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Lasten leiripäivää vietettiin 19.6. Si-
leeninnummella Viralan Erän kodal-

la. Leirin järjestäjinä toimi kolmen yhdis-
tyksen väkeä, nimittäin Viralan Wauhdin, 
Erän ja Kyläyhdistyksen. 

Lapset jakautuivat ryhmiin synty-
mävuoden mukaan. Vanhemmat lapset 
lähtivät Erän ohjaajien kanssa omille 
rasteilleen erilaisia tehtäviä tekemään ja 
oppimaan erä- ja luonnossa liikkumisen 
taitoja. Pienemmät leiriläiset jäivät kodan 
ympäristöön ohjaajien kanssa leikkimään 
ja luontotehtäviä pohtimaan.

Leirillä vieraili myös poneja. Päivän 
lopuksi vielä paistettiin nuotiolla kaikki 
yhdessä lettuja. 

Leiripäivän puuhia Sileeninnummella

Syksy 2010

Linnunpönttöjä rakennettiin aika monta. Yläkuvassa omaa 
pönttöänsä männyn kylkeen ripustamassa Claudia, Noora, 
Neea ja muutama muu tyttö.

Vasemmalla Sauli naulaa lintumökin seinää kasaan ja ka-
verit katselevat kuinka homma käy.

Alakuvassa reipas pikku poni, jonka selässä pienimmätkin 
uskalsivat kokeilla ratsastusta.

Erän rastilla tutustuttiin seudun riistaeläimiin. Mukana oli-
vat muiden muassa vasemmalla Koskisen Juha ja poikan-
sa Olli.
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Heinäkuun viimeisenä lauantaina jär-
jestimme jälleen jo pitkät perinteet 

omaavat kylämme latotanssit. On muka-
va huomata, että latotansseissa on hyvin 
laaja ikähaitari. Tämän säilyttämiseen ja 
edistämiseen kyläyhdistys haluaa panos-
taa. 

Tällä kertaa meille esiintyi aivan uusi 
orkesteri. He soittavat musiikkia moneen 
makuun ja toivoimme juuri sen palvele-
van mahdollisimman montaa kävijää. Se 
tuntuikin onnistuvan. Palaute oli hyvin 
positiivista ja tunnelma koko illan mu-
kava. Näillä eväillä on musiikin puoles-
ta hyvä jatkaa. Uutta oli, ettei orkesteri 
alkanut soittaa heti kahdeksalta. Tähän 
päädyttiin rahansäästösyistä ja alkuun 
lähdettiin levymusiikilla. Toisin on kui-
tenkin toivottu ja niin ensi vuonna orkes-
teri aloittaa klo 20. 

Nuoret mukana talkoissa

Lipunmyyntihommiin olivat ilmoittautu-
neet kylän nuorista Claudia ja Neea. He 
hoitivat urakan hienosti. Liput loppuivat 
jo klo 22 kesken jolloin 200 kävijän raja 
rikkoutui. Tytöt olivatkin neuvokkaasti 
ratkaisseet ongelman ja tehneet itse li-
sää lippuja. Samat tytöt hääräsivät myös 
arpalippujen myynnin kanssa. Muitakin 
nuoria tarjoutui tilanteen tullen autta-
maan – kiirettä piti, joten kaikki lisäapu 
on silloin tarpeen. Hienoa! 

Ensi vuonna halukkaat voivat ilmoit-
tautua jo etukäteen mukaan. Koko iltaa 
ei tarvitse välttämättä talkootyön ääressä 
viettää vaan hommia voidaan suunnitella 
tehtäväksi limittäin. Suunnittelussa aut-

taa kun tiedetään etukäteen ketkä halua-
vat mukaan talkoisiin. Tervetuloa taas!

Vatsantäytteestä huolehtivat Kipa, 
Päivi ja Auli sekä lisäapuna illan tumme-
tessa Noora ja Taavi. Kiirettä piti myös 
buffetissa ja oli ilo tarjota myös jotain 
uutta – muikkuja! 

Yllättäen saimme Väisäsen Eeval-
ta muikkulahjoituksen ja käyttöömme 
erityisen paistopannun. Olimme todella 
mielissämme. Muikut paisteli taidok-
kaasti Kipa ja saatiin paljon tyytyväistä 
palautetta. Kiitos kaunis sinulle Eeva! 
Illan mittaan muikkujen lisäksi tarjoiltiin 
perinteisesti makkaraa, lettuja ja muuta 
makeaa hyväntuulisille asiakkaille. 

Turvallisista puitteista vastasivat 
järjestyshenkilöt Matti, Maija ja Auvo. 
Heiltä riitti myös auttavaa kättä aina siel-
lä missä tarvittiin.   

