
Tässä jaksossa me 3.-6. luokkien ty-
töt olimme teknisessä työssä Seppä-

Jussin pajalla. Pidämme koululla pieniä 
jaksoja tekstiili- ja teknisessä työssä. 
Pajalla olivat 3-6. luokan tytöt, pienissä 
ryhmissä, koska paja on isolle ryhmälle 
liian ahdas. Meidän oli tarkoitus tehdä 
rautaiset naulakot, jotka saimme itse 
suunnitella. 

Lähdimme koulusta ruokailun jäl-
keen, noin kello 11. Menimme pajal-
le opettajan kyydissä. Suunnitelmat 
olimme tehneet jo ennen Seppä-Jussin 
pajalle menoa. Kun pääsimme pajalle, 
näytimme ensin suunnitelmat Jussille. 
Hän neuvoi miten kannattaisi aloittaa 
työt.  Ne joilla ei ollut omia suojalase-
ja ja hanskoja saivat ne pajalta, koska 
kuumasta raudasta voi lähteä kuumia ja 
teräviä hileitä, mitkä voivat vahingoittaa 
silmää. Lisäksi meillä oli työvaatteet, 
jotta savunhaju ei tarttuisi tavallisiin 
kouluvaatteisiin. 

Rauta on taottava silloin kun 
se on kuumaa!

Työvälineinä meillä oli vasarat, pihdit 
ja alasin. Sitten kuumensimme raudan 
toisen pään ja sen jälkeen taoimme pään 
teräväksi. Se piti tehdä nopeasti, ettei 
rauta ehtinyt jäähtyä. Se oli raskasta ja 
käsi puutui, kun piti takoa nopeasti ja 
kovaa kuumaa rautaa.

Työt olivat hyvin erilaisia, toiset te-
kivät hevosenkengän muotoisen, toiset 
tavallisia naulakkoja ja yksi jopa oikean 
hevosen muotoisen. Pajalla oli todella 
hauskaa, mutta tilaa ei ollut kovinkaan 
paljon, joten sinne oli mentävä kolmes-
sa ryhmässä. 

Kolme tuntia meni todella nopeasti 
ja kaikki saivat työnsä valmiiksi yh-
dellä kertaa. Kaikki tytöt menivät vielä 
viimeisen kerran tervapolttamaan työt, 
joista tuli sitten mustia ja kovaa kulutus-
ta kestäviä. Päivät pajalla olivat mukava 
kokemus ja menisimme mielellämme 
sinne toistekin, jos vain pääsemme. Jus-
si on todella mukava ja huumorintajua 
hänellä riittää ja paljon. 

Suuret kiitokset Jussi Suolahdelle! 

Mukavaa kun koulussa on eri-
laisia oppijaksoja

Mielestämme on tärkeää, että on eri-
laisia jaksoja, sekä tytöille että pojille. 
Harvoilla kouluilla on mahdollisuus 
päästä kunnon sepän pajalle vieraile-
maan ja meidän koulullamme on tämän 

asian suhteen onnea. On mukavaa että 
on välillä vaihtelua, pojille tekstiili- ja 
tytöille teknistä työtä, eikä tarvitse koko 
kouluvuotta tehdä vain yhtä tiettyä työ-
tä, mikä olisikin todella ikävystyttävää! 
Kaikki tytöt taisivat tykätä vierailusta 
Seppä-Jussin pajalla, jossa oli todellakin 
erittäin, erittäin mukavaa!
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Tytöillä oli kiva päivä sepän pajalla

TYÖMME OVAT ESILLÄ TURENGIN KIRJASTOLLA 29.4.-16.5. Käykää toki katso-
massa takotöitämme, olemme itse todella tyytyväisiä tuloksiin!  Näin mainostavat 
3-4. luokan tytöt (takavasemmalta) Noora Alanoja, Noora Kostiainen, Kiia Eskola 
sekä Julia Heinonen ja Siina Lönni.
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Aarne ja Mirka Alanoja näyttävät mittakaavaa vuosisataisen hon-
gan juurella.

Aarne-isäntä kertoo männyn olleen näin suuren niin kauan kuin 
hän sen muistaa. Puun läpimitta on tällä hetkellä toista metriä.

Alanojan talon pihamaalla Miemalan puo-
leisella laidalla Viralaa kohoaa huomiota 
herättävän komea mänty. Perimätiedon 

mukaan se on ollut jo 1800-luvulla 
samankokoinen kuin nyt. 

