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Kyläyhdistys odottaa ideoita 
myös kylänväeltä

Viralan kyläyhdistys ry:n vuosikoko-
us oli 12.3. Viralan koululla. Uu-

deksi puheenjohtajaksi valittiin Juhani 
Suolahti. Sihteerinä jatkaa Pauliina Uo-
tila. Muut hallituksen jäsenet ovat: Elina 
Kallionpää, Matti Puistola, Sinikka Elo, 
ja uusina Kirsi Pelkonen ja Päivi Yli-
Kovero.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömää-
räiset asiat ja päätettiin kyläyhdistyksen 
työryhmien jatkosta: eli kirjatyöryhmä, 
musiikkityöryhmä ja lehtityöryhmä jat-
kavat toimintaansa.

Kyläyhdistyksen toiminnan turvaa-
miseksi yhdistys toivoo kyläläisiltä uu-
sia ideoita ja osallistumista toimintaan!

Viralan kyläyhdistyksen yhteys-
tietoja:
Puheenjohtaja Juhani Suolahti, 
(03) 6870100, 0400-484688, 
fennienseppa@takoja.pp.fi 
Sihteeri, Pauliina Uotila, 
040-5350990
Sinikka Elo 0400-731909  
sinikka.elo@pp.inet.fi, 
Elina Kallionpää 040-5688578, 
e.kallionpaa@pp.inet.fi

Juhani Suolahti takoo myös 
puheenjohtajan nuijalla asioita 
kohdalleen Viralan kyläyhdis-
tyksessä.

Huhtikuulla Viralassa järjestetty 
vaatekeräys tuotti taas huiman 

tuloksen. Kerätyt tavarat menevät 
Suomen Idäntyö UP ry:n kautta lä-
hinnä Moskovan, Pietarin ja Karja-
lan lastenkoteihin, puutteenalaisille 
ja invalideille, joissa niistä naapuri-
maan puutteellisen sosiaalihuollon 
takia on huutava pula. Kiitos siis 
kaikille keräykseen osallistuneille 
kyläläisille!

Tervakoskelainen Suomen Idän-
työ UP vei viime vuonna Suomen lä-
hialueille noin kaksi miljoonaa kiloa 
tavaraa, rahassa arvioituna noin 7 
miljoonan euron arvosta. Upe Pou-
tiaisen luotsaaman avustusjärjestön 
apu on enemmän kuin Kirkon Ul-
komaanavun tai SPR:n lähialueille 
toimittamat avustukset. Avustuk-
sia on järjestön ohjaamana mennyt 
myös pitemmälle, kuten Moldovaan, 

Ukrainaan, Valko-Venäjälle ja Baltian 
maihin.

– Eräs suomalainen kauppaketju an-
taa kuormalavallisittain uutta tavaraa, 
vaatteita, kenkiä, työkaluja ja taloustar-
vikkeita. Veimme viime vuona yli 300 
pyörätuolia ja tuhansia rollaattoreita, 
kaikki kunnostettuja, kiittelee toimin-
nanjohtaja Upe Poutiainen.

– Pieni määrä hyvyyttä, laupeutta ja 
hyväntekeväisyyttä tuo suuria kiitolli-
suuden ja lohdutuksen hedelmiä kaikille 
tarvitseville, jotka odottavat saavansa 
apua niiltä, jotka ovat saaneet runsaasti 
lahjoja Jumalalta”, sanoo Upe Poutiai-
nen.

VAATEKERÄYS TUOTTI KIITETTÄVÄSTI

Hyväntahdon lähettiläs Tervakoskelta, Upe Poutiainen  
on organisoinut paljon apua hädänalaisille itärajan 
taakse.
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Viralan työväenyhdistys juhli 24.5. 
lauantaina 100-vuotista taivaltaan. 

Viralan työväentalolla järjestetyssä 
juhlatilaisuudessa kansanedustaja Satu 
Taiveaho oli mukana juhlimassa ja hän 
myös piti juhlapuheen.

Vain kourallinen oman kylän väkeä 
poikkesi kahville, vaikka olisi toivonut 
että myös oma kylä olisi ollut hyvin 
edustettuna. Suurin osa juhlavieraista 
oli ns. virallisia onnittelutervehdysten 
tuojia.

