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Pieni sivistysvalo näki päivänvalon
den ajalta sekä noin 300 muuta koulunkäyntiin liittyvää kuvaa, osa suorastaan
harvinaisuuksia.
Kannattaa myös mainita, että tämä
Viralan kyläyhdistyksen kustantama
kirja on kauttaaltaan nelivärinen.

Erilainen ”koulukirja”

Suururakka valmis

V

iralan historiatyöryhmän toinen
suururakka on valmis ja tulee ulos
kirjapainosta näinä päivinä.
Kylässämme on koulua käyty jo yli
100 vuoden ajan, joten oli paikallaan
koota siihen liittyvät tiedot ja kuvat yksiin kansiin. Ja komea lopputulos onkin.
Koulunkäynnin historiateoksessa on
288 isoa sivua täynnä mielenkiintoista
asiaa. Mukana on tietenkin myös muistelmia ja kommelluksia. Kirjassa on yli
100 luokkakuvaa nimineen sadan vuo-

Aineistoa kirjaa varten saatiin kymmeniltä henkilöiltä ja muilta tahoilta, joille
tekijät haluavat esittää parhaat kiitokset.
Erityisen hieno juttu oli, kun Viralan
koulun yläluokkalaiset piirsivät lukujen
alkukirjaimet A:sta Ö:hön antamaan pirteyttä kirjan sivuille.
Kirjan valmistukseen on saatu taloudellista tukea myös Viralan kartanolta, Hämeen heimoliitolta, Janakkalan
Osuuspankilta ja Nordea-pankilta.

Myyntiin 15.11.
Viralan koulun historiakirjan julkistamistilaisuus on koululla sunnuntaina 15.
marraskuuta. Silloin on ensimmäinen
tilauus hankkia tämä teos edulliseen 30
euron hintaan.
Tuon päivämäärän jälkeen kirjaa
voit ostaa mm. Matti Puistolalta Viralasta (puh. 040-5787770) sekä Turengista
Foto-Hevonojalta.
Jos haluat saada kirjan postitse, tilaa se Sinikka Elolta, puh. 0400-731909
tai sähköposti: sinikka.elo@pp.inet.ﬁ.
Itellan kautta lähetettynä kirjan hintaan
lisätään toimituskulut.
Kirjan esittelyä sivulla 2 --->

Pieni Sivistysvalo - ja sitkeä!
Kirjan hauskaan nimeen liittyy oma
tarinansa. Kun syksyllä 1912 juhlittiin
upouuden koulurakennuksen vihkiäisiä,
Viralan kartanon isännöitsijä Herman
Strömberg toivotti tervehdyksessään:
”Kauvan, kauvan eläköön tämä pieni sivistysvalo maan toisten kehityslaitosten
joukossa!”
Hermannin toivotus on toteutunut
Viralan kyläläisten sitkeän ja määrätietoisen koulunsa puolustamisen ansiosta
– siitä nimen lisäkaneetti Ja sitkeä!

Koulun historiakirjan julkistamisjuhla 15.11.
Viralan koulun historiakirjan julkistamisjuhla on sunnuntaina 15.11. Viralan koulun juhlasalissa.
Kahvitarjoilu alkaa klo 13 ja tilaisuuden muu ohjelma klo 14.
Kaikki kyläläiset ja koululaiset – entiset ja nykyiset

– Lämpimästi Tervetuloa!
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Värikästä elämää koulun vaiheilla

nissä
Myyn lkaen
a
15.11.

KIRJAN
RUNSASTA
SISÄLTÖÄ:

- Viralan ja koko Janakkalan koulunkäynnin
historiaa alkaen ajalta ennen koululaitosta
- Paljon mukavia muistelmia ja haastatteluja
- Kaskuja ja kommelluksia
- Kuvia koulutunneilta, välitunneilta
- Tarinaa koululaisista, opettajista, koulun
henkilökunnasta ja kouluaineista
- Koulukuvia nimineen alkaen vuoden 1904
kiertokoulusta ja Viralan kansakoululaisista
vuodesta 1912 aina vuoteen 2010 saakka!

