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Koivumäen viimeinen ”kasarmi” saa uuden elämän

Martin Vliek nautti kevätpäivistä valmistellessaan Koivumäen kasarmia hirsien
siirtokuntoon. Jokainen hirsi oli tarkkaan
numeroitu.

H

ollantilainen Martin Vliek touhusi
keväällä kartanon Koivumäen
entisellä työväen asuintalolla eli ”kasarmilla”, kuten niitä joskus nimitettiin.
Hänen poikansa perhe oli ostanut talon
hirret kartanolta, ja tarkoitus oli siirtää
ne Kirkkonummen Veikkolaan, johon
Jochem Vliek kokoaa hirsirungon takaisin entiseen malliin. Jopa vanha kivijalkakin siirrettiin ja rossipohjainen lattia
on tarkoitus rakentaa vanhaan hyvään
”luomu”-malliin.
Hyväkuntoiset hirsiseinät jätetään
ainakin osittain näkyviin huoneiden seiniin. Kenties jokin väliseinä puretaan,
koska huoneet ovat pieniä. Rakennuksessahan on ollut neljä asuntoa. Uusia
uunejakin rakennetaan lähes entiseen
malliin.

Martin oli tullut auttamaan poikaansa ja nautti keväisistä päivistä ja linnunlaulusta mukavan työn parissa.
Viralan kartanolla on jonkin verran
säilytetty
vanhaa
rakennuskantaa,
mutta koska Museovirastolta ei ole
herunut riittävästi
määrärahoja, eivät
omistajat ole nähneet taloudellisesti
kannattavana lähteä
kaikkia rakennuksia
suojelemaan.
Hyvä sentään,
että Koivumäen talo
herää vielä uuteen

elämään, ja kuulemma lähes samanlaiselle kauniille paikalle lähelle järveä
kuin ennenkin.

Tässä lehdessä:
VIRALAN PALVELUHAKEMISTO * Virala-info * Apinahippaa ja
Sudenvatsaa * Kivilouhimoita eri puolilla Viralaa * Koulun kuulumiset
* Wauhti täytti 75 vuotta * Kesän tapahtumat Viralassa * ym.
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Apinahippaa ja Suden vatsaa liikuntakerhossa

V

iralan koululla syksyn ja kevään
ajan aina tiistaisin kokoontui kylän lasten liikuntakerho. Siellä pelattiin
sekä sisä- että ulkopelejä, mm. sählyä,
lentopalloa, jalkapalloa, koripalloa, ultimatea, jääpalloa ja pesäpalloa.
Liikuntaleikkejä oli monia. Suuren
suosion saivat erityisesti leikit nimeltä
Suden vatsa, Peikot ja lapset, Peikon
aarre ja Apinahippa. Koulun jumppasalissa oli välillä ahdasta, vaikka
lapset oli jaettu kahteen tai kolmeen
ryhmään.
Kerholaisia kävi säännöllisesti
koko kauden ajan 26 lasta.

Monenlaisia pelejä ja leikkejä oppii
liikuntakerhossa. Näissä kuvissa kerholaiset ovat pelamassa ihan tavallista
pesäpalloa koulun kentällä.

Wauhti juhli 75 vuotta

H

elatorstaina tuli kuluneeksi täydet 75 vuotta voimistelu- ja urheiluseura Viralan Wauhdin perustamisesta. Merkkipäivää juhlittiin leppoisasti VTY:n
talolla.
Juhlimaan saapui vanhoja ja uusia Wauhdin toiminnassa mukana olleita.
Puheenjohtaja Mia Jahtisaari kävi läpi eri aikojen
liikuntamuotoja ja kertoi seuran nykyisestä menosta.
Matti Kangus muisteli vanhoja aikoja. Näytteille
juhliin oli koottu muistoesineitä ja vanhoja valokuvia
eri vuosikymmenilta.
Juhlissa esitettiin toivomus, että ihmiset kertoisivat
Wauhdin toimintaan liittyvät muistonsa esim. kilpailumatkoilta tai piiri- ja liittojuhlista. Tietoja vastaanottaa
Liisa puh. (03) 6870168.
Viralan Wauhdin juhlaan työväentalolle kokoontui sekä vanhoja että uusia vauhtilaisia.
Puheenjohtaja Mia Jahtisaari kertoi yhdistyksen vaiheista.
Esillä oli myös näyttely muistoesineistä ja
valokuvista.
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Kiviä louhittiin ennen vähän joka talossa