Talo on stailattu täysin uusiksi ja 
oman kylän väelläkin olisi ollut tässä 
loistava tilaisuus tutustua paikkoihin. 
Juhlan järjestäjät ihmettelivät suuresti, 
missä kaikki olivat?

Meillä on tarjota loistava juhlatila, 
kerhotila, harrastetila jne. Erikoista on 
että 95 % talon varaajista on toistaiseksi 
ollut muualta kuin omasta kylästä. Joten 
Viralan väki, ottakaapa historiallinen ja 
komea Työväentalo ennakkoluulotto-
masti omaksenne ja tulkaa tutuksi! 

 
Kesäterveisin

Heli Soiletsalo

Viralan Työväenyhdistys 100 vuotta

Kansanedustaja Satu Taiveaho piti 
juhlapuheen satavuotiaalle Viralan työ-
väenyhdistykselle.

Juhlapäivän kunniaksi työväentalolla 
oli karaokelaulua kaikille, joita laulatti. 
Alakuvassa Mika Pudas vetää Hopeista 
kuuta komealla bassollaan. Laitteita 
hoitelee karaokefi rman Sarkku.

Työväentaloa voi vuokrata 
tilaisuuksien järjestämiseen.
Talossa on suuri sali ja näyt-
tämö, keittiö ja kahvio varus-
teineen sekä uusitut viihtyisät 
tilat. Kokousilta maksaa 10 e, 
viikonloppujuhlat 100 e. 
Kysy lisää Heli Soiletsalolta 
044-9902007

Vanhassa valokuvassa vuonna 
1931 valmistunut hirsitalo uu-
tuuttaan hohtavana. Meillä on 
kylässämme arvokas kulttuu-
rihistoriallinen kohde edelleen 
aktiivisessa käytössä!

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 syyskuun alussa.
Aineiston tulisi olla toimittajilla 31.8. mennessä.



32/2008 Viralan Kylälehti

Uuden kodin onni
Kylälle on muuttanut perhe uus, 
joillekin jo vanha tuttavuus. 
Isä, äiti ja pikkuneiti
sukunimeltänsä Heini.

Kauan mietimme missä oma koti on, 
kunnes päätimme rakentaa 
kulmille Koveron. 
Edessä olikin urakka aikamoinen,
talohanke ja perheen esikoinen.

Kuitenkin kaikesta selvittiin,
vaikka välillä hermoja koeteltiin. 
Onneksi vihdoin asumme siellä,
uudessa kodissamme Vehkomäentiellä.

Susanna-äidille seudut ovat tutut,
muistissa vielä lapsuuden jutut.
Opiskelu ja työ muualle vuosiksi vei,
mut maaseudun rauha unohtunut ei.

Hämeenkoskella varttui Jan 
maalaismaiseman löysi kotoisan.
Puuhaa hänellä paljon riittää,
taitavuuttaan vaimokin kiittää.  

Milla alias Milleri on perheen ilopilleri.
Ikää on kertynyt vuosia kaksi
askel käy aina vaan nopeammaksi.
Tanssi ja legot ovat lempipuuhia
unohtamatta telkkarin muumia.

Omasta kodista täytyy kiittää,
vaikka hommia vielä vuosiksi riittää.
Koko perhe nyt yhdessä sisustaa pesää
ja toivottaa kaikille lämmintä kesää!

Kesäterveisin, 
Susanna, Jan ja Milla

Kerro koulumuistosi ja kommelluksesi!
Viralan koulun historiaa kokoavalla työryhmällä on jostain syys-
tä palavereissaan aina mahdottoman hauskaa. Arvaatteko mistä 
se johtuu? No siitä kun mitä hullunkurisimpia (ainakin näin jäl-
keenpäin muisteltuna) koulumuistoja tuntuu riittävän. 
Ryhmään mukaan saatiin myös koulumme entinen opettaja 
Pentti Jurvainen.