– Esivanhemmat muuttivat 
1889 tähän tilalle, tai siis silloi-
seen Alanojan torppaan. Silloin 
tässä oli ollut kaksi isoa män-
tyä. Toinen puista oli kuivunut 

pystyyn. Vanha sanonta oli, 
että jos jokin pihan vanhois-
ta puista kaatuu tai kuivuu, 
niin se tietää isännän kuole-
maa. Niin oli käynyt, isäntä 

Emil Alanoja oli kuollut 1949 
joulukuussa. 

Sisarukset Aarne ja Aino kertovat, 
että he olivat seuraavana vuonna justeerilla kaata-
neet kuivuneen puun. 

Edelleen pihassa seisova ja viheriöivä män-
ty rauhoitettiin 1960-luvun alussa. Tällä hetkellä 
männyn ympärysmitta on vähän yli 3,5 metriä!

 

Alanojan vuosisatainen pihamänty
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Alanojan pihassa on aikoinaan ollut myös tosi iso koivu. 
Se haarautui 4-5 metrin korkeudelta ja oksat lähtivät ”vatu-
passiin” sivulle. Ennen Elias-vaarin 80-vuotispäiviä myrsky 
kaatoi tuon koivun. (Elias oli syntynyt 1854 ja 80-vuotispäi-
vät oli siis 1934.) Syntymäpäiväsankarista on otettu kuvakin, 
jossa hän nojaa paksuun koivun runkoon. Vaari itse oli tuol-
loin sanonut, että enteileeköhän tämä hänen kuolemaansa.

Koivu oli tosi leveä, yksi oksa 10 metriä. Kun koivu pil-
kottiin siitä tuli 16 mottia puita.

Eila Jahtisaari

Suuren pihakoivun kuva on vuodelta 1934.

Alanojan sisarukset Aarne ja Aino (Virta) kertoivat vanhoihin puihin 
liittyviä tarinoita. Myös koulumuistoja heiltä löytyi tulevaan kirjaan.

Viralan historiatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kerää materiaalia ensi 
vuonna ilmestyvää juhlajulkaisua varten. Tuleehan 2009 koulu toimineeksi 
Viralassa täydet 100 vuotta! Koulu aloitti silloisella Häggbladin talossa (nyk. 
Lauri Taposen talo), ja oma koulurakennus saatiin käyttöön vasta kolme 
vuotta myöhemmin.

Vasemmalla koulun historian kokoajat Matti Puistola, Heikki Juutilainen, 
Martti Puistola, sekä alakuvassa Eila Jahtisaari, Liisa Lepistö, Tarja Hallavai-
nio ja Ritva Salonen. 
Alla Tiina Tauru esittelee kouluaikaisia kiiltokuviaan Lepistön Liisalle.

Koulun historiaan on saatu aika hyvin aineistoa
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Heikki ja Mervi Peltonen 
löysivät Viralasta Kallion-

kulmantieltä itselleen suoras-
taan historiallisen kodin. Per-
soonallisen mallinen hirsitalo 
on alkujaan rakennettu 1920-
luvulla. 

– Remonttia taloon ei ole 
vuosien varrella tehty, kertoo 
nykyinen isäntä Heikki. Par-
haiten talo tunnetaan Tattarin 
talona, koska siinä on viimeksi 
asunut Tattarin emäntä suuren 
lapsikatraansa kanssa. Nyt jo nekin 
”lapset” ovat ikääntyneitä. 

Peltosen perhe osti talon viime 
vuoden toukokuussa ja muuttamaan he 
pääsivät lokakuussa. Heikki tekee ta-
loon lähes kaiken sisäpuolelta uusiksi. 
Muita harrastuksia ei kuulemma tarvi-
takaan, sillä talossa riittää sen verran 
kokoa että remontin tekemiseen vie-
rähtää aikaa ehkä useampikin vuosi.

Peltosen perheeseen kuuluu Hei-
kin ja Mervin lisäksi heidän tyttären-
sä Jessika, joka täyttää maaliskuussa 
kaksi vuotta. Perheessä on myös viime 
kesänä syntynyt poni nimeltään Viivi, 
sekä kirjava kissa Viiru. Mervi kertoo, 
että hevoset ovat aina olleet hänen sy-
däntään lähellä. Heikki ja Mervi ovat 
molemmat kotoisin Hämeenlinnasta. 