- Kuvia koulun, koululaisten ja opettajien
albumeista
- Lukujen alkukirjaimet (anfangit) ovat Viralan
koululaisten tekemät keväällä 2009
- Koulun arkea ja juhlaa sadan vuoden ajalta!
- Vaaran vuosia ja pula-aikoja
- Osta itselle ja lahjaksi!

KIRJAN HINTA 30 eur
Voit hankkia sen myös yhdessä Viralan kyläkirjan ”Yhtaikaa!
sano Viralan pojat” kanssa edulliseen yhteishintaan 50 eur.
MYYNTI
Noutomyynti: Matti Puistola p. 040-5787770, Torpantie 1
Posti: Sinikka Elo p. 0400-731909 tai: sinikka.elo@pp.inet.ﬁ
Foto-Hevonoja, Turenki

TULE JOULUPUOTIIN !
Joulupuoti aukeaa TY-talolla 12.12. klo 12 ja
jatkuu seuraavan viikon sunnuntaihin asti.
Avajaispäivänä kyläyhdistys järjestää jouluista
ohjelmaa.
Ihania käsitöitä, leivonnaisia, jouluruokia, kynttilöitä, joulukoristeita.. Kannattaa poiketa vaikka joka päivä.
Kahvila on myös avoinna.
Puoti auki klo 12-18 joka päivä.
Haluatko tulla myymään omia käsitöitäsi,
askarteluja tai herkkuleivonnaisia Joulupuotiin? Varaa oma tilasi pikaisesti, soita
puh. 044-9902007 Heli

JOULUASKARTELUA
KAHTENA PÄIVÄNÄ

Aloitamme jouluvalmistelut askartelemalla havukransseja su 15.11. klo 17-19 Viralan TY:n talolla Kirsi Pelkosen opastuksella. Voit tuoda mukanasi kuusen- ja männynoksia ja käpyjä.
Tarvikkeita saat paikanpäältäkin pientä maksua
vastaan. Ota kuitenkin omat sakset mukaasi.
Jatkamme askartelua 22.11 klo 13-16 samassa paikassa. Silloin tehdään Laura Pirhosen
opastuksella joulukortteja ym. Silloinkin saat
askartelutarvikkeita paikanpäältä pientä maksua
vastaan. Silloinkin tarvitset omia saksia.
Jouluinen puffetti molempina päivinä.
Tervetuloa askartelemaan!
toivottavat Wauhdin tontut
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Kesäleiriläiset tutustuivat luontoon ja eräilyyn

K

ylämme kolme aktiivista seuraa – kyläyhdistys, Erä ja Vauhti – järjestivät uudenmallisen kesäleirin kylän lapsille ja nuorille lauantaina
13.6. Paikkana oli Lanankosken maasto ja siellä
tukikohtana Viralan Erän kota. Paikalla oli 23
osanottajaa ja joukko vanhempia, sekä tietysti
yhdistysten edustajia.
Leirin tarkoituksena oli lasten ja nuorten erätaitojen kartuttaminen ja luontoon tutustuminen,
mikä taitaa monenkin kohdalla jäädä aika pinnalliseksi, vaikka maalla asutaankin ja kyläkoulua
käydään.
Metsästysseura Viralan Erän kodalla Jyri
Vienonen ja Jarno Aronen opettivat leiriläisille
eläinten tunnistamista kuvataulujen ja täytettyjen
eläinten avulla. Metsäreitin varrella Arto Heinonen opetti nuotion kokoamista, mutta tällä kertaa
ilman tulta.
Aidolle retkinuotiolle päästiin kyllä istumaankin Viralan Vauhdin muonituspisteessä, jossa keiton ja lettujen lisäksi tarjoiltiin nuotiolla paistettua tikkupullaa.
Lapset saivat tutustua myös ilmansuuntien
määrittämiseen kompassin tai luonnonmerkkien
avulla. Myös nykyaikainen satelliittipaikannin
oli käytössä.
Leirin hyödyllistä antia oli myös jokamiehen
oikeuksiin tutustuminen. Metsässä kulkijan on
tärkeää tietää, mikä on sallittua ja mikä ei. Oikeuksien lisäksi retkeilijällä on myös velvollisuuksia: luontoa ei saa vahingoittaa, liata tai roskata.

