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Janakkalan kunnanvaltuusto päätti 
26.5. että nykyisiä oppilaaksiottoalu-
eita muutetaan siten, että oppilaat Vi-
ralan koulun oppilaaksiottoalueelta 
siirtyvät käymään vuosiluokkia 7–9 
Turengin yhteiskoulussa 1.8.2008 al-
kaen. Sivistystoimenjohtajan päätök-
sellä voidaan määrätä tarpeen mu-
kaan oppilaita muuhun kuin oman 
oppilaaksiottoalueensa kouluun.

Siirtyminen ala-asteelta yläasteelle 
on aina suuri muutos. On hyvä, että 

pääsimme Turengin yhteiskouluun sekä 
saimme kyyditykset Viralasta Turenkiin. 
Bussi lähtee aamulla Viralasta 6.55 tai 
8.20, riippuen alkaako koulu kahdeksal-
ta vai yhdeksältä. Meidän mielestämme 
se on vähän liian aikaisin, mutta ei ole 
syytä valittaa kun kyydit nyt kuitenkin 
on saatu näin sujuvasti.

Mielestämme yläasteelle siirtyminen 
on ollut kivaa. Oppitunnit ovat ainakin 
toistaiseksi 45 minuuttia, mutta tulevai-
suudessa tunnit saattavat muuttua 75 
minuutin pituisiksi. Luokat oli ensiksi 
vaikea löytää, mutta kyllä ne kuitenkin 
oppi aika nopeasti. 

Meidän luokalla on 21 oppilasta. 
Luokallamme on suurimmaksi osaksi 

oppilaita Janakkalan pikkukouluista. 
Rinnakkaisluokkia on F:ään saakka, 
sekä pienluokka, jossa on kolme oppi-
lasta. Melkein jokaisessa aineessa on eri 
opettaja, mikä on ihan kiva. 

Joka aamu koulussamme on aamun-
avaus eli jokaisen päivän ensimmäinen 
tunti on viisi minuuttia pidempi. Ruo-
kailemiseen on varattu aikaa puoli tuntia 

eli siinä on tarpeeksi aikaa herkutteluun.  
Taksi tulee sitten hakemaan koulun 
parkkipaikalta koulun päätyttyä, riippu-
en moneltako koulu loppuu. 

Meistä yläasteella on tosi nastaa! 
 

Kirjoittajat: Niina Kostiainen,  
Laura Kallio  ja Tommi Laine

Mukavasti Viralasta Turengin yhteiskouluun 

Koulumatka sujui 
ennen suksillakin
Alanojan Aarne esittelee vanhoja yksipui-
sia suksiaan, joilla hän aikanaan 
vähän pienempänä koltiaisena kulki Vira-
lan kouluun metsien halki. 
Jonkin verran myöhemmin kulkupelinä oli 
Rekord-merkkinen polkupyörä. 
Aarne on säilyttänyt vanhat pelit hyvässä 
kunnossa.

Yläasteelle Turengin yhteiskouluun siirtyivät Viralasta Tommi Laine, Lau-
ra Kallio ja Niina Kostiainen.

KOULUMUISTOJA JA -KOMMELLUK-
SIA VOIT LÄHETTÄÄ ENSI VUONNA 
ILMESTYVÄÄ VIRALAN KOULUN 
HISTORIATEOSTA VARTEN LIISA 
LEPISTÖLLE, soita puh. 6870168.  
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Viralan Wauhdin kolmiottelu käytiin koulun kentällä 27.8.2008 suhteellisen kuivassa syyssäässä. 
Ottelijoita ilmoittautui kisaan mukaan kiitettävä määrä, peräti 37 lasta ja nuorta sekä valmentajat ja managerit. 
Tässä tuloksia ja kuvasatoa.

