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Koulussa parasta on kaverit

K

oulussa on kivaa. Tykkään liikunnasta ja käsitöistä. Parhaita kavereitani on Olli ja Ari. Harrastan sählyä ja
pianoa. Haluaisin harrastaa jalkapalloa
ja partiota.
Aleksi Freund 2 lk

HYVÄ KOULU

Koulu on kivaa. Tänä syksynä on lentänyt paljon lehtiä. Sen huomaa koulun
pihasta. Tiistaina voisi kyllä tulla vähän
vähemmän läksyä, mutta kyllä siinä
pärjää. Koulu on siitä hyvä että ilmaista ruokaa saa. Lempiaineeni on käsityö.
Pidän kouluruuista eniten pinaattiletuista ja nakkikeitosta. Unelmien koulu olisi
sellainen että ei tulisi läksyä ja joka päivä olisi käsityötä. Liikunnassa meillä on
apinahippaa, jalkapalloa, maastojuoksua, seuranjohtajaa, sählyä, venyttelyä
ja polttopalloa.
Salla Ahvenjärvi 2 lk
Koulussa voisi parantaa että käsialaa
olisi enemmän ja matikkaa. Lempiaineeni on käsiala ja äidinkieli. Koulussa
on kivaa koska on paljon kavereita ja on

Viralan koulussa voi lähteä välitunnilla vaikka metsäretkelle kun luonto on ihan
lähellä. Opettajan kanssa mentiin vähän aikaa lumisotaakin pehmeillä palloilla.
Eipä se joka koulussa onnistuisi!

hyviä aineita. On mukavaa myös koska
on sopivasti välitunteja ja voi leikkiä
tarpeeksi ulkona leikkejä. Liikunnassa
meillä on maastojuoksua, polttopalloa
ja muuta tosi hauskoja leikkejä.
Neea Kostiainen 2 lk

KOULU ON HAUSKAA

Pidän koulusta hirveesti. Toivoisin että
koulussa olisi enemmän käsityötä. Pidän myös aika paljon liikunnasta. Liikunnassa on hauskinta sähly, jalkapallo,
luistelu talvella ja apinahippa. Kivoin
kirja on käsialakirja. Katsomme aina
keskiviikolla ja maanantaina koulu teeveetä. Keskiviikolla lähdemme kirjastoautolle ja saamme valita kolme kirjaa
mutta ylikset saa valita niin monta kirjaa kun haluaa epäreilua. Mutta minun
lempipäivä on perjantai koska perjantai
on ainoa päivä jolloin on käsityötä ja
äiti tulee hakemaan minut mutta muuten
minä olen mummulla ja papalla. Keskiviikolla meillä on pitkä päivä ja tiistaina

tulee eniten läksyä. loppu.
Eve Tauru 2 lk

VIRALAN KOULU

Viralan koulu on minulle turvallinen ja
tuttu. Täällä on kivat opet ja hyviä kavereita. Täällä on hyvä ahkeroida. Minusta
täällä on hyvät telineet ja keinut. Minä
pidän käsityöstä ja liikunnasta. Täällä
on hyviä ruokia.
Jasmin Kinnunen 3 lk
On kivaa kun Viralassa on pieni koulu,
ettei tarvitse mennä johonkin muuhun
kouluun. Viralassa on tosi kiva asua,
koska ei ole kauheasti liikennettä ja
melua. Muutin tänne pari vuotta sitten
Turengista. Kävin siellä Harvialan koulua, joka oli suurempi. Tämä koulu on
huomattavasti pienempi. Minulla on
koulussa paljon kavereita. Kaikki tulevat toimeen kaikkien kanssa. Viralassa
on tosi kiva käydä koulua.
Kiia Eskola 4 lk
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HYVÄ KOULU

Koulussa pitää olla hyvät kaverit ja hyvät opettajat. Koulu on opetuksellinen
ja hyvä paikka. Siellä on hyvä leikkiä
ja tehdä kaikkea kivaa. Hyvä koulu tarkoittaa rehtiä henkee. Koulun pihalla pitää olla leikkipaikkoja esim: keinut leikkitelineet ja pelikentät. Hyvää koulua on
kiva käydä. Viralan koulu on hyvä koulu
ja siellä on hyvä henki. Minä tykkään
käydä koulua. Siellä on paljon kivoja
kavereita. Pitää myös itse olla rehti jotta
muutkin olisi. Koulussa on tosi kivaa jos
muut on kivoja toisille.
Niko Kommio 4 lk