Mikään tästä 
kaikesta ei onnis-
tuisi ilman Tapo-
sen perhettä – kii-
tos jälleen kerran 
paikan antami-
sesta tilaisuuden 
järjestämiseen! 
Ladon ympäristön 
pusikoissakin käy 
aika vilske, ja jäl-
jelle jää valitetta-
vasti siivottavaa. 
Kesä piilottaa 
roskat pusikoihin 
niin, että kerät-
tävää tulee esiin 
vielä syksyllä, 
kun piilot paljas-

tuvat. Tältä kantilta olisi mukavaa, jos 
me kaikki latotanssilaiset otamme asiasta 
vastuun – vilske on sallittua, roskaami-
nen ei.

Lattia liukkaaksi

Jo valmiiksi liukkaan lattian liukastami-
nen onkin jo haastavampi juttu. Oli lattia 
sitten mikä hyvänsä niin ymmärrettävästi 
lenkkaria ja tanssikenkää on aika vaikea 
samalla lattialla miellyttää. Lattian liu-
kastamista kahvinpuruin vältetään.

Nähdään jälleen myös latotanssien 
pyörteissä! 

Syysterveisin, Kyläyhdistys

Latotanssien taikaa 
- mutta vasta lattiaremontin jälkeen

Uusi tanssil�
Eemelille, Karille, Terolle, Jukalle ja Ilkalle sekä Seppä-Jussille metallitöistä ja Aulille organisoinnista. 

Vielä kynnyksen viimeistely, niin valmista tulee!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hyvät kylälehden lukijat!

Käsissänne on harvinaisen run-
sas kylälehti, siitä kiitos ahke-

rille toimijoille. 
Liisa Lepistö oli aloitteellinen 

kevään roskatalkoiden järjestämi-
sessä ja hän kirjoittaa siitä alla ole-
vassa jutussa. 

Tähän haluaisin lisätä muu-
taman sanan. Olemme Viralassa 
runsasliikenteisten teiden varrella 
ja siitä aiheutuu kylälle melkoi-
nen haaste pitää tienvarret siistinä. 

Mutta eiköhän me siitä selvitä kun 
itse emme osaltamme lisää roska-
kuormaa teiden varsille. 

En tiedä olisiko taulut paikal-
laan kylän rajoilla että, ”pidä Virala 
siistinä, vie roskat roskikseen.” Tai 
jotain muuta sen tapaista.

Tulevana keväänä meidän tulee 
olla aikaisemmin liikkeellä siivouk-
sen kanssa, ettei ruoho ehdi kasvaa 
haitaksi keräykselle.

Hyvää syksyä ja talvea kaikille!
Toivottaa Juhani Suolahti

Viralan kyläyhdistyksen puh.joht.

Haluan ensin aluksi kiittää kaikkia 
jotka osallistuivat Viralan teiden 

varsien siivoustakoisiin kesäkuun toise-
na päivänä. Saalis oli mahtava, ei uskoisi 
että sellainen määrä roskaa kerättiin ky-
lämme teiden varsilta. 

Nyt olisi ehkä aika miettiä minkälai-
sen kuvan annamme kyläläisille ja vie-
raspaikkakuntalaisille kylämme ja tien-
varsien siisteydestä. Syksy taittuu talvek-
si ja lumi luultavasti peittää armeliaasti 
kaiken alleen. Mutta kevät koittaa taas 
ja paljastaa kaiken mitä teiden varsiin on 
heitetty. 

Mitä tehdään, siivotaanko vai jäte-
täänkö sotkut? Siinäpä pulma, miten 

saisimme ihmiset oppimaan, että teiden 
varret eivät ole kaatopaikka. Auttaisiko 
kyltit teiden varsissa, jossa muistutettai-
siin yhteisen viihyvyyden lisääntyvän 
jos ei tarvitse kävellä tai pyöräillä pitkin 
roskavanaa? Autosta niitä roskia ei taida 
niin huomatakkaan.

Tämä on asia, josta yleensä ajatel-
laan, että ”ei kuulu minulle”, mutta kyllä 
se kuuluu meille kaikille yhteisesti min-
kälaisessa ”roskalandiassa” haluamme 
elää, asua ja näyttää kyläämme vierail-
lemme. 

Hyvää syksyä kaikille!
 toivottaa Liisa Lepistö

Kurkista laatikkoon!

Kyläyhdistys toivoo edelleen palautetta 
ja toivomuksia tapahtumista ja muis-

takin kylää koskevista asioista. 
Kylälle on tulossa jokunen postilaatik-

ko kyläläisten käyttöön. Sinne voi jättää 
toivomuksia ja palautetta sekä sieltä voi 
noutaa kylälehteä, jos sitä ei ole jostain 
syystä kotiin jaettu. 

Toivomme, että nämä postilaatikot tu-
levat palvelemaan myös mökkiläisiä ja Vi-
ralassa vierailevia. Toivotamme mukavaa 
loppuvuotta kaikille!