Nyt entisten Viralan koululaisten olisi aika kipinkapin tarttua 
kynään, ja pistää paperille muutama koulumuisto. Lähettäkää 
ne koulun historiikkia kokoavalle työryhmälle osoitteella Liisa 
Lepistö (sähköposti: liisa.lepisto@virpi.net), Siankärsäntie 44, 
puh. (03) 6870168.

Yllä opetuksen havaintovälineistöä vuosikymmenten 
takaa: Auringon, Maan ja Kuun liikkeitä kuvaava 
telluurio-niminen laite.

Koulun historiaryhmän kokouksessa vas. Matti Puis-
tola, Pentti Jurvainen, Unto Nieminen, Terttu Niemi-
nen, Liisa Lepistö, Matti Puistola ja Eila Jahtisaari.
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Mieheni työ vie meitä näköjään pit-
kin maailmaa, nyt peräti toiselle 

puolelle maapalloa. Jyrki lähti jo tam-
mikuun alkupuolella, minä lähdin mat-
kaan 25.2. ja viivyin Australiassa noin 
viisi viikkoa. Se voi tuntua pitkältä 
ajalta, mutta Australia on niin valtavan 
kokoinen maa, että viidessä viikossa ei 
ehdi nähdä kuin hyvin, hyvin pienen 
osan. Ja koska mieheni on siellä töissä, 
varsinaisiin turistin hommiin oli aikaa 
vain viikonloppuisin.

Asuimme pienessä, noin Turen-
gin kokoisessa taajamassa New South 
Walesin osavaltiossa. Asuinpaikkakun-
tamme nimi oli Tumut. Koko osavaltio 
on Australian vehreimpiä, luonnoltaan 
ja ilmastoltaan se vastaa hyvin nime-
ään eli muistuttaa paljon tätä Iso-Bri-
tanniassa olevaa Walesia. Tumut on si-
sämaassa reilun parin sadan kilometrin 
päässä rannikosta, Canberrasta lähes 
suoraan länteen. Noin sadan kilomet-

rin päässä edelleen sisämaahan päin on 
Wagga Waggan kaupunki, se on noin 
Hämeenlinnan kokoinen ja siellä oli 
lähin lentokenttä. Sinne lensimme pie-
nemmillä potkurikoneilla Sydneystä.

Pihvikarjaa ja villalampaita

Tumutin ja meren välissä on Snowy 
Mountains eli Lumiset vuoret -vuo-
risto (kuva seur. sivulla), missä on 
myös koko Australian korkein huippu, 
2228 m korkea Mount Kosciuszko. 
Alueella on todella sikäläisen talven ai-
kana lunta, ja siellä ovat myös Austra-
lian maastohiihto- ja laskettelukeskuk-
set. Kiertelimme parina viikonloppuna 
aika paljon siellä vuoristossa, sen reu-
noilla on jyrkät rinteet ja keskemmällä 
laaja noin 1 – 1,5 km:n korkeudessa 
sijaitseva kumpuileva ylätasanko.

Niin ylempänä vuoristossa kuin 

alavammillakin mailla maisema on 
valtaosaltaan avointa, ruohikkoista 
enemmän tai vähemmän kumpuilevaa 
laidunmaata, jossa siellä täällä on pie-
niä metsiköitä tai yksittäisiä puita. Joka 
puolella on karjaa: lehmiä, lampaita, 
hevosia. Täällä kasvatetaan valtavat 
määrät pihvikarjaa, merinolampaita 
villan vuoksi, jonkin verran on myös 
maitotiloja ja tavallisempia lampaita. 
Varsinkin vuoristossa on kyllä met-
siäkin, joko viljeltyjä eukalyptus- tai 
mäntymetsiä metsäteollisuuden raa-
ka-aineeksi tai suojeltuja alkuperäisiä 
eukalyptusmetsiä. Australiassa kasvaa 
yli viisisataa erilaista eukalyptuslajia 
eli niitä on kyllä omansa joka ympäris-
töön. Kaupungeissa ja taajamissa tosin 
Euroopasta ja Amerikasta tuodut perin-
teiset puistopuut ovat paljon yleisempiä 
kuin maanosan omat alkuperäislajit.