TOISELTA LUOKALTA KOLMANNELLE

Aloitin syksyllä kolmannen luokan.
Minusta kolmas luokka on mukavampi
kuin toinen. Uusia kouluaineita minulla
ovat tekstiilityö ja englanti. Luokallani
ovat olleet eskarista kolmanteen luokkaan asti kolme oppilasta: Jasmin Kinnunen, Jori Saarinen ja Niko Alanoja.
Kolmosella sain Suomalais-Saksalaisen
kaverin: Claudia Stankovicin. Claudia
kuuluu nykyään parhaisiin kavereihini. Kolmannella luokalla ei oikeastaan
ole mielestäni muuta tylsää kuin se,
että koulupäivät ovat pidemmät kuin
toisella luokalla. Kolmannella luokalla
pidän erityisesti kuvaamataidosta ja äidinkielestä. Toisella luokalla en pitänyt
matikasta, eikä asia ole vieläkään muuttunut.
Veera Ahvenjärvi 3 lk

VIRALAN KYLÄ

Minä asun Janakkalassa, Viralan kylässä. Mielestäni se on kiva pieni kylä.
Melkein jokainen tietää kuka asuu missäkin. Minusta se, että meillä on niin
pieni kyläkoulu on hyvä ja kiva asia.
Meidän koulussa kaikki tietää ja tuntee

Viralan Kylälehti
toisensa. Minä asun ihan koulun vieressä, joten minulla ei ole pitkä koulumatka. Se on minusta ihan kivaa. Mukavaa
on myös se, että Viralan kylä on maaseudulla. Viralan kylän metsissä asustaa
hirviä, peuroja, jäniksiä, mäyriä, kettuja
ja supikoiria. Siellä asuu myös runsaasti fasaaneja, koska lähistöllä olevassa
Viralan kartanossa kasvatetaan niitä.
Ennen fasaanien kasvattamista Viralan
kartanossa toimi viinatehdas ja sitten
hiivatehdas. Myöhemmin siellä viljeltiin myös herkkusieniä ja valmistettiin
pesu- ja puhdistusaineita. Mielestäni
huonoa Viralan kylässä on se, kun siellä ei ole lähellä kauppaa ja joutuu aina
menemään autolla sinne. Minusta on
oikein kivaa kun Janakkalan kunta osti
itselleen Riihimäen rannan ja voimme
käydä siellä uimassa.
Ada Freund 5 lk

KOULUJEN JA KOULUMATKAN
TURVALLISUUS

Meidän koulussa on turvallisuus ihan
ok. Tosin liikenne ei ole niin turvallinen.
Koulun lähellä nopeusrajoitus on 40 km
tunnissa, mutta jotkut ajavat autolla jopa
80 km tunnissa. Jokelassa ja Kauhajoella oli varmasti hyvä turvallisuus, mutta
silti siellä pääsi tapahtumaan ampumavälikohtaus. Toivon ettei niitä tapahtuisi
enempää. Kouluun on tultava heijastimien kanssa. Meidän koulussa ei saa
heitellä lumipalloja, kiviä tai puun oksia. Puun oksilla ei saa myöskään lyödä
toista. Pyörällä tullessa pitää olla kypärä
päässä. Jos tulee aamulla aikaisin, että
on vielä pimeää, niin pyörässä pitää olla
lamppu. Liikuntatunneilla ei tapahdu
melkein yhtään onnettomuuksia ellei
itse ole huolimaton. Mutta joskus voi
käydä vahinkoja vaikka olisi valmiina.
Sauli Lönni 5 lk
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VIRALAN KOULUN HISTORIA

Viralan koulu perustettiin vuonna 1912.
Ensimmäisenä vuonna koulussa oli 42
oppilasta. Nykyään koulussa on noin 34
oppilasta. Koulun opettajat olivat Anna
Eelin Siviä Saarela. Sen jälkeen koulussa on työskennellyt yli kaksikymmentä
opettajaa. Heistä pidempiaikaisimmat
olivat muun muassa: Rauha Mäkelä,
Pentti Savolainen, Maija-Liisa Marttila,
Alvar ja Martta Tamminen sekä Pentti
Jurvanen. Nykyisin opettajina toimivat
Anne-Mari Joro ja Harri Kiikkala. Nykyinen kouluavustaja on Terttu Lehto.
Juho Ahvenjärvi 4 lk