Viralan kyläyhdistys

Emme halua elää missään Roskalandiassa!
Valtava kuorma, peräti 
450 kg roskaa ja romua 
kuskattiin Karanojan kaa-
topaikalle. Oli akkuja, rau-
taromua, sohva, pakkaus-
roskaa ja vaikka mitä.
Tämä ei ole ihan halpaa 
lystiä kyläyhdistykselle-
kään, joka maksoi kaato-
paikkamaksun.

VINKKI * VINKKI * VINKKI

Ei välttämättä tarvitse 
odottaa kevään siivoustal-
koita, vaan aina kun lähdet 
kävelylle nappaa mukaasi 
muovipussi ja kerää siihen 
roskia kävelyreittisi varrel-
ta. Näin raitit pysyvät siis-
timpänä ympäri vuoden!

HUOMIO!

Kiertokapula kerää viikottain ongel-
majätettä Janakkalassa. Tervakosken 
linja-autoasemalla tiistaisin paritto-
milla viikoilla klo 16.00-16.15 ja pa-
rillisilla 18.30-18.45 sekä Turengissa 
Kauppakujan P-alueella parittomien 
viikkojen tiistaisin klo 16.30-16.45 ja 
parillisina 18.00-18.15.

9.10.2010 on Janakkalassa ongelma-
jätteen ja metalliromun keräyskierros. 
Katso reitti ja aikataulu netistä osoit-
teesta www.kiertokapula.fi.
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Löytyisikö heistä uutta tietoa?

Paljon on tapahtunut sen jälkeen kun 
25.10.1990 tilasin Niemisen sukua 

koskevan virkatodistuksen Janakka-
lasta. Olen itse syntynyt Helsingissä 
v. 1945, ja tieni on kulkenut Vihdin ja 
Kuopion kautta Vehmersalmelle, joka v. 
2005 pakkoliitettiin Kuopioon. Tarkkoja 
tietoja Niemisen suvusta minulla oli hy-
vin vähän. Olen tarkoituksella laittanut 
tähän nimi- ja syntymäaikoja siinä toi-
vossa, että vielä jotain uutta tietoa voisi 
löytyä. Mutta toki olen onnellinen siitä 
mitä nyt tiedän. 

Isoisäni isä Kustaa Nieminen on 
ollut Vörgren muuttaessaan Hämeeseen 
Pohjanmaalta. Oravaisten seurakunnan 
virkailija oletti Kustaan olleen au-lapsi,  

mutta saaneen isänsä sukunimen, koska 
äidillä oli eri sukunimi. 

Perhe on muuttanut useampaankin 
kertaan Janakkalan ja Vanajan väliä. 
Rippikirjojen mukaan Niemiset ovat 
asuneet 1900-luvun vaihteessa Rastilas-

sa. Kustaa Nieminen mainitaan Soilan 
talon renkinä. Vuoden 1908 tammikuus-
sa pariskunta mainitaan kahden nuorim-
man lapsensa kanssa Rastilan Laurilan 
talossa. Kustaan ammattina on tällöin 
mäkitupalainen. Kustaan kerrotaan ol-

Aila Majurin sukujuuret Rastilassa

Olen keskustellut monen ihmisen kanssa sen jälkeen kun Viralan kyläkirja on ilmestynyt. Ihmiset etsivät tietoja suku-
laisistaan ja haluavat mahdollisesti tietää enemmän kun kirjassa on kerrottu. Niinpä olen monelta ihmiseltä saanut 

lisäkysymyksiä, toisiin olen osannut vastata, mutta monta on jäänyt vastausta vaille. 
Olin tässä kerran kauppaan menossa Sammontorille, kun Taposen Auvo pyysi tulemaan kontooriinsa (Tapiolan kon-

toori oli silloin Sammontorilla), hänellä oli asiaa. Hän alkoi kysellä minulta tiedänkö mitään Rastilan Niemisistä ja Liko-
lammesta? Hänen tuttavansa Vehmersalmelta oli alkanut tutkia sukuaan, joka ilmeisesti on ollut Rastilassa ja Viralassa. No 
enhän minä mitään tiennyt, mutta lupasin asiaa ”kuulostella”. Kävin Rastilassa, katselin maantieltä taloja ja otin muutaman 
kuvankin. Sain Auvon välityksellä vanhoja valokuviakin Rastilasta. Asia ei ruvennut aukeamaan, mutta kiinnosti minua 
kovasti. Eila Jahtisaaren kanssa sitten yhdessä asiaa mietittiin ja päätettiin lähteä Hämeenlinnan maakunta-arkistoon kat-
somaan Janakkalan seurakunnan rippikirjoja, jos niistä jotain tietoja löytyisi. Siellä vasta meille ”välähti” mennä Vanajan 
seurakunnan kirkonkirjoja katsomaan, ja sieltä löytyi juuri niitä Niemisiä mitä oltiin etsimässä.