Lähes koko Australian lomani ajan 
Tumtuissa oli joko kuuma tai todella 

Terveisiä  Australiasta!

Yläkuvassa Sydneyn oopperatalo. 
Alla vasemmalla ”kotikaupunkimme” Tumutin keskustaa. Oikealla pihalla tapaamamme hämähäkki. 
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kuuma. Silloin kun sinne menin, siellä 
oli satanut, ja seuraavan kerran satoi juu-
ri ennen kotimatkaani eli pääsiäispyhinä. 
Vahinko, että oltiin sisämaassa, beachille 
auringonottoon oli vähän liian pitkä mat-
ka.

Suurkaupunkeja ja Formuloita

Yhden viikonlopun vietimme Syd-
neyssä, nähtyä tuli sekä oopperatalo että 
satamansilta. Muuten Sydney on saman-
lainen miljoonakaupunki pilvenpiirtäji-
neen kuin monet muutkin paikat. Ihmisiä 
on paljon, kansallisuuksia ja kieliä myös-
kin paljon. Australiaan on tullut siirtolai-
sia joka puolelta maailmaa ja täällä sen 
todella huomaa. 

Sydneystä takaisin Tumutiin ajoimme 
Sinisten vuorten eli Blue Mountainsin 
kautta. Tämä vuoristo on Sydneystä suo-

raan sisämaahan päin, korkeimmillaan 
se on hieman yli kilometrin korkuista. 
Nimensä se on saanut maiseman yllä lei-
juvasta sinertävästä udusta, jota syntyy, 
kun vuorilla kasvavista eukalyptuksista 
haihtuu ilmaan eteerisiä öljyjä. Suuri osa 
tästä alueesta on erilaisia suojelualueita, 
sillä täällä on yksi Australian upeimmista 
luonnonnähtävyyksistä: valtavat kanjonit, 
joita lähes pystysuorat vuorenrinteet reu-
nustavat. Rinteet kiemurtelevat alueella 
kymmenien kilometrien mittaisina, ihai-
lin niitä jo menomatkalla lentokoneesta. 
Silloin en tosin vielä tiennyt, mitä ne oli-
vat. Kanjoneissa virtaa jokia, ja joka puo-
lella kasvavat valtavat eukalyptusmetsät. 
Kohde on myös yksi Unescon maailman 
luonnonperintökohteista.

Yhden pidennetyn viikonlopun olim-
me myös Melbournessa, siellä tosin itse 
kaupunkiin tutustuminen jäi hyvin vä-

hiin, sillä olimme siellä formulakisoissa. 
Valitettavasti Kimin menestys kauden 
avauskisassa ei ollut samaa kuin se nyt 
myöhemmin on ollut. Mutta oli se silti 
sellainen kerran elämässä -kokemus. Pää-
simme jopa varikolle hämmästelemään 
näitä menopelejä.

Kaikki päinvastoin, aurinkokin

Australiassa kun melkein kaikki on 
suomalaisittain ajatellen väärin päin. Lii-
kenne on vasemmanpuoleista, kellonajat 
heittävät melkein puoli vuorokautta eli 
kun siellä on yö niin täällä on päivä ja 
päinvastoin, samoin on kesän ja talven 
laita. Keskipäivällä aurinko paistaa poh-
joisesta, eikä öisellä tähtitaivaalla ole 
juuri muuta tuttua kuin kuu. Ja sekin on 
jotenkin väärin päin. Niinpä siellä nyt, 
kun Suomi valmistautuu uuteen kesään, 
on alkamassa talvi.

Kenguruita ja papukaijoja

Kenguruita näimme sekä luonnossa 
että eläintarhassa, koalan vain jälkim-
mäisessä. Villejä emuja näimme myös 
Tumutin lähellä, ja joka puolella lenteli 
erilaisia, kaikissa sateenkaaren väreis-
sä hohtavia papukaijoja. Isot, valkoiset, 
keltatöyhtöiset kakadut ihastuttivat ulko-
näöllään, mutta ääni niillä oli vähemmän 
miellyttävä. Pienemmät, sinipunakelta-
vihreät kaijat lentelivät pihapuissa ras-
taiden vastineena. Ja paritaloasuntomme 
takapihan muurissa asusti pari viikkoa 
sellainen karvainen, kahdeksanjalkainen, 
ruumiiltaan yli tuuman mittainen hämä-
häkki. Todennäköisesti se ei ole niitä ko-
vasti myrkyllisiä lajeja, joita Australiassa 
myös yleisesti asustelee. Ja ilmojen kyl-
metessä ennen sateiden alkua se muutti 
johonkin muualle.