V

armaan liki jokaisessa Viralan talossa on rakennusten kivijalkoja, jotka
on louhittu jostain lähimaastosta. Käsin
lohkotut kivet tunnistaa helposti luonnollisen epätasaisesta pinnasta ja yläreunassa
näkyvistä lohkaisureiän puolikkaista.
Samanlaisesta lohkopinnasta tunnistaa
myös metsässä kivilouhimon paikan.
Joissain on ollut isompia louhimoita
kallioiden kupeessa, jossain nurkkakivet
on lohkaistu sopivalla hollilla olleesta
isommasta lohkareesta.
Unto Nieminen selosti kuinka kivenlouhinta ennen tapahtui. Moskalla
kiviporaan lyömällä hakattiin riviin läpimitaltaan noin 2 cm reikiä, joiden väli oli
n. 15 cm ja syvyys n. 12 cm. Sen jälkeen
reikiin laitettiin suutteet – kaksi kappaletta jokaiseen – ja niiden väliin lyötiin
kiilat. Eikä tässäkään työssä pelkkä voima
auttanut, vaan piti olla taitoa ja kokenut
korva.
– Piti tarkkaan kuunnella milloin ääni
kivessä muuttui, ettei kiristänyt liikaa,
Unto Nieminen sanoo. Nimittäin jos kiiloja kiristi liikaa, niin kivi ”korkkasi” yläreunastaan, elikkä lohkesi liian aikaisin ja
väärään suuntaan.
Suutteiden yläreuna oli taivutettu
ulospäin ettei se uponnut kiilan mukana
reiän sisään, eikä se saanut myöskään
ottaa kiinni reiän pohjaan. Yksi suute oli
puolipyöreä, jotta pari sopi mukavasti
reiän seinämiin. Ja lisäksi suutteet paksunivat alaspäin saman verran kuin kiila
kapeni. Näin se kiristi reikää tasaisesti
joka kohdasta.
– Kun kiiloja nakuteltiin tasaisesti niin
yhtäkkiä kiveen ropsahti pieni railo, ja sen
jälkeen kivi lohkaistiin kangella irti.
Joskus pakkasaikaan kiviä saatettiin
lohkoa myös veden avulla, joka rei’issä
jäätyessään laajeni ja halkaisi kiven. Tuo

menetelmä tietysti helpotti työtä mutta oli
hidas. Unto kertoo, että esimerkiksi hänen
vaarinsa hakkasi itse navetan kivijalat.
Viralan alueella on useita kivenlouhinta paikkoja, esimerkiksi Kanssinmäessä, Ristimäessä, Rapakonmäessä. Kuotolan maallakin oli
aika iso kivilouhimo, mutta se jäi
moottoritien alle.
Huom! Jos tiedätte kivilouhimoiden paikkoja lisää, niin kertokaapa kylän historiaryhmän jäsenille, esimerkiksi Liisa Lepistölle.

Alla Riku-koira tutkii lähtisikö vetämään sitä kuuluisaa kivirekeä.
Oikealla kiviporan teriä ja alakuvassa suutteita ja kiiloja.