Sarja 4 v ja nuoremmat tytöt           juoksu 20m               hernepussinheitto 0,5kg,   pallonpotkaisu
1. Iida Alanoja                                     7,91                          1,86                                    9,23
2. Assi Tiihonen                                   8,34                          4,20                                    5,95
3. Laura Koskinen                               13,53                         1,54                                    1,40

4 v ja nuoremmat pojat
1. 
2. Verneri Hallavainio                         6,91                          1,56                                    11,42
3. Aatu Kero                                       18,90                         --                                           1,52

5-6 v. tytöt                                       juoksu  30m            hernepussinheitto 1kg     pituushyppy
1. Jenni Alanoja                                  7,57                           5,57                             1,70
2. Hanna Laine                                   6,73                           4,93                              1,63
3. Alina Hallavainio                             8,09                           4,36                              1,53

5-6 v. pojat
1.  Jere Tauru                                     7,0                             6,61                             1,69
2. Ville Mäkelä                                   7,21                          5,51                               1,37
3. Aati Kero                                       7,32                          4,40                               1,55
4. Matias Lahti                                  9,36                            3,84                               1,70
    Elias Ahvenjärvi                            7,49                           3,80                              1,57
5. Riku Mylly                                    8,42                           4,39                              1,29
6. Joona Kero                                    10,56                         4,16                              1,20
7. Ville Harju                                    12,65                        3,59                               1,28
     Visa Oja                                       9,22                         2,89                                1,03

7-8 v tytöt                                      juoksu 30m                  pituushyppy            korkeushyppy
1. Salla Ahvenjärvi                           5,91                           2,23                            70
2. Eve Tauru                                     6,16                           2,06                             80

7-8 v pojat
1. Aleksi Freund                               7,07                           1,62                             70
2. Ari Vuorio                                   6,58                           1,38                              65
3. Olli Harju                                     6,58                           1,26                              70
     Niko Mäkelä                              6,89                            1,61                              60
4. Pyry Oja                                     7,24                             1,36                             60

9-10v tytöt                                  juoksu 30m                   pituushyppy              korkeushyppy
1. Veera Ahvenjärvi                       5,84                             2,45                           100 
2. Noora Alanoja                           6,60                              2,04                            85
3. Jasmin Kinnunen                        6,69                             1,99                           60

9-10 v pojat
1. Juho Ahvenjärvi                         5,18                            3,28                             115
2. Niko Kommio                              5,59                           2,54                              105
3. Teemu Laine                              6,09                            2,15                             85
4. Jesse Heinonen                          6,62                            2,11                              75

11-12v tytöt                              juoksu 30m                 pituushyppy                 korkeushyppy 
1. Riina Yli-Kovero                     5,51                               2,57                            105
2. Julia Heinonen                        5,72                                2,54                              90
    Siina Lönni                              5,79                               2,02                              95

11-12 v pojat
1. Jere Kommio                         5,0                               3,24                                 115
2. Sauli Lönni                             5,72                            2,54                                  100

Innokkaita kolmiottelijoita Wauhdin kisoissa
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Poikien 5–6-v kisan kärkeä: Vasemmalta Ville Mäkelä hopeaa, Jere Tauru kultaa, Aati Kero pronssia, sitten neljäntenä Elias Ahven-
järvi ja Matias Lahti sekä viidenneksi tullut Riku Mylly. Seuraavina palkintoaan vastaan ottavat Joona Kero, Ville Harju ja Visa Oja. 
Palkintoja jakamassa Mia Jahtisaari ja Sami Savolainen.

Kisojen toimitsija Markku Jahtisaari seurasi silmä tarkkana korke-
ushyppypaikan suorituksia. 

Aati Kero odottaa vuoroaan kun Jenni Alanoja heittää herne-
pussia. Taustalla tilannetta tarkkailevat Alina Hallavainio ja 
Hanna Laine.

OIKAISU
Kylälehden viime numerossa 2/2008 
sivun 3 koulumuistojen yhteydessä mai-
nittiin Koulun historiikkiryhmän jäse- 
 

 
nenä koulumme entinen opettaja Pentti 
Jurvanen. Lehdessä hänen sukunimensä 
oli kirjoitettu väärin. 

Samassa kuvatekstissä oli toinenkin 
virhe kun Matti Puistola oli mainittu  

 
kahteen kertaan, kuitenkin jälkimmäisen 
nimen piti olla Martti Puistola.