ERILAISIA KOULUJA

Olen aloittanut Saksassa koulun ja siirryin kolmannelle luokalle tänne Viralan
kouluun. Nyt kerron Saksan koulun ja
Viralan koulun erot: Täällä Viralan koulussa on hauskemmat opettajat, ja oppilaat kannustavat enemmän. Täällä saa
helposti kavereita. Täällä kaikki huolehtivat toisistaan. Ensimmäisenä päivänä
kun tulin Viralan kouluun niin kaikki
oppilaat ottivat minut ystävällisesti vastaan ja sain heti ensimmäisenä päivänä
parhaan kaverini. Käsityö on hauskaa
koska rehtori Ansu löytää aina tosi kivaa
tekemistä. Esimerkiksi me tehtiin kasseja ja reppuja. Meillä on kivat englannin
kirjat, joissa on aiheena jäätelösaari. Minusta Viralan koulun käynti on hauskaa.
Claudia Stancovici 3 lk

VIRALASTA YLÄASTEELLE

Viralan koulusta on helppo, mutta haikea lähteä yläasteelle. Täällä on saanut
niin hyvät opit, ja pohja on hyvä lähteä.
En ajattele lähtemistä paljoa vaan keskityn täysillä tähän lukuvuoteen. Jos
ajattelisin niin en varmaan pystyisi tekemään niitä asioita joita pitäisi. Odotan kuitenkin innolla jo kevättä. Ensimmäistä vuotta olen mielelläni koulussa
myös pitkät kuuden tunnin päivät. En
vielä tiedä mitä odottaa yläasteelta mutta ehkä odotan eniten ruotsinkieltä ja
muita uusia asioita, kuten oppilasmäärältään suurempia luokkia ja uusia opettajia. Kaikki aineet kuten englannin kieli
muuttuu vaikeammaksi mitä olen kuul-

Ensilumen riemuja kokeiltiin turvallisesti
opettaja Harri Kiikkalan (keskellä) valvonnassa. Nyt tiedetään mihin lumipalloja saa heittää ja mihin ei.

Viralan Kylälehti
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Viime keväänä koko koulun ja myöskin eskarilaisten kevätjuhlassa esiintyi aikamoinen joukko hassuja otuksia.
Vanhemmat seurasivat musiikkileikkiä kiinnostuneina.

lut kavereilta. Ja matematiikassa tulee
uusia asioita. Tunnen paljon Turenkilaisia
kavereitani, joten kavereita riittää myös
yläasteella. Minulla on kaksi aikaa vievää
harrastusta jääkiekko ja suunnistus. Jääkiekkoa pelaan noin 5-6 kertaa viikossa,
mutta tavoitteeni on ollut että hoidan kuudennen luokan erityisen hyvin ja se tavoite
on onnistunut tähän mennessä ihan hyvin.
Pystyn ja ehdin harrastamaan jääkiekkoa
ja suunnistusta ja koulu sujuu. Viralan
koulu on myös siitä hyvä koulu että jos
ehtii tunnilla tekemään tehtävät jotka on
annettu niin ei tule paljoa läksyä, tämä on
hyvä systeemi. Kuudennella luokalla on
vain neljä oppilasta ja niistä olen ainoa
poika mutta tämäkään seikka ei haittaa
sillä meidän koulussa on hyvä yhteishenki. Aina kun ajattelen että kohta on joulu
niin pomppaan melkein riemusta kattoon

kun muistan ettei ole kuin puoli vuotta ja
sitten pääsee yläasteelle. Mutta hoidetaan
tämä vuosi kunnolla loppuun asti. Siis ei
kotia kohti vaan yläastetta kohti.
Jere Kommio 6 lk

KOULURUOKA

Aina sanotaan, että lapsien pitäisi syödä
riittävästi ja terveellisesti, mutta usein ei
lapset kouluruuasta pidä, joten he eivät
sitä paljon syökkään. Kouluruoka voi olla
terveellistä, mutta harvoin se on monien
mielestä hyvää. Kotonani on usein hyvää ja terveellistä ruokaa ja koulussakin
joskus. puhutaan jostain yhteiskeittiöstä,
mutta sittenhän lapset syövät ruokaa vielä
vähemmän. Ruoan pitäisi olla terveellistä,
mutta samalla maittavaa. Vaikka lapsien
pitäisi oppia syömään kaikkea mitä tarjotaan, ei pahan ruuan syöttäminen ole rat-
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kaisu. Ei kotonakaan voi aina olla lempiruokaa, mutta hyvää, terveellistä ja halpaa
se voi olla. En tarkoita sitä, että koulussa
pitäisi olla aina jonkun lempiruokaa, vaan
sitä, että kaikki voivat sanoa, että kouluruoka on hyvää. Sitten sekin on ongelma,
että joissain kouluissa syödään aikaisin ja
joissain taas todella myöhään. Sille asialle pitäisi myös tehdä jotain. Paras ratkaisu
minusta olisi se, että joka koulussa tehtäisi
ruoka itse. Ajattelin myös sitä, että kuinka
outoja ruokia koulussa joskus on. On härkärisottoa ja marinoituja kasviksia, joista
kukaan ei tykkää. Näille mainitsemilleni
asioille pitäisi tehdä jotain.
Paula Puistola 6 lk