Pentti Lepistö poistaa sammalta vanhan
kivilouhoksen kupeesta. Yläreunassa
näkyy kiviporan reikiä.
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Koulun kuulumisia
Toukokuussa 2007

V

iralan koulun toiminnassa näkyy
juuri nyt kesäloman lähestyminen.
Viimeisiä kokeita pidetään ja otetaan
loppukiri vielä vähän keskeneräisten
sisältöjen kanssa. Oppilaat ja opettajat
tietävät tilanteen – pari viikkoa ja sitten
on ansaitun loman aika.
Eskarit lopettelevat myös tahollaan
vilkasta vuottaan; kouluvalmiudet ovat
löytyneet kuin varkain esikouluajan
temmellyksessä. Eskarit odottavat innokkaasti jo syksyä ja koulun alkua.
Keväinen aherrus sujuu nyt positiivisissa tunnelmissa: ensi syksynä Viralan koululla jatkuu esikoulutoiminta,
vaikka juuri päinvastaista pelolla
odoteltiinkin. Viisi esikoululaista olisi
aiemman päätöksen mukaisesti tarvittu, mutta tällä kertaa ilmoittautui neljä
eskaria. Koulutuslautakunnan päätöksen mukaan se kuitenkin riittää ja me
olemme päätökseen enemmän kuin
tyytyväisiä – samoin ovat varmasti
tulevat eskarit ja heidän vanhempansa!
Esikoulu on alkanut Viralan koululla vuonna 2000. Siitä lähtien meillä
on ollut joka vuosi ryhmä. Ryhmään
on tullut myös lapsia meidän kouluunottoalueemme
ulkopuoleltakin.
Tällä hetkellä meillä on upeat tilat
esikoulun järjestämiseen. Tila on aivan
1.-2.luokan yhteydessä ja tämän lisäksi meillä on käytössä ns. kirjastotila.
Päivämme sujuvat siten, että aamulla
ja iltapäivisin meillä on koko ryhmä
( 0-2.lk.) yhdessä. Aamuisin tuntimme
aiheet liittyvät äidinkieleen, uskontoon ja ympäristötietoon. Iltapäivisin
liikumme, laulamme, piirrämme ja
askartelemme.

Näin kesän keskellä voi muistella vaikka raikkaita talvipakkasia. Kuvassa on
Viralan koulu joulukuisessa juhlavalaistuksessa.

Päivän keskimmäiset tunnit sisältävät yhden ns. sisätunnin, missä
eskarilaiset tekevät omia juuri heille
suunniteltuja askareita ja toisen tunnin aikana he ruokailevat ja viettävät
ns. pitkän ulkoilun. Esikoululaisten
päivä kestää neljä tuntia. Esikoulupäivän jälkeen osa eskarilaisista menee
suoraan kotiin ja osa menee hoitoon
aivan meidän koulun lähellä olevaan
perhepäivähoitoon. Hoitaja tulee hakemaan joka päivä hänelle tulevat lapset
koulun pihalta.
Eskaritoiminta nivoutuu mainiosti
koulun toimintaan; paljon tehdään
ja toteutetaan yhdessä kaikenlaista.
Luokkaretket, uimahallireissut ja teatterimatkat ovat hienoja tapoja kokea
kaikkea kivaa yhdessä. Kokemukset
ovat olleet erittäin positiivisia ja kannustavat jatkamaan. Koulu ei olisi

samanlaista ilman eskareiden tuomaa
piristävää panosta – isommat oppilaat
ovat tykänneet apuopettajina toimimisesta erittäin paljon!
Koulun tilat on remontoitu ja uuttakin löytyy. Tilaa on ja puitteet ovat siis
kunnossa. Kylä on vahvasti eskaritoiminnan takana ja vanhemmat haluavat
jatkossakin esikoululle jatkuvuutta.
Koulun pihalla on todella hienoa nähdä
taas ensi syksynä myös esikoululaisia
leikkimässä.
Nauttikaa alkavasta kesästä!
Terveisin Viralan koulun väki