Taitaa toimittaja olla tulossa jo van-
haksi... Mistähän löytyisi uusi?
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Kunnallisvaaliehdokas Helena Puistola  
Virala Janakkala    
 

Heli Soiletsalo         (SDP Janakkala 115-159)

Heli: 41-vuotias kotiäiti Viralasta
Perhe: Aviomies ja 3 lasta (3 v, 2 v, 9 kk) sekä reilu puolivuotias Osku-koira. (Kuvassa on mukana Henna 2 v) 

• Lapsiperheiden asiat ovat luonnollisesti juuri nyt sydäntä 
lähellä, mutta täytyy muistaa myös, että lähipiirimme van-
henee ja jokainen meistä, joten on tärkeää että vanhus- ja 
terveydenhuolto pysyisivät kunnassamme vähintäänkin ny-
kyisellä tasolla.

• Kotikylä on minulle myös tosi tärkeä. Olen syntyperäinen 
neljännen polven viralalainen. Tosin lapsuuden rakkaimmat 
leikkipaikat jäivät moottoritien alle. Ja minun ikäpolveni nuori-
sotilat, Kesoil ja urheilukentän koppi ovat kaukaisia muistoja. 
Uimassa käytiin Koivumäen rannassa, missä oli upea hiek-
kapohja ja hyvät laiturit. Talvella luisteltiin Lukonlammella, 
sehän oli jo luonnostaan kuin kaukalo.

68 Olen toista kertaa kunnallisvaaliehdokkaana lokakuun 
vaaleissa 2008. Aiemmissa vaaleissa neljä vuotta 
sitten äänimääräni oli vajaat 40 ääntä. En päässyt 
valtuustoon, mutta olen toiminut tämän päättyvän 
kauden varsinaisena jäsenenä perusturvalautakunnassa, 
vanhusneuvostossa ja Viralan koulun johtokunnassa. 
Olen myös Kanta-Hämeen päihdehuollon 
kuntayhtymässä varajäsenenä.

Perheeseeni kuuluvat kolme tytärtä, aviomies ja kolme 
kissaa. Harrastan liikkumista eri muodoissa, varsinkin 
marjastus ja sienestys on erittäin mukava tapa liikkua.

Politiikkaa tärkeämmäksi asiaksi tunnustan 
kuntalaisten edun ja asioiden ajamisen. Minuun voi 
olla yhteydessä, jos jotain asiaa haluatte minun vievän 
kunnan organisaatioon ja luottamuselimiin ajettavaksi.

Helena Puistola

p. 040 741 9774
helena.puistola@netti.fi
www.helenapuistola.net

153
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Latotanssit veti väkeä

Heinäkuisena lauantaina pidettiin pe-
rinteiset latotanssit Taposten ladossa. 

Sää suosi meitä täydeltä terältä ja saimme 
tanssikansaa liikkeelle lähes ennätysylei-
sön, yli 140 lippua myytiin ja ilmaiseksi 
sisään päässyt nuoriso siihen päälle. Or-
kesterina soitteli Yönkulkijat. 

Oli mukava olla mukana tauon jälkeen 

ja nähdä että homma toimii. Tästä suuret 
kiitokset Lauri ja Jukka Taposen perheil-
le. Lato oli tyhjennetty meitä varten ja pi-
hanurmikko siistitty yleisön tulla. 

Vielä erityiskiitokset muulle talkoovä-
elle, jotka jaksatte vuodesta toiseen tehdä 
hommia. Ilman teitä tällaisia tapahtumia 
ei olisi kylällä.

Jaksetaan pitää perinnettä yllä jatkos-
sakin!

Yhdistyskin saisi vetää väkeä

Muuten, kylän yhteinen aktiviteetti tar-
vitsee niinsanotusti uutta potkua pakkiin 
kun vanhat eväät alkaa olla syöty! 

Voit olla kehittämässä kotikylääsi ja 
vaikuttamassa sen hyvinvointiin nimen-
omaan kyläyhdistyksen avulla. Tämä on 
kaikkia viralalaisia varten perustettu työ-
kalu, käytetään sitä! Yhdistyksen kautta 
on mahdollisuus  myös vaikuttaa Janak-
kalan kuntaan päin. 

Joten viimeistään kevään vuosikoko-
ukseen – lähde mukaan!

Juhani Suolahti
Viralan kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Virala tarvitsee lisää vireää toimintaa!