Joulujuhla

18.12. klo 18 Viralan koululla
Kaikki kylänväki, olette tervetulleita
vanhaan kunnon kuusijuhlaan!
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Iloista Joulua luk

Viralassa on nyt oma Perhekahvila

J

oukko äitejä ja lapsia oli perustamassa Viralaan oman perhekahvilan syksyn aikana. Nyt on kokoonnuttu joka
torstai klo 17 alkaen. Heti alkuun kävi
selväksi, että ty-talon kahvilatila ei riitä,
joten meillä on nyt käytössä koko talo.
Leluja ja tarvikkeita on saatu lahjoituksena, mutta lisää kaipaillaan.
Perhekahvila on siis tarkoitettu jokaiselle kylän pikkulapsiperheelle, lähinnä alle kouluikäisille. Isät, isovanhemmat ja naapurin sedät ja tädit ovat
myös todella tervetulleita kahvilaan.
On hieno asia, että saman kylän lapset tutustuvat jo pienenä toisiinsa. Kou-

luun menokaan ei ole sitten niin mullistava asia, kun siellä onkin ihan tuttua
porukkaa.
Suuri voimavara on myös lapselle
ja nuorelle, että kylän perheet tuntevat
toisensa. Ympärillä on laaja aikuisten
tukiverkko.
Kaikki rohkeasti vaan mukaan!!
Viralan perhekahvilan puolesta
Heli Soiletsalo

Ylhäällä oikealla: Hilma piirtelee ja Teemu
”virittää tykkiä”.
Oikealla: Laura, Vilma, Hilma, Katri ja Henna virittelevät korttipeliä. Mukana on myös
pari äitiä.
Alla: Vilho on mehutauolla, vieressä äiti
Anna-Kaisa.

PERHEKAHVILA on avoinna joka torstai
ty-talossa klo 17 alkaen.
11.12 on perhekahvilan pikkujoulu,
johon kaikki ovat tervetulleita!

JOULUPUOTI JA JOULUMARKKINAT
Ty-talon kahvila muuttuu tunnelmalliseksi Joulupuodiksi
8.12 alkaen.Käsityöläiset ja jouluherkkujen tekijät voivat
varata edullisesti myyntipöydän.Myös kahvila on avoinna.
13.12 klo 10-15 Joulumarkkinat,joilloin koko talo on täynnä lahjatavaraa ja jouluherkkuja,kukkia ym.
Joulupuodin aukioloajat kannattaa tarkistaa ovesta.
Pöytävaraukset: Heli 044-9902007
Huom! ”Jouluterveiset Viralasta” -joulukortteja on
saatavana 1.12. alkaen Heliltä.

Tule lehden toimittajaksi!

N

ytpä sinulla on elämäsi tilaisuus oppia uusia taitoja ja kokeilla kynän terävyyttä ja kamerasilmän herkkyyttä – jos
sinua kiinnostaa juttujen tekeminen Viralan Kylälehteen.
Lehden tekijät olisivat iki-iloisia, jos kylältä löytyisi muutama apuri väsäämään pikkujuttuja silloin kuin sinulle itsellesi sopii. Ota yhteyttä Heikkiin tai Anneliin sivun alareunassa
olevilla osoitteilla.
Kaikenlaiset Viralan kylään liittyvät kirjoitukset ja kuvat
ovat tervetulleita! Jos haluat palautetta ja neuvoja lehtijutun
tekemisessä, niin sekin onnistuu. Ja jos haluat kokeilla vaikka
sivujen taittamista tai jos sinulla on ideoita kylälehteä varten,
niin nyt niille on käyttöä!

VIRALAN KYLÄLEHTI on kyläyhdistyksen kustantama kaikkien viralalaisten oma tiedotus-, uutis- ja ilmoituslehti, joka jaetaan silloin tällöin kylän joka huusholliin. Lehteä toimittavat Anneli Harju, p. 050-3526096
(s-posti: jyri.oja @ elisanet.ﬁ), ja Heikki Juutilainen, p. 6870227 (heikki @ juutila.com)
Seuraava lehti ilmestyy kevätpuolella sitten kun on aineistoa koossa.