VIRALAN KOULU LYHYESTI:
Keskellä kylää on viihtyisä ja toimiva kyläkoulu, joka on aloittanut toimintansa 1913. Koulun laajennus
ja peruskorjaus saatiin viimeisteltyä vuonna 2005. Mitä muuta siellä touhutaan, sen tiedät kun käyt
vaikka koulun omilla nettisivuilla osoitteessa www.viralankoulu.net tai Viralan kylän kotisivuilta
www.linnaseutu.org/Virala.
Koulu on pieni maalaiskoulu kauniilla luonnonläheisellä paikalla Viralanjärven läheisyydessä.
Koulu tukee oppilaan kasvua yksilönä ja yhteisön jäsenenä hänen omista ja ympäristön lähtökohdista
käsin. Painotusalueet ovat liikuntakasvatus, ympäristökasvatus sekä tietotekniikka.
YHTEYSTIEDOT:
Koulunjohtaja Annemari Joro
Viralantie 143, 14240 Janakkala
Puh. 03-6877565, Fax 03-6877640
E-mail annemari.joro@janakkala.fi
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TULE LUOKKAKOKOUKSEEN 2.9.2007

50 vuotta sitten kouluun Viralassa
Syyskuun 1. päivä on kulunut 50 vuotta siitä, kun viimeinen suuri ikäluokka asteli koulutielle Viralassa.
Tänä vuonna syyskuun 2. päivä on sunnuntai, ja silloin on hyvä kokoontua yhteen vuosina 1942-1951 syntyneet Viralan koulun
entiset oppilaat.
Kutsut ovat tulossa, mutta halutessasi voit jo alustavasti ilmoittautua ennakkoon sähköpostilla
arto.heinonen@armas.fi / eila.jahtisaari@armas.fi / liisa.lepisto@virpi.net / auvo.taponen@pp.armas.fi
tai puhelimella Martti Puistola (03) 6870172.

Tästä se alkoi. VIimeinen suuri ikäluokka lähti koulutielle 1957.

Koulun historiaa kerätään – mutta kuvia puuttuu!
Historiaryhmä on vauhdissa tällä kertaa kokoamassa Viralan koulun historiaa mahdollisimman laajasti ja tarkasti.
Aika paljon materiaalia on jo kerätty kunnan ja maakunnan arkistoista sekä luokkakuvia entisiltä Viralan koululaisilta, mutta etenkin valokuvia kaivataan vielä paljon lisää. Myös kaikenlainen muu koulunkäyntiin liittyvä materiaali
on tervetullutta, sillä koulumme historiasta on tarkoitus painattaa kirjanen. Siis koulukirjoja, käsitöitä, valokuvia
sekä muistelmia omasta koulutiestä, opettajista, koulutovereista ja kommelluksista.
Tässä on luettelo puuttuvista kuvista. Toivomme että lukijat kesän mittaan kaivaisivat kaikki vanhat kenkälaatikot
ja albumit vinttien nurkista esiin ja etsisivät puuttuvia kuvia.
Parasta materiaalia toimittanut saa palkkioksi upean liki 400-sivuisen ’Yhtaikaa! sano Viralan pojat’ -kirjan.
Koulukuvat puuttuvat seuraavilta vuosilta:
Ennen vuotta 1925, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933–48, 1953, 1956–57, 1966–68, 1970, 1974, 1976, 1979–81,
1986–89, 1994–97, 1999–2007.
Toimittakaa löytämänne materiaali lainaksi historiaryhmälle: Liisa Lepistö puh. (03) 6870168 tai Matti Puistola puh.
(03) 6877508.
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Kiitokset!
Suurkiitos kaikille kevään vaatekeräykseen osallistuneille!
Koulun kentän pukukoppi oli tupaten täynnä vaatteita, astioita ja kodin
tekstiilejä.
Upi Poutiainen Suomen Idäntyöstä sai jälleen autokuorman hyvää lahjoitustavaraa Venäjän Karjalan puutteenalaisille vietäväksi. Ja kuorma onkin
jo toimitettu perille.
Kylän puolelta keräystä järjestivät Päivi Yli-Kovero ja Kirsi Pelkonen.