Kävimme saamiemme tietojen kanssa myös Rastilassa Haavistolla, jossa Hellä Soila kertoi muistavansa näitä ihmisiä. 
Menin sitten Auvon luo ja pyysin että hän välittää tiedot eteenpäin. Meni jonkin aikaa kun sain sähköpostia Aila Majurilta, 
joka kiitteli saamistaan tiedoista. Näin lähti purkautumaan tämä Niemisen suvun historia. Olimme Eilan kanssa vain pieni 
välikäsi tässä jutussa. Aila on jatkanut tietojen etsimistä itse hyvällä menestyksellä kuten oheisesta jutusta saamme lukea. 
Minä olen saanut Ailasta hyvän ystävän, jonka kanssa lähettelemme kuulumisia aika usein, vaikka emme ole tavanneet 
kuin sen yhden kerran. 

Liisa Lepistö

Isoisän isä  Kustaa Nieminen s. 1.8.1852 Oravainen

Vaimo  Amanda Mikontytär s. 27.7.1855 Luopioinen

Lapset       Karl Evert s. 2.8.1878 Sääksmäki
  Rikard s. 3.4.1882 Kalvola 
  Johan Gustaf s. 2.12.1884 Kalvola
  Hilda Aleksandra s. 29.11.1886 Vanaja k. 1891
  Hugo s. 14.5.1889 Hattula 
  Hilda Amanda 10.5.1896 Janakkala 
  Väinö Emil s. 10.7.1897 Janakkala (isoisä)

Aila Majurin (o.s. Nieminen) 
setä Aimo Nieminen oli sitä 
mieltä, että tämä maalaus 
Rastilasta antoi vauhtia tutkia 
suvun juuria Janakkalasta.

Sedälleni jäi isovanhempieni 
taulu, jonka sanottiin esittävän 
torppaa Rastilassa. Paikan 
kerrottiin olevan lähellä Kalpa-
linnan hiihtokeskusta. Aila ajeli 
kerran tutkien hiekkakuoppia 
Kalpalinnan takana, kun taulun 
perusteella maisema olisi sinne 
sopinut. 
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leen kova tupakkamies. Vaikka kovasti 
otti henkeen, niin kannonpäässä piti is-
tua ja sauhuttaa.

Karl Evert asui Hausjärvellä. Am-
mattinsa oli laturi ja hän kuoli nuorena 
30-luvulla Lopen kirkolla sattuneessa 
räjähdysonnettomuudessa. Vaimon nimi 
oli Edla. Heillä oli kolme tytärtä Edla 
Ester ja kaksostytöt Rakel Julia ja Irene 
Sesilia. Rakelilla oli kolme lasta: Tarmo, 
Kari ja Liisa, joka oli annettu ottolap-
seksi Oulun seudulle. Kun pääsin Liisan 
jäljille, sain tiedon että hän oli kuollut 

kaksi viikkoa sitten. Liisalta 
jä kolme aikuista lasta Irene 
Sesilialla on yksi poika Pau-
li Poussu. Hän toimi jonkin 
aikaa Ylöjärven kunnanjoh-
tajana. Hänen vaimonsa oli 
norjalainen, pojat Bengt ja 
Lasse. 

Riku-setä, Rikard oli 
kulkuri vanhapoika. Hän oli 
monessa paikassa renkinä 
varsinkin Rengon puolella. 
Valajan talon Jenny-tytär 
muisti (80-luvulla olles-
samme Tulinummessa yötä) 
heillä olleen Riku-nimisen 
rengin, kun hän itse oli lapsi. 
Vanhempani kertoivat Rikun 
kulkevan Hämeestä rauta-
tien vartta pitkin Helsingin 
Puistolaan, jossa asuimme. 
Rahaa kulkurilla oli yleen-
sä niukasti ja se hän käytti 
ostaessaan meille lapsille 
makeisia. Asuimme silloin 
1940-luvun lopulla omako-
titalon yläkerrassa pienes-

sä hellahuoneessa. Kun Riku jäi yöksi 
meille, minulle tehtiin vuode neljästä 
keittiötuolista ja setä nukkui sängyssäni. 
Omakotitalomme rakennettiin v. 1951 
ja meille oli hankittu puhelin. Rikua ei 
ollut näkynyt vähään aikaan, isäni päät-
ti soittaa Renkoon ehkä vanhainkotiin. 
Sieltä hän sai tiedon, että setä oli juuri 
kuollut ja omaisia etsitään. Rikun lepo-
sija on Rengon hautausmaalla. 