Leirinuotio on aika monen kesäleirin kohokohta. Nytkin maistui makkara ja
letut sekä tikkupulla.

Kyläyhdistyksen hallituksen edustaja Matti Puistola (oik.), Viralan Erän puheenjohtaja Lauri Rajamäki ja Vauhdin puheenjohtaja Mia Jahtisaari
jakavat osanottajille palkintoja.

Riihimäen ranta pitää hyödyntää

V

iralan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Juhani Suolahti on ollut
aktiivinen hoitaessaan kylän puolesta yhteyksiä Janakkalan kuntaan päin.
Suolahden ajatuksena on, että kyläyhdistyksestä saataisiin syntymään ”puolivirallinen” elin, joka jatkossakin välittäisi
kyläläisten terveisiä kunnan päättäjille, ja
tietenkin myös päinvastoin.
Janakkalan kunta käytti etuosto-oikeuttaan ja hankki Riihimäen kaupungin
omistuksessa ja karavaanareiden hallussa
olleen Viralanjärven rantatilan kunnan
omistukseen. Noin 5 hehtaarin kokoisella tontilla on tilaa 70 matkailuvaunulle ja
muutamia talousrakennuksia. Ranta kiinnostaa matkailuyrittäjiä.
– Viralan rannan virkistys- ja käyttö-

arvo on valtava. Nyt kunnan ja etenkin
Viralan kylän tulisi osata hyödyntää alueen mahdollisuudet viisaasti, Seppä-Jussi
toteaa. Kylähdistyskin voisi olla mukana
alueen kehittämisessä ainakin talkootyön
merkeissä.

Mahdollisuudet myös kylälle
Kunta hakee alueelle parhaillaan vuokralaista tarjouskilpailulla. Joten jos omasta
kylästä löytyy kiinnostusta, niin nyt olisi
kipin-kapin otettava yhteyttä kuntaan.
Rannan käytön ideoita voi esittää
myös kyläyhdistykselle Juhani Suolahden
sähköpostilla: fennienseppa@takoja.pp.ﬁ

Viralan yrittäjät – yhtykää!

K

unta kutsuu yrittäjiä Janakkalan yritysseminaariin Kiipulaan
11.11.2009. Seminaari on loistotilaisuus yritysten ja kunnan avainhenkilöille keskusteluun, verkostoitumiseen ja
omien vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen Janakkalassa.
Ilmoittaudu seminaariin 31.10.2009
mennessä osoitteessa www.janakkala.
ﬁ/verkostoidu. Lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Johanna Rosnell-Varjo, puh.
(03) 680 1213 tai (019) 758 0213.
Tätä verkostoitumisen ajatusta voisi
ottaa käyttöön myös oman kylän yrittäjien keskuudessa. Löytyisikö asiasta innostunut yrittäjä, joka kutsuisi kokoon
Viralan yrittäjät ja ammatinharjoittajat.
Varmasti yhteistä hyvää löytyisi tälläkin
tavalla.
Kylän yrittäjien yhteystiedot löytyvät kylän kotisivulta www.linnaseutu.
ﬁ/virala.
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Kunnon urheiluhenkeä Wauhdin kesäkisoissa