KESÄLLÄ TAPAHTUU
8.6. klo 17-19 Turengin torilla Kissanpäivät
Mukana Viralan yhdistykset ja yritykset
9.6.
Uuden Iloisen Teatterin 29. musiikki-ilottelu Da Lintsi-koodi Linnanmäen peacock-teatterissa.
Kysy onko vielä tilaa: Sinikka Elo 0400-731909
28.7. klo 20
Latotanssit - Taposen lato, Viralantie
Tanssittajana Yön kulkijat
4.8. klo 10
Hiisi Vieköön-melonta - Viralanjärvi, Kuisman tila Saviranta
- Hiisi Vieköön Melontayhdistyksen järjestämän vuosittaisen, järjestyksessään VII Janakkalan
melontatapahtuman pääreitti alkaa tänä kesänä Viralasta. Viralan Kyläyhdistys järjestää lähtöpaikalle aamiaisen ja oheisohjelmaa. Lisätietoja tapahtumasta http://www.hehku.fi/tapahtumat/
hiisi_viekoon_melonta/
Elokuussa
Lasten yleisurheilukisat koulujen alettua Viralan koulun kentällä.
Seuraa ilmoitustauluja ja kylän kotisivuja! Järjestää Wauhti
2.9. Luokkakokous 1942-1951 syntyneet, Viralan koulua käyneet. (Katso sivu 5)

Viralan kyläyhdistys ry. hallitus 2007:
Puheenjohtaja Elina Kallionpää 040-5688578, e.kallionpaa@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja Mia Jahtisaari mia.jahtisaari@armas.fi
Rahastonhoitaja Sinikka Elo 0400-731909 sinikka.elo@pp.inet.fi
Sihteeri Pauliina Uotila 040-5350990
Muut jäsenet: Matti Puistola, Juhani Suolahti, Paula Vaara

Iloista kesää
kaikille
kylälehden lukijoille!

VIRALAN KYLÄLEHTI on kyläyhdistyksen kustantama kaikkien viralalaisten oma tiedotus-, uutis- ja ilmoituslehti, joka jaetaan 4 kertaa vuodessa kylän joka huusholliin ja kesällä kesämökeille. Lehteä toimittavat Anneli Harju, p. 050-3526096
(jyri.oja @ elisanet.fi) ja Heikki Juutilainen, p. 6870227 (heikki @ juutila.com).
Seuraava lehti ilmestyy syyskuun alkupuolella.
Aineiston tulisi olla toimittajilla elokuun loppuun mennessä.
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Virala netissä: www.linnaseutu.org/Virala

VIRALA-INFO
Virala ‒ 572 vuotta

Ennen kuin Amerikasta tiedettiin mitään tai Kolumbus oli edes syntynyt, Virala oli jo maailmankartalla. Virala on vanhempi
kuin Hämeenlinna tai Helsinki. Nimittäin Virala on mainittu asiakirjoissa vuonna 1435 ensimmäisen kerran. Vuonna 1539
Viralan kylä käsitti 14 taloa, jotka muodostivat yhteensä 4 1/8 koukkua ja 21 jousta eli miestä. Jokainenhan tuosta käsittää,
että Virala oli Janakkalan suurimpia kyliä.
Nykyisen kartanon paikalla oli muinoin yhdeksän rälssitilaa, mutta kun alueet läänitettiin ja joutuivat Hakoisten herran Hans
Boijen omistukseen, hän hääti talonpojat taloistaan ja otti pellot ja rakennukset käyttöönsä. 1800-luvun lopulla Boije kumppaneineen perusti Viralaan viina- ja hiivatehtaan, ja siitä alkoi kartanon ja koko kylän elämään vaikuttanut erikoislaatuinen
kehitys. (Lue lisää ”Yhtaikaa! sano Viralan pojat” -kirjasta. Osta Janakkalan Sanomien konttorista tai Viralan tilaisuuksissa.)

Oma koulu - kiva juttu!

Oma koulurakennus valmistui 1912 moninaisten köydenvetojen jälkeen, kuten tapana on aina ollut. Siitä asti koulu on toiminut
keskeytyksettä, sota-aikojen lyhyitä taukoja lukuun ottamatta.
Viime vuosina kylän väkiluku on kääntynyt nousuun, joten koulua remontoitiin ja upouusi laajennus otettiin käyttöön 2005.
Nyt koulussa on hyvät tilat kuudelle luokalle ja esikoululle. Iloinen uutinen kylälle oli, että koulutuslautakunta päätti kuitenkin
säilyttää esikoulun Viralassa. Pari uuttakin eskarilaista mahtuu vielä mukaan!