Heikillä on aiemmin ollut auto-
korjaamo, ja hän on tehnyt myös 
muuntyyppisiä metallitöitä. Ny-
kyisin ansio tulee tienpäältä, sil-
lä hän ajaa polttoainerekkaa jo 
seitsemättä vuotta. Tällä hetkellä 
perheen elämän täyttävät harras-
tukset ovat kodinhoito, talon re-
montti ja hevoset.

Peltoset olivat jo pitemmän 
aikaa katselleet sopivaa vanhaa 
taloa, ja lopulta löytyi Viralan 

rauhasta se oikea juttu. 
– Ehkä sitten kun kun remontti al-

kaa olla paremmalla puolella, ehtii aja-
tella jotain muutakin ja käydä vaikka 
kylän tapahtumissa, miettii Heikki.

– Viralassa kaikki on lähellä mut-
ta kuitenkin tuntee asuvansa kaikesta 
kaukana, Peltoset toteavat ja kertovat 
olevansa tyytyväisiä uuteen kotiseu-
tuunsa.

Tattarin talosta löytyi se oikea juttu

perheen elämän täyttävät harras-

Entinen Tattarin talo Kallionkulmantiellä on nyt Peltosen talo. 
Uudet asukkaat tykkäävät kun Viralassa on tilaa ja rauhaa.

Heikillä, Jessikalla ja Mervillä riittää askaretta uudessa 
kotitalossaan remontin ja kotieläinten parissa.
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ULKOILUPÄIVÄ PAUNINMAASSA  pe 21.3.
Voimistelu- ja Urheiluseura Viralan Wauhti järjestää ohjelmallisen ulkoilupäivän kaikille kyläläisille.
Kohteen osoite: Metsäläntie 120 (aja Rehakantietä nr 2873 noin 6 km, Metsäläntie oikealle). Lähdetään omilla 
kyydeillä Viralan TY:n talon pihasta (Siankärsäntie 12) klo 10. Älä myöhästy!
Pauninmaan isäntä Veikko Liimatainen on luvannut järjestää mielenkiintoista ohjelmaa: Klo 10.30 lähdemme mai-
semapatikalle, matkalla poikkeamme luolalaavulla ja hiljaisuuden kololla. Sen jälkeen nautitaan kodalla mehut. 
Sitten toimintarasteille: matka 500 m ja 6 
rastia, sitten tiimikisa jonka jälkeen nuo-
tiotulet. Tapahtuma kestää noin kolme 
tuntia. 
Huom! Retki ohjelmineen on muuten mak-
suton, mutta makkarat, nokipannukahvit 
ym. ovat myynnissä puffetissa.

Lähtekää reippaasti kyläläiset mukaan, 
vaikka ette olisikaan Wauhdin jäseniä! 

ILMOITA LÄHDÖSTÄSI 19.3. mennes-
sä Eilalle (03) 6870313 tai Liisalle (03) 
6870168, kyytien ja ohjelman järjestelyä 
varten.

Kevät tulee 

kuitenkin!
Tule sinäkin!

►►►►►   NYT VOIT VAIKUTTAA KYLÄN ASIOIHIN   ►►►►► 

Viralan Kyläyhdistys ry:n VUOSIKOKOUS ke 12.3.2008 klo 18.30 Viralan koululla. 
Tervetuloa! 

Hallitus
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VIRALAN KYLÄLEHTI on kyläyhdistyksen kustantama kaikkien viralalaisten oma tiedotus-, uutis- ja ilmoitus-
lehti, joka jaetaan 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 15.5. mennessä.

► TORSTAIKÄVELYT ALKAVAT TAAS
Aloitetaan uudestaan rauhallisilla kävelylenkeillä Ystävän-
päivän merkeissä 14.2. klo 13. Haasta myös ystäväsi käve-
lemään. Kokoonnumme Viralan TY:n pihassa (Siankärsäntie 
12). Arvomme kävelijöiden kesken jotakin, mutta se olkoon 
yllätys! Järj. Wauhti

► LAURIN LATU hiihdetään 17.2. mikäli lumitilanne sen 
sallii. Seuraa Janakkalan kunnan tiedotteita. Jos laturetki 
hiihdetään, pidämme latuasemaa Viralan TY:n talolla.
Järj. Wauhti