Johan Gustaf muutti nuorena Hel-
sinkiin. Vuonna 1913 hän oli lähtenyt 
Venäjälle. Joensuun maakunta-arkistos-

ta löysin tiedon, että hän v. 1915 avioitui 
Katarina Kihlbergin o.s. Soittun kanssa 
Pietarin Pyhän Marian kirkossa. Kata-
rina mainitaan leskivaimoksi, jolla oli 
lapset Amalia ja Aleksander. Minulla on 
kopioita parista kirjeestä, jotka isosetä 
on 20-luvulla lähettänyt Hatsinasta In-
kerinmaalta. Niistä saa sen vaikutelman, 
että perheessä oli yksi yhteinen tytär ja 
poika Suura s. 1923 Olen monta kertaa 
yrittänyt päästä heidän jäljilleen siinä 
onnistumatta. 

Hugo Nieminen avioitui Johanna 
(Hanna) Männistön kanssa. Hannalla oli 
au-lapsi Paavo s. 1903, jonka Hugo otti 
nimilleen. Hannan keltainen talo on yhä 
Rastilassa. Hugo oli asemamies, ja Han-
na ilmeisesti sai vapaalippuja, koska hän 
liikkui paljon. Pikkuserkkuni muistavat 
hänet hyvin. Hugo kuoli nuorena 1936. 
Hugo ja Hanna ovat haudattuna Hyvin-
kään rautatietyöläisten hautausmaalle. 
Hanna oli hoitanut Takamäen Raijaa tä-
män kasvatusäidin kuoltua. 

Paavo oli ammatiltaan muurari, ah-
kera työmies. Hänen Matti-pojalla on 
kaksi lasta Timo ja Jukka. Timo asuu 
Outokummussa Valkealan koululla, hä-
nellä on tytär Pinja. Jukka asuu Espoos-
sa. 

Hilda avioitui Juho Kalliomäen 
kanssa. Heillä oli kaksi lasta Pentti ja 
Kerttu, jotka asuivat Helsingissä ja Es-
poossa. Valokuvien perusteella lapset 
olivat usein Rastilassa ehkäpä Hannan 
luona. Pentti ikävöi niin Rastilaan että 
osti tontin Laurilan Manulta Likolam-
men rannalta. Hän ehti rakennuttaa sin-
ne mökin mutta joutui kuitenkin auto-
onnettomuuteen ja matkanteko mökille 
vaikeutui, niin mökki pian myytiin. 
Muistelen jonkun kertoneen, että Janak-
kalan palokunta osti sen ja myöhem-
min tulipalo tuhosi rakennuksen. Nyt 
paikalle rakennettu uusi mökki. Pentti 
kuoli melko nuorena, leskensä Orvokki 
avioitui uudestaan. Orvokilta sain tiedot 
Likolammen paikasta. Samana päivänä 
kun kävin viimeksi Rastilassa (reilu kol-
me vuotta sitten) Orvokki kuoli Helsin-
gin Malmilla. 

Tämä uljas sotilas on ilmeisesti Paavo Nieminen, Hannan 1903 synty-
nyt poika. Johan Gustaf Niemisen kirjeessä Hatsinasta 1923 Paavo on 
kuvattu komeaksi mieheksi, ”joka veisi monen tytön sydämen”.

Vasemmalla Juho Kalliomäki ja vaimon-
sa Hilda o.s. Nieminen sekä pieni Pentti-
poika.

Vieressä sisarukset Pentti ja Kerttu Kal-
liomäki. Pentillä oli aikuisena kesämökki 
Likolammen rannalla.
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Pentin ja Orvokin lapset Marja-
Liisa ja Riitta asuvat Ruotsissa lä-
hellä Tukholmaa. Nämä pikkuserkut 
ovat sen verran minua nuorempia, 
että emme juuri lapsuusaikoja muista, 
vaikka varmasti olemme useita kerto-
ja nähneet Puistolassa. Marja-Liisalla 
on poika Micke, ja hänellä kaksi lasta. 
Riitalla ei ole lapsia. Kertun tytär Kirsi 
asuu Kirkkonummella hänellä oli ame-
rikkalainen mies, jonka kanssa on neljä 
aikuista tytärtä ja ainakin yksi lasten-
lapsi. 

Väinö Emil, Ema-pappa eli isoisä-
ni Väinö Emil, jota kutsuttiin Emaksi. 

Lempi Adele o.s. Niittymäki eli 
isoäitini tai mamma oli myös Janak-
kalasta, ja samaa sukua on siellä edel-
leen. En tiedä kuvittelenko vai olenko 
joskus lapsena kuullut, mutta mieleeni 
on jäänyt, että isovanhemmat olisivat 

kertoneet tavanneensa 
Viralassa, jossa isoisäni 
oli renkinä ja isoäiti kar-
jakkona. Mamma oli käy-
nyt Mustialassa karjakko-
kurssin ja meijerioppinsa 
v. 1907. En tiennytkään 
aiemmin, että Viralassa 
on myös kylä eikä vain 
pelkkä kartano. 

Setäni Aimo oli syn-
tynyt 1918 ja isäni Oiva 
1921. 