V

iralan Wauhdin kolmiottelu jäejestettiin lapsille Viralan koulun
kentällä 26.8.2009. Tulokset olivat tosi
hyviä!
Lajit: juoksu / hernepussinheitto 0,5 kg
/ pallonpotkaisu.
4 v ja nuoremmat pojat: 1. Juuso Mertanen 10,50 / 2,84 / 12,23. 2.
Vilho Virtanen 13,84 / 1,43 / 7,25
Lajit: juoksu / hernepussinheitto 1 kg /
pituushyppy.
5-6 v tytöt: 1. Jenna Mertanen 8,83 /
4,52 / 2,10. 2. Hilma Virtanen 9,21 /
4,58 / 1,82. 3.
Jenni Alanoja 9,25 /
6,31 / 1,56. 4.
Assi Tiihonen 8,90 /
3,70 / 1,76. 5. Iida Alanoja 10,18 / 4,45
/ 1,25.
5-6 v pojat: 1. Matias Lahti 8,34 / 6,95
/ 1,83. 2. Joonas Nieminen 8,72 / 6,14
/ 1,77. 3. Eljas Ahvenjärvi 8,39 / 7,37 /
1,46. 4. Riku Mylly 9,31 / 6,31 / 1,55.
5. Sauli Ahvenjärvi 8,72 / 3,50 / 1,58.
6. Juhana Taponen 9,59 / 4,51 / 1,50.
7. Visa Oja 9,74 / 3,50 / 1,53. 8. Iiro
Oja 9,50 / 2,13 / 1,11. 9. Otto Suoranta
12,26 / 3,75 / 0,86.
Lajit: juoksu / pituushyppy / korkeushyppy.
7-8 v tytöt: 1. Hanna Laine 7,28 / 1,84
/ 75. 2. Alina Hallavainio 8,33 / 1,65 /
70. 3. Venla Inkeroinen 7,56 / 1,64 / 65.

Noora Alanoja näytti pituushypyn mallia kesäkisoissa koulun kentällä. Vasemmalla
toimitsija Marko Kuotola Tarinmaalta.

7-8 v pojat: 1. Jere Tauru 7,84 / 2,08 /
75. 2. Olli Koskinen 8,18 / 2,04 / 80. 3.
Pyry Oja 8,19 / 1,71 / 70.
9-10 v tytöt: 1. Salla Ahvenjärvi 6,23
/ 2,70 / 90. 2. Eve Tauru 6,79 / 2,56 /
100. 3. Veera Ahvenjärvi 6,58 / 2,48 /
95. 4. Neea Kostiainen 7,39 / 1,93 / 80.
9-10 v pojat: 1. Ville Inkeroinen 6,54 /
2,77 / 90. 2. Aleksi Freund 6,25 / 2,74
/ 85. 3. Jori Saarinen 7,53 / 2,09 / 90
ja Sami Ojanen 8,97 / 2,58 / 90. 4. Ari
Vuorio 7,16 / 1,73 / 80.

Palkintojen jako on vähintään yhtä hieno tapahtuma kuin itse kisakin.
I pallilla Matias Lahti, III pallilla Eljas Ahvenjärvi, sitten neljännestä eteenpäin
Riku Mylly, Sauli Ahvenjärvi, Juhana Taponen, Visa Oja ja Iiro Oja. Palkintoja
jakamassa Sanna Koskinen ja leijoja jakaa Jarno Aronen.

Lajit: juoksu / pituushyppy / korkeushyppy.
11-12 v tytöt: 1. Siina Lönni 6,15 / 2,84
/ 100. 2. Noora Kostiainen 6,59 / 2,43 /
105. 3. Noora Alanoja 6,99 / 2,07 / 100.
11-12 v pojat: 1. Juho Ahvenjärvi 6,07 /
3,45 / 120. 2. Niko Kommio 6,16 / 3,14
/ 115. 3. Teemu Laine 6,30 / 3,09 / 105.
4. Sauli Lönni 6,31 / 2,70 / 115. 5. Lassi Inkeroinen 6,80 / 2,25 / 105.

Neljä vuotta ja sitä nuorempien poikien
sarjassa I pallilla istuu Juuso Mertanen ja
II on Vilho Virtanen.

VIRALAN KYLÄLEHTI on kyläyhdistyksen kustantama kaikkien viralalaisten oma
tiedotus-, uutis- ja ilmoituslehti, joka jaetaan tarpeen mukaan kylän joka huusholliin.
Lehteä toimittavat Anneli Harju, p. 050-3526096 (jyri.oja@elisanet.ﬁ)
ja Heikki Juutilainen, p. 040-7706153 (heikki@juutila.com).
Seuraava lehti ilmestyy helmikuun tienoilla. Lähettäkää aineistoa hyvissä ajoin!