► LIIKUNTAA AIKUISILLE
Olemme varanneet Viralan koulun liikuntasalin parittomina 
viikkoina tiistaisin klo 15–17 (alkaen 12.2.) 
Pelataan porukalla ”pukka-peliä” eli sisä-bocciaa. Kaikki 
ovat tervetulleita pelaamaan! Salivuokraa varten keräämme 
kolehdin 1 eur/kerta. Ota sisätossut mukaan!
Kysy lisää Eila Jahtisaarelta (03) 6870313 tai Liisa Lepistöl-
tä (03) 6870168.
Järj. Wauhti
 
► Viralan Kyläyhdistys ry:n VUOSIKOKOUS
ke 12.3.2008 klo 18.30 Viralan koululla. Tervetuloa!
Hallitus

► JANAKKALAN KYLIEN ILTA Viralan koululla to 
17.4.2008 klo 18.00
Järj. Viralan kyläyhdistys

► PÄÄSIÄISASKARTELUA VTY:n talolla su 9.3. klo 13
(Huom. päivä muuttunut!)  
Tehdään kevätkransseja Kirsi Pelkosen opastuksella.
Voit tuoda mukanasi koivunoksia ja pääsiäiskoristeita. Tar-
vikkeita saatavana myös pientä maksua vastaan.
Järj. Wauhti
 
► ULKOILUPÄIVÄ PAUNINMAASSA  pe 21.3.
Lähdetään omilla kyydeillä Viralan TY:n talon pihasta (Sian-
kärsäntie 12) klo 10 (perillä oltava 10.30). Järj. Wauhti
KATSO ILMOITUS SIVULLA 5!

► VAATEKERÄYS KARJALAAN
19. ja 26.4. klo 11–19 koulun luistelukopin ovet ovat avoin-
na. Toivomme keräykseen ehjiä vaatteita, kodin tekstiilejä ja 
astioita. Tavarat toimittaa perille Suomen Idäntyö ry.
Järj. Viralan kyläyhdistys

Viralan työväenyhdistys täyttää 100 vuotta!

Työväentalolla tuli viime vuoden puolella täyteen 75 vuotta, ja tänä vuonna Viralan työväenyhdistys täyt-
tää huimat 100 vuotta! Juhlaa vietetään toukokuun 24 päivänä. (Laitapa jo korvan taakse!)
Muutenkin yhdistyksellä menee nyt hienosti. Tämän vuoden alusta on uusi johtokunta ollut ruorissa ja 

toiminta on lähtenyt uuteen pirteään vauhtiin. Toivomme kuitenkin että saamme vielä runsaasti uusia jäseniä 
mukaan mukavaan toimintaan.  Keväisiä terveisiä kaikille kyläläisille! Heli Soiletsalo, puheenjohtaja

HUOM! Viralan komeaa Työväentaloa (siankärsäntie 12) voi vuokrata juhlatilaisuuksia ja kokouksia ym. var-
ten. Talolla on mm. kahvikalustus 70 hengelle sekä tarjoiluvälineet. Ruokailuvarustusta ollaan lisäämässä. 
Tiloja on uusittu viihtyisäksi. 

Hinnat ovat edulliset: Wauhdin ja kyläyhdistyksen käyttöön 60 eur/viikonloppu ja muille 100 eur/viikonloppu. 
Kysy yhdistyksellesi edullisia kokousillan hintoja.

Talon varaukset: Heli Soiletsalo 044-9902007 tai Satu Akbay 044-5772922.

 KEVÄTKAUDELLA RUNSAASTI TAPAHTUMIA.   Kaikki mukaan!

* ILMOITA ILMAISEKSI KYLÄLEHDESSÄ *

Yrittäjät ja palvelujen tuottajat Viralasta! Lähettäkää mai-
noksianne kylälehden toimitukseen. Koko n. 1/6 sivu.
Mainokset julkaistaan seuraavassa koko kylän ja kesä-

asukkaat kattavassa jakelussa toukokuun lopussa. 

LÄHETTÄKÄÄPÄ KYLÄLÄISET ROHKEASTI JUTTU-
JANNE TÄHÄN YHTEISEEN KYLÄLEHTEEN! MUIS-
TOJA JA KUVIA, MIELIPITEITÄ JA TAPAHTUMIA, 
RUNOA JA ROOSAA!

TIEDOKSI: 
Viralan Koulun luistelukopin aukioloajoista vastaa koulu.