Kalliomäen serkut 
olivat saman ikäisiä. Iso-
vanhemmat asuivat Haus-
järvellä poikien syntymän 
aikoihin. Koulunsa pojat 
kävivät Helsingin Puis-
tolassa, jonne koko perhe 
kotiutui. Pappa työsken-

teli OTK:n varastolla, josta toi joskus 
vihreitä kahvinpapuja, joita uunissa 
paahdettiin että saatiin kahvia. Mamma 
kasvatti kukkia ja hoiteli marjapensai-
ta, vattutarhaansa ja vei tuotteita Hel-
singin torille. Aimo teki Karjakunnassa 
makkaraa. Hänellä on tytär Tuula, joka 
asuu Kotkassa, ja hänen lapsensa Riku 
ja Niina asuvat Lahdessa ja lastenlap-
sia on kaksi tyttöä ja yksi poika. 

Minä itse, Aila Majuri o.s. Niemi-
nen, olen Oivan tytär ja minulla on kak-
si lasta. Virpi asuu Kolarissa ja hänellä 
on kaksi tyttöä, Tommi asuu Vihdissä 
ja hänellä on tyttö ja poika. Sukunimi 
Nieminen on miltei hävinnyt suvus-
tamme avioliittojen kautta. Paavo-se-
dän pojalla on nimi käytössä ja kaiketi 
isosetä Kallen lapsenlapsilla. 

Kokemus Taposen 
pellolla 

Ensimmäisen kerran 
Viralassa Taposen Mau-
rin syksyisellä pellolla 
ymmärsin olevani lä-
hellä isovanhempieni 
asuinpaikkaa. Kävelim-
me Auvon ja silloisen 
mieheni Tapanin kans-
sa pellon reunaa. Täs-
tä on jo yli 30 vuotta. 
Kylmät väreet kulkivat 
lävitseni kun ajattelin, 
että isovanhempani ovat 
kenties täällä liikkuneet. 

Viralan kartanon työntekijöiden luette-
losta ei isovanhempiani löydy. 

Netistä löysin Viralan kotisivut ja 
”Yhtaikaa! sano Viralan pojat” -teok-
sen, jonka luin ensin kirjastosta. Otin 
yhteyttä Virala-sivuston kautta nais-
ihmiseen (oliko Sari?) ja kerroin etsi-
väni sukujuuriani. Monet onnekkaat 
sattumat veivät lähemmäksi Niemisten 
asuinsijoja. Olin jo aikaisemmin tut-
kinut sukuani. Iän myötä mielenkiinto 
on kasvanut. Taposen Auvo, joka on 
miesvainajani sukulainen, antoi asialle 
vauhtia. Sitten ”alkoi polttaa”. Monta 
kertaa kun avasin sähköpostin, jännitin 
niin että en ymmärtänyt selvää suomen 
kieltä. Lepistön Liisa ja Jahtisaaren 
Eila tutkivat arkistoja ja etsivät tietoa 
Niemisistä, eivätkä hellittäneet ennen 
kuin pääsivät tavoitteeseensa. Ja sitten 
sain kuulla että Soilan Hellä (s.1917) 
muistaa Niemisen Hannan ja Paavon. 
Sähköpostina tuli valokuvia ja olo tun-
tui epätodelliselta. 

Kaksi kertaa olen Rastilassa käynyt 
ystäväni kanssa. Ensimmäisen kerran 
kävin toukokuussa 2007 ja tapasimme 
Soilan Hellän, joka asui Haaviston Ai-
mon ja Marja-Liisan kanssa. Nyt löytyi 
keltainen talo Männistön nimellä, tässä 
oli asunut Hugo Nieminen perheineen. 
Isoisän suku oli ollut töissä ja asunut 
sekä Laurilan että Soilan taloissa tai 
torpissa. 

Toinen käynti oli kesäkuussa 2007. 
Olimme Porvoossa syntymäpäivillä ja 
”oikaisimme” Janakkalan kautta. Le-
pistön Liisan luona istuimme kahvilla. 
Serkkuni kysyi minulta usein, että kuka 
se Raija oli, joka kävi Hannan mukana 
Puistolassa ja on valokuvissakin. Asia 
selvisi kun Takamäen Pekka Rastilassa 
tiellä viittoi kädellään ja ilmoitti, että 
täällä se Raija on. Likolammella kä-
vimme molemmilla kerroilla. Kaikki 
oli niin uskomattoman oloista. 

Kaikkea mitä on kokenut ei ehkä 
sanoin pysty kertomaan, mutta minusta 
tuntuu, että suvun vaiheita tutkien op-
pii myös ymmärtämään itseään. 

Lämpimin terveisin 
Aila Majuri 
Mäntytie 11 as 3
71310 VEHMERSALMI
puh. 0453130031
aila.majuri@dnainternet.net 

Kuten arvaatte, otan mielelläni lisätie-
toja sukuni vaiheista Janakkalassa!

