovat valtion ja mitkä kunnan tehtäviä. Yksittäisiä, 
ilman selkeää ja pitkäjänteistä päämäärää olevia 
suosituksia/määräyksiä, on valtio lähentynyt kuntia ja 
saanut kunnat kärvistelemään talousvaikeusten kans-
sa.

– Helena laittaa työn merkityksen ja arvostuk-
sen ihmisten perustarpeeksi. Tällä hetkellä on osa 
ihmisiä tahallaan tai tahattomasti poissa työstä. Työ on 
ihmisen perustarve, jota ilman ei pitkäaikaisesti pidä 
kenenkään olla. Työstä ja työttömyydestä tulee saada 
kunnollinen palkka, että ihmisen ei tarvitse enää sen 
lisäksi ajautua paperi-/byrokratian viidakkoon hake-
akseen lisätukea esim. toimeentulotukena. 

– Helenan mielestä hoitotyö ja siinä etenkin 
vanhustyö, kärsii tällä hetkellä infl aatiota henkilö-
kuntavajauksen vuoksi. Hoitotyössä olevien henki-
löiden ammatillista kasvua on tuettava siten, että he 
arvostavat ja välittävät aidosti omasta työstään. Ns. 
kutsumustyö tulee nostaa uudelleen kunniaan. Ei rii-
tä, että hoitotyöhön lisätään henkilökuntaa ja lisätään 
rahaa, vaan henkilökunnan työssä viihtyvyyttä ja työn 
arvostamista on lisättävä. On selvää kuitenkin, että 
henkilökuntaresursseja on myös tarkistettava potilas-
turvallisuutta ylläpitäväksi sekä koulutettavien hoita-
jien määrää lisättävä hoitotyön haasteita vastaavaksi.

      www.vasemmistoliitto.fi /organisaatio/helena_puistola

Helena Puistola - Vasemmistoliiton kansanedustajaehdokas Viralasta
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Viralasta eduskuntaan!

Viralan kyläläisillä on nyt loistava tilaisuus saada ihan 
oma edustaja eduskuntaan tämän kevään eduskuntavaa-
leissa. Eduskunta ei päätä yhtä kylää koskevista asioista, 
mutta monet eduskunnassa tehtävät päätökset kuitenkin 
vaikuttavat siihen, miten asiat kehittyvät meidän maalais-
kylissä asuvien ihmisten kannalta.

Haluan olla tekemässä sellaisia päätöksiä, että ne mah-
dollistavat entistä useammalle perheelle mahdollisuuden 
maalla asumiseen ja siten kylien elinvoimaisuuden lisään-
tymiseen. 

Meille viralalaisille tärkeitä asioita ovat mm. koulu-
asiat, teiden korjaus- ja kunnossapitomäärärahat, yksi-
tyistiemäärärahat, vesiosuuskuntien avustukset, kevyenlii-
kenteenväylien investointirahat, koulukuljetukset ja muu 
joukkoliikenne sekä monet muut asiat, jotka suoraan tai 
välillisesti vaikuttavat myös omaan elinympäristöömme. 

Tietysti meille ovat tärkeitä myös terveyden- ja van-
hustenhuoltopalvelut ja päivähoitoratkaisut. Valtakunnal-
liset päätökset antavat tietyt puitteet paikalliselle päätök-
senteolle ja siksi on mielestäni tärkeätä, että eduskunnassa 
olisi edustettuna myös ”kyläasiantuntemusta” eikä pelkkiä 
kaupunkilaisia.

Kokemusta poliittisesta päätöksenteosta minulle on 
kertynyt kunta- ja maakuntatasolta jo yli 15 vuoden ajalta. 
Ensimmäinen kunnallinen luottamustehtäväni oli Vira-
lan koulun johtokunnan jäsenyys. Sen jälkeen olen ollut 
mm. sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja, 
koulutuslautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen ja 
valtuuston puheenjohtaja ja sairaanhoitopiirin hallituksen 
jäsen. 

Kaikissa näissä tehtävissä olen pyrkinyt aktiivisesti 
vaikuttamaan siihen, että myös haja-asutusalueilla säilyi-
sivät elämisen edellytykset. 

Tätä samaa työtä olen nyt valmis tekemään kansan-
edustajana, jos äänestäjät antavat siihen valtakirjan. Vi-
ralalaiset voivat olla tässä vaalissa tärkeällä ratkaisijan 
paikalla.

Valmiina jatkamaan työtä kotikylän, kotikunnan, koti-
seudun ja koko suomalaisen maaseudun puolesta!

Merja Taponen
kansanedustajaehdokas (Keskusta)
Viralantie 282, 14240 Janakkala
p. 040-559 0529
merja@merjataponen.fi 
www.merjataponen.fi 

Merja Taponen - Keskustan kansanedustajaehdokas Viralasta
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VIRALAN KYLÄLEHTI on kyläyhdistyksen kustantama kaikkien viralalaisten oma tiedotus-, uutis- ja ilmoituslehti, joka jae-
taan 4 kertaa vuodessa kylän joka huusholliin. Lehteä toimittavat  Anneli Harju, p. 050-3526096 

(jyri.oja @ elisanet.fi ) ja Heikki Juutilainen, p. 6870227 (heikki @ juutila.com).

Seuraava lehti ilmestyy touko-kesäkuun vaihteessa.
Aineiston tulisi olla toimittajilla toukokuun puoliväliin mennessä.

Muistathan että viikoittaiset torstaikävelyt jatkuvat klo 13 
TY:n talon pihasta! Tule mukaan porukkaan!
Tässä kuvassa ollaan syyskävelyllä Kettusuolla lokakuun alussa. 
Mutta nyt mennään jo kevättä kohti!

Lähdemme bussilla 
V 75 -raveihin Vermoon 

lauantaina 10.3.2007

Hinta 10-20 euroa/henkilö (riippuu osallistujamäärästä) 
sis. bussimatkan ja sisäänpääsyn. Lisätietoa lähempänä.

Ilmottautumiset: Jukka Metsänvuori, 0400-845163,
jukka.metsanvuori@pp.inet.fi  
tai Elina Kallionpää, 040-5688578, e.kallionpaa@pp.inet.fi  

 
Laskiaisrieha 20.2. tiistaina klo 18 alkaen
Viralan koulun kentällä

                      * Lapsille ja aikuisille leikkejä ja pelejä luistimilla tai ilman
                      * Puff etissa hernekeittoa, makkaraa, kahvia, ym.

Järjestää Wauhti ja Viralan kyläyhdistys

Viralan kyläyhdistyksen vuosikokous 
to 1.3.2007 klo 18.00

Kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua. 
Kyläyhdistyksessä vapautuu paikkoja. 
Jos olet kiinnostunut antamaan panoksesi 
Viralan kylälle ja vaikuttamaan asioihin 
niin ilmoittaudu Elina Kallionpää puh. 040-
5688578 tai  e.kallionpaa@pp.inet.fi  

Lämpimåt kiitokset 
Viralan joulukonsertin 
sponsoreille!

Aiviga Ky
Janakkalan Kunta
Janakkalan Osuuspankki
Kauneushoitola Inkeri Väisänen
Ilpo Kuisma
Kultasuklaa Oy
Santeri Kuotola
Lounaskellari Emmi
Maripaja Oy
Seppäjussin Paja
U. Kirisaari Oy
Viralan kartano

LAURIN LATU su 18.2. (kelivarauksella)
   Latuasema TY:n talolla avoinna klo 8 alkaen

Bufetti * järj. Wauhti* *