Yrittäjiä joka lähtöön

Viralasta löytyy ainakin kolmekymmentä mitä erilaisimpien alojen yrittäjää. Tarjolla on autojen korjausta ja -kauppaa, kokousja juhlapalveluita, puutavaraa, hevoshoitoa, sähkö- ja lvi-urakointia, sepänpajaa, luontaishoitoja ja vaikka sun mitä. Yritystoimintaa Viralassa edesauttaa hyvä sijainti ja liikenneyhteydet. Lisää asukkaita ja yrittäjiä olisi kyläämme tulossa, mutta sopivia
tontteja tarvittaisiin. Sitä varten olisikin toivottavaa saada kipin kapin kaavoitusta kunnan puolelta.
Tiedot oman kylän palveluista löydät seuraavan sivun Palveluhakemistosta.

Monta hyvää yhdistystä

Viralan kyläyhdistys, joka on laatinut kyläsuunnitelman, julkaisee Kylälehteä ja hoitelee muitakin kylän yhteisiä asioita sekä
nettisivua (www.linnaseutu.org/Virala). Viralan Erä on paikallinen metsästysseura. Viralan Kalastuskunta myy kalastuslupia.
Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys seuraa aktiivisesti vesistöjemme tilaa. Viralan työväenyhdistys pitää kunnossa historiallista työväentaloa. Voimistelu- ja urheiluseura Wiralan Wauhti on perinteinen kilpailujen ja retkien järjestäjä.

Kehitys- ja suojelukohteita

Kylän kehittämisen tai elinkeinotoiminnan kannalta tärkeitä kohteita, joita tulisi suojella tai kehittää ovat kylän väen mielestä
myllyn ympäristö, yhteinen uimaranta sekä maalaismiljöö yleensä. Tarkoin vaalittavia kohteita ovat myös koulu, kartanon alue
ja erityisesti lukutupa, sekä työväentalo, Lähdelampi ja Lanankoski. Pohjavesialueiden suojelu on kylän silmäterä.
Kyläkyselyyn vastanneiden mukaan täällä on parasta sijainti, kyläkoulu, kehittyvä kylä, hyvä kyläyhteisö, rauhallisuus, luonto
ja vesistöt, historia sekä tutut mukavat naapurit.

Tule mukaan kesän tapahtumiin!
8.6. Turengin torilla Kissanpäivillä mukana Viralan yhdistykset ja yritykset.
9.6. Retki Linnanmäen Peacock-teatteriin, Uuden Iloisen Teatterin musiikki-ilottelu Da Lintsi-koodi.
28.7. Latotanssit - Taposen ladossa Viralantien varrella. Tanssittajana Yön kulkijat.
4.8. Hiisi Vieköön-melonta - Viralanjärvi, Kuisman tila Saviranta. Kyläyhdistys järjestää
lähtöpaikalle aamiaisen ja oheisohjelmaa.
2.9. Vuosina 1942–1951 syntyneet Viralan koulun entiset oppilaat kokoontuvat yhteen. 50
vuotta siitä kun viimeinen suuri ikäluokka astui koulutielle. Kysy lisää ja ilmoittaudu Martti
Puistolalle (03) 6870172.
25.8. koulun pyöräkatoksen viimeistely/rakennustalkoot. Sitä ennen on yhdet talkoot myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Klassinen konsertti myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Hyvää kesää kylänväelle, kesäasukkaille ja kaikille muillekin toivotellen!
Elina Kallionpää, Viralan kyläyhdistyksen pj.