Niemisten perhekuva 1920-luvulta. Äiti Lempi, isä Väinö Emil sekä 
lapset Oiva ja Aimo. 

Takamäen Raija, Väisäsen Tuula, Niemisen Hanna ja 
Väisäsen Ilpo. Kuva on ilmeisesti otettu Leppäkoskella 
1950-luvun alussa.
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TERVEISET VIRALAN KOULULAISILTA!
Tässä muutamia kertomuksia kesälomalta.
Lisää näitä mukavia kirjoituksia seuraavassa lehdessä.
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JA JUTUT JATKUVAT 
SEURAAVASSA KYLÄ-
LEHDESSÄ...
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Viralan Wauhti järjesti jo ties kuinka monennen kerran ke-
sän odotetun kisan kylän lapsille. Elokuun viimeisen päi-

vän sääkin ilahdutti osallistujia ja kolmiottelu sujui peräti 41 
kilpailijan voimin vauhdikkaasti. Kiitokset kaikille mukana ol-
leille sekä huoltojoukoille. 
 
Lasten kolmiottelun tulokset:
4 v. ja nuoremmat 
Lajit: juoksu, hernepussin heitto ½ kg, pallonpotkaisu
tytöt  1. Katri Vienonen  11,46 2,62 7,50
 2. Asta Aronen  12,96 1,60 6,17
pojat  1. Santtu Malinen  8,73 8,28 17,17
 2. Vilho Virtanen  12,52 2,45 12,97
 3. Rasmus Tauru -- -- --
5-6 v.  
Lajit: juoksu, pituushyppy, hernepussinheitto 1 kg
tytöt  1. Assi Aronen  7,41 1,75 4,40
 1. Hilma Virtanen   7,97 1,86 4,55
 2. Iida Alanoja  8,70 1,03 4,61
 2. Petra Toivola  7,74 1,44 3,40
 3. Laura Koskinen  11,85 0,83 2,81
pojat  1. Sauli Ahvenjärvi  6,71 2,01 6,40
         2. Juhana Taponen  8,21 1,73 6,64
 3. Verneri Hallavainio  8,99 1,56 4,25
 3. Iiro Oja  8,16 1,07 3,86
7-8 v.  
Lajit: juoksu,  pituushyppy, korkeushyppy
tytöt  1. Hanna Laine  5,95 2,38 1,00
        2. Venla Inkeroinen 5,95 2,02 0,80
        3. Sonja Malinen  6,75 1,87 0,95
 4. Jenni Alanoja  7,31 1,77 0,85

pojat  1. Elias Ahvenjärvi 6,17 2,07 1,00
 2. Jere Tauru  6,55 2,35 1,00
 3. Matias Lahti  6,70 2,06 0,95
 4. Riku Mylly  7,23 1,27 0,75
 4. Visa Oja  8,03 1,54 0,75
 5. Joonas Nieminen 8,12 1,52 0,75

9-10 v  
Lajit: juoksu, pituushyppy, korkoushyppy
tytöt  1. Salla Ahvenjärvi 5,56 2,71 1,05
 2. Eve Tauru  6,20 2,40 1,05
 3. Neea Kostiainen  6,63 1,73 0,90
pojat  1. Ville Inkeroinen 5,50 2,74 1,15
 2. Aleksi Freund  5,78 2,81 1,15
 3. Ari Vuorio  6,29 2,48 1,05
 4. Olli Koskinen  6,95 2,04 0,85
 5. Pyry Oja  6,87 1,45 0,85
11-12 v  
Lajit: juoksu, pituushyppy. korkeushyppy
tytöt   1. Veera Ahvenjärvi 5,81 2,65 1,05
 2. Noora Alanoja  5,83 2,21 1,10
 3. Claudia Stancovici  6,60 2,37 1,05
 4. Jasmin Kinnunen 6,17 2,09 0,90
pojat  1. Juho Ahvenjärvi 5,22 3,61 1,30
 2. Niko Kommio  5,23 3,08 1,35
 3. Teemu Laine  5,54 3,22 1,15
 4. Lassi Inkeroinen 5,83 2,50 1,10
 5. Niko Alanoja  7,45 1,72 0,95
                               

Hyviä suorituksia Wauhdin kolmiottelussa

Tässä Elias näyttää 
korkeushypyn tyyliä. 
Vieressä vuoroaan 
odottavat Juhana, 
Sauli ja Iiro. Taus-
talla tuloksia kirjasi 
Wauhdin puheen-
johtaja Miia muun 
yleisön seuratessa 
kisaa.
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Viralan Wauhdin kesäkisoissa aika moni pääsi palkintosijoille, 
ja hyviä suorituksia oli lähes kaikilla.

Yllä: Palkintonsa vastaanottivat Venla (vas.), Hanna, Sonja ja 
Jenni.

Yllä oikealla: Pituushyppyyn ponnistamassa Jenni, ja vieressä 
mittamiehenä Jahtisaaren Marko.