Paljon ihmeellisiä ja mielenkiintoi-
sia asioita näimme, mutta paljon jäi vie-
lä näkemättäkin. Varsinaista Australian 
outbackia eli takamaata eli sitä aavikkoa 
emme ehtineet nähdä lainkaan, samoin 
Pohjois-Australian trooppiset alueet ja 
Iso valliriutta jäivät seuraavaan kertaan. 
Toivottavasti sellainen joskus tulee, sillä 
Australia on todella mielenkiintoinen ja 
monipuolinen manner. Mutta ihan lyhy-
elle reissulle sinne ei kannata lähteä lain-
kaan, matka on sen verran pitkä ja aikaa 
vievä ja perillä nähtävää niin paljon, että 
vähintään kuukausi sinne kyllä ehdotto-
masti kannattaa varata. Mutta nyt valmis-
taudutaan tähän koti-Suomen kesään, Jyr-
kikin palaa kotiin toukokuun lopussa.

Terveisiä kaikille tutuille ja hyvää 
kesää kaikille kyläläisille!

Sudeettiviralaiset
Sirpa Heino ja Jyrki Väänänen
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KYLÄN KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT!  
SYKSY LÄHESTYY...

Viralan Kylälehdessä mainonta ei maksa maltaita eikä edes mansikoita vaan on ilmaista, joten 
laatikaapa seuraavaan syksyn kylälehteen esittely itsestänne ja tavoitteistanne. Jokaisella ehdok-
kaalla on puoli sivua käytössään. Toimittakaa kuvat ja tekstit lehteä varten Heikille sähköpostilla 
heikki@juutila.com tai kirjeenä Santasillantie 228 elokuun loppuun mennessä.

KISSANPÄIVÄT
Toritapahtuma 6.6. perjantai-iltana 
Turengissa 
sekä 7.6. lauantai-iltapäivällä 
Tervakoskella.

Yhdistysten esittelyjä, myyntipöy-
tiä, muuta ohjelmaa!       
          TULE MUKAAN!

LATOTANSSIT  

26.7. klo 20 alkaen 
Taposen ladolla Viralantien 
varrella.

Merkkaa jo kalenteriin tai 
korvan taakse!

Tulepa sinäkin pistämään 
jalalla jatsaten!

Parturi-Kampaamo 
Tuire Alanoja

* Hiusten leikkaukset, värjäyk-
set ja permanentit
* Ajanvaraukset sopimuksen 
mukaan

Suojärventie 104
puh. 
050-521 6576

ANNETAAN HEVOSENLANTAA!
Kukkapenkkeihin, kasvimaalle, pensaille, 
kompostiin ym.
Elina Kinnunen 040-5235036

Riihimäen kaupunki on irtisanonut 
Viralanjärven rannalla olevan alu-

een vuokrasopimuksen Caravan-yhdis-
tyksen kanssa, koska ranta-alue tulee 
myyntiin tämän kesän aikana. 

Kylälehden toimitus selvitti rannan 
käyttöä Riihimäen kaupungin kanssa. 

Käyttö on edelleen sallittua kyläläisille, 
mutta alueella on satunnainen vartiointi 
ja jos alueella ei käyttäydytä asianmu-
kaisesti niin Riihimäen kaupunki kieltää 
rannan käytön. 

Asiallinen käyttäytyminen tarkoittaa 
lähinnä, että ei tapahdu mitään ilkival-

taa ja jokainen rannan käyttäjä vie pois 
omat roskansa, eli siis pidetään alue siis-
tinä, niin voidaan nauttiakin siitä.

Anneli Harju

Riihimäen rannan käyttö Viralassa kesän aikana

Tsa-t
sa-tsa

a