Osoite: Viralantie 282, 14240 JANAKKALA
Puhelin: 040 - 559 0529
Sähköposti: merja.taponen@janakkala.fi

 Viralan koulua kehitettävä edelleen virikkeellisenä ja  
    turvallisena oppimisympäristönä
  Kotihoidon kuntalisää maksettava lapsiperheille 
    – myös päivähoitoa kotikylällä
 Vanhanakin pitää voida asua omassa kodissa omassa kylässä
  Liikenneturvallisuutta parannettava
  Kylälle yhteinen uimaranta
  Yksityistieavustusten tasosta huolehdittava

 MERJA TAPONEN  

98

Lauantaina 27.9. Ty-talolla järjestettiin kirpputori, jossa oli monta 
myyntipöytää ja tarjolla paljon hyvää tavaraa. Tässä pöytänsä taka-
na vas. Raili Norén, Eila Jahtisaari ja Noora Alanoja.
Tämä tilaisuus ei ollut kyläyhdistyksen järjestämä.
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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 marras-joulukuun vaihteessa
Aineiston tulisi olla toimittajilla 20.11. mennessä.

NAISTEN HEMMOTTELUILTAPÄIVÄ
lauantaina 8.11.2008 klo 11.00 – 15.00

Elliina Kauneus- ja Kynsistudiossa 
Kuuslammintie 297, Virala

Tuotekokeiluja - ja tarjouksia
Isälle lahjaehdotukset ja -kortit

Mary Kay ihonhoito- ja värikosmetiikkatuotteista –20%
Manikyyrit ja  rakennekynnet –20 %

Sim-hiustuotteista –20 %
Kahvitarjoilu!    Arvontaa!    Tervetuloa!

Vuoroin vieraissa!

Olimme viime syksynä Hyvikkälässä kävelemässä ja 
saimme tutustua kylään kyläläisten opastuksella. Kii-
tos siitä heille! Nyt olemme vastavuoroisesti kutsu-
neet Hyvikkälän kylän ihmiset tänne Viralaan 12.10. 
jolloin klo 10.00 tavataan Viralan TY:n talon pihassa, 
Siankärsäntie 12. 
    Lähdemme kävelylenkille, jonka pituus on n. 4 km. 
Tutustumme matkan varrella nykyiseen ja vanhaan 
Viralaan ja poikkeamme Seppä-Jussin mielenkiintoi-
seen pajaan. Reitin varrella selviää myös missä oli 
ennen vanhaan Viralan nuorten kokoontumispaik-
ka, mitkä ovat kylän vanhimpia rakennuksia, missä 
asustivat Viralan ruotusotilaat ym. 
    Olisi tosi mukava jos lähtisitte Viralan kyläläiset 
porukalla kävelemään ja tapaamaan naapurikylän 
ihmisiä, juotaisiin sitten kahvit lenkin jälkeen yhdes-
sä Työväentalolla.

Järjestää Wauhti

Jouluista askartelua Viralasssa 
VTY:n talolla su 30.11.2008

Aloitamme havukranssien teolla klo 13 ja jatkamme 
joulukorttien tekoa klo 15–17.
Voit tuoda havuja mukanasi ja sakset joulukorttien 
tekoa varten.

Tuttuun tapaan meitä opastavat kransseissa Kirsi 
Pelkonen ja korteissa Laura Pirhonen.
Tarvikkeita saatavana pientä maksua vastaan.

Buffetti               Tervetuloa                  järj. Wauhti

Lähde Torstaikävelylle!

Aloitetaan taas torstaikävelyt 23.10. klo 13.00 läh-
demme leppoisalle lenkille VTY:n talon pihasta.

Järjestää Wauhti

HUOMIO LAPSIPERHEET

Viralan Ty-talon kahviossa olisi mahdollista järjestää 
perhekahvila tai muuta vastaavaa toimintaa!
Olisi kiva jos alle kouluikäiset kylän lapset tutustuisi-
vat ja kokoontuisivat esim. kerran viikossa. 

Kiinnostuneet, ottakaa pian yhteys Heliin
puh. 044-9902007

Elliina Kauneus- ja Kynsistudio
Elina Kallionpää:

* Minimanikyyri 15 e
sis. käsien kuorinta, kynsinauhojen hoito, 
kynsien viilaus ja lakkaus sekä hieronta

Parturi-Kampaamo Tuire Alanoja:

* Ripsien tai kulmien värjäys 8 e
* Ripsien ja kulmien värjäys + muotoilu yht. 14 e

 

  