Oikealla: Tiukka kiri on menossa juoksukilpailussa Iidan ja Iiron 
kesken. Myllyn Arto katselee taustalla.

Oikealla: Kilpailuvuoroaan odottelevat Pyry, Olli, Aleksi, Ville ja 
Ari.

Alla vasemmalla: Hienoja palkintojaan tuulettavat Niko, Juho, 
Teemu, Lassi ja Niko.

Alla oikealla: Palkinnot ja mitalit tuli näillekin kilpailijoille. Va-
semmalta Jere, Elias, Matias, Visa, Riku ja Joonas. Pyry katse-
lee kavereiden iloisia ilmeitä.
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VIRALAN KYLÄLEHTI on kyläyhdistyksen kustantama kaikkien viralalaisten oma tiedotus-, uutis- ja ilmoituslehti, 
joka jaetaan 4 kertaa vuodessa kylän joka huusholliin. Lehteä toimittavat  Anneli Harju, p. 050-3526096, ja Heikki 

Juutilainen, p. 6870227 (heikki.juutilainen@juutila.com).

Seuraava lehti ilmestyy helmikuussa.
Aineiston tulisi olla toimittajilla tammikuun loppuun mennessä.

Pankaas ny korvannetaka!
(Tätä ei nimittäin enää mainosteta erikseen.)
Teltan vuokrauksesta: 
Viralan kyläyhdistyksellä on juhlateltta kalustei-
neen ja sitä saa vuokrata. Mutta kuljetukset ja ka-
saukset hoitaa vuokraaja itse. Myöskin vaurioista 
vastaa vuokraaja.
Siis jos tarvitset tilavan teltan vaikka ensi kevään 
juhliin, ota yhteyttä kyläyhdistykseen!

Zumbaa Viralan koululla tiistaisin klo 18.30
Tule mukaan vaikka kahteen ryhmään:
Viralan koululle tiistaisin klo 18.30
Rengon kirkonseudun koululle sunnuntaisin 14.00

Katso lisätietoja  www.jutanzumba.nettisivu.org

Ohjaajana Jutta Kuusisto
Hinta 7 eur/kerta
Järj. Viralan kyläyhdistys

Lanankosken perkaustalkoot la 25.9. klo 9

Lanankosken päältä raivataan porukalla puut pois sillalta alaspäin. (Lupa on.) 
Tule kaatamaan, karsimaan tai kantamaan! Kun ilmoittaudut Matti Puistolalle 
040-5787770 tai sähöpostilla osoitteeseen  matti.puistola@gmail.com  niin var-
mistat myös kahveet ja voileivät ittelles. Omatkin eväät voi ottaa ja työkalut. Saa 
tulla myös ilmoittautumatta.

Järj. Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys

Pieni Sivistysvalo - ja sitkeä! 
Koulunkäyntiä Viralassa yli 100 vuotta. Kirjassa on 288 isoa 
sivua historiaa, muistelmia, kommelluksia; yli 100 luokkaku-
vaa nimineen 100 vuoden ajalta; noin 300 muuta koulunkäyn-
tiin liittyvää kuvaa. Kauttaaltaan nelivärinen. Hinta 30 e.

Yhtaikaa! sano Viralan pojat
Viralan kylän historiakirjaa edelleen saatavana. Elämää Vira-
lassa ja lähiympäristössä. Faktaa, muistelmia ym.
Teos on 20 x 25 cm kokoinen ja sisältää 392 sivua.
Mielenkiintoisia kuvia kirjassa on yli 700 kpl. Hinta 20 e.

Kirjoja voit ostaa Matti Puistolalta (040-5787770) sekä Turen-
gista Foto-Hevonojalta, Janakkalan Sanomista ja kunnantalon 
Lyyli-palvelutiskiltä.

Upeat ja arvokkaat

Joululahjat!

     Enemmän kuin 

         hintansa väärtit!

KYLÄLEHTEEN OTETAAN JATKOSSA 
MAKSULLISIA ILMOITUKSIA 

YRITYKSILTÄ, AMMATTILAISILTA JA 
MUILTA TOIMIJOILTA

ILMOITUSTEN HINTA EI PÄÄTÄ HUIMAA. 
LEHDEN AVULLA TAVOITAT KAIKKI VIRA-
LAN 400 ASUKASTA JA KESÄASUKKAAT 
PÄÄLLE.
Kysy lisää Viralan kyläyhdistyksen sihteeriltä: 
Auli Hirvonen, 040-554 5540, 
s-posti: auli.stanco @ gmx.de
Lisätietoja tulee myös Viralan kotisivuille 
www.linnaseutu.fi /virala

Viralan yhdistykset huomio! Älkää olko salaseuroja.
Ilmoittakaa yhteys- ja toimintatietonne ilmaiseksi 
Viralan kotisivulle ja kylälehteen.