8

Viralan Kylälehti

2*2007

VIRALAN PALVELUHAKEMISTO
Mauri Alanoja * Sähköurakointi * 0400-712163
Pasi Alanoja * Puutavaran höyläystä, polttopuuta * 03- 6877505, 0500-469243
Tuire Alanoja * Hiusten leikkaukset, värjäykset ja permanentit * 050-521 6576
Erkki Elo * LVI-asennukset * Auto- ja traktorihuollot * 040-5111751, (03) 6189633
Tarja Hallavainio * Aiviga Ky * Museo- ja arvotekstiilien konservointi ja huolto * 040-4511442
* www.aiviga.net
Riitta Ilola * Rengon pitopalvelu * Pitopalvelu * Ravintola Tulinummi * (03) 6527420, (03) 6870257
* www.rengonpitopalvelu.fi
Heikki Juutilainen * Käännöstoimisto, www-sivujen valmistus, julkaisujen toimitus ja taitto
* 040-7706153 * www.juutila.com
Outi Juutilainen * Vyöhyketerapiaa * (03) 6870227
Reijo Kallio * Käytettyjen autojen kauppaa, Liike- ja asuinhuoneistojen vuokraus * 0400-444110
Elina Kallionpää * Elliina Kauneus- ja Kynsistudio * Kynsimuotoilija, rakennekynsikouluttaja,
ihonhoitokonsultti, kauneudenhoitoalan tuotteita ja neuvontaa * 040-5688578
Elina Kinnunen * Esikoululaisten iltapäivähoito, perhepäivähoito, kenneltoiminta * 040-5235036
Marjo Koliseva * Taksiautoilija * 0400-471 011
Rauno Koskinen * Taksiautoilija * 0500-735445
Juha Kostiainen * Kananmunien suoramyynti * 0400- 413450
Ilpo Kuisma * Sirkkelisahausta kenttäsahalla * Hunajan myynti, pölytyspalvelu * Kanoottien vuokraus
* 0400-317785 * www.saviranta.net
Timo Kuisma * Maripaja Oy * Mausteiden ja marinadien tukkukauppa * 0400-720672
* www.maripaja.fi
Santeri Kuotola * Polttopuuta kotiin toimitettuna * (03) 6870144, 0400-697392
Mia-Mari Metsänvuori * Japanilaista energiahierontaa, Reiki-hoitoja * 050-5709489
Eila Mikkonen * Huonekalujen verhoilua * (03) 6845287, 040-5626214
Jyri Oja * Muuraukset ja laatoitukset, rouhesokkelit, rappaukset, pihakivetykset * 050-3848886
Mika Pudas * Tmi Liikkuva autokorjaamo Pudas * Autojen korjaukset, hinauspalvelu
* 050-3500196
Antero Puistola * Sähkö-Tavastia Oy * Sähköurakointi * 0400-944031
Jukka Ruponen * Kaivinkone- ja kuorma-autourakointi * 0400-728585
Juhani Suolahti * Seppä-Jussin paja * Takotöitä * 0400-484688 * www.sepanpaja.fi
Auvo Taponen * Tapiolan vakuutukset * 040-7362553
Teppo Takala * Videoeditointi, VHS <-> DVD <-> DV <-> DVD formaattikäännökset ja kopioinnit
* 040-7184783
Paula Vaara * Luontaishoitoja * 0400-854141
Rauno Vienonen * Tavara- ja yhdistelmäajoneuvokuljetukset, sorajalosteet, multa, vaihtolavat ja
nosturityöt * 0400-737233
Sari Virtanen * Sarin hevostalli * Täysihoitopaikkoja hevosille, ratsastustarvikekauppa
* 040-7072858
Eeva Väisänen * Lounaskellari Emmi * Kala- ja kasvisravintola Pikku-Emmi * Pitopalvelu
* (03) 6771088, 6771089
VIRALAN PIRTTI * Tilojen vuokraus kokous- ja juhlakäyttöön, keittiö varusteineen, tupa, sauna * Tiedustelut ja varaukset puh. (03) 6877 668.
VTY:n TALO * Tilojen vuokraus kokous- ja juhlakäyttöön * Tiedustelut ja
varaukset puh. (03) 6870214.

Kysy ensin oman kylän ammattilaista!

