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Tuttu leirintäalue Viralan 
järven rannassa herää 

taas henkiin kesäkuun alussa, 
jolloin avautuu myös kahvila-
ravintola päärakennuksessa. 

Alueella on karavaani-
paikkoja sekä satunnaisille 
matkailijoille että kausipaik-
kalaisille. Kausipaikoista on-
kin jo suurin osa varattu. Sa-
tunnaisten matkailijoiden se-
sonki alkanee samaan aikaan, 
kun Puuhamaa avaa ovensa 
kesäkuun alkupuolella. Myös 
telttailijat ovat nykyään ter-
vetulleita alueelle. 

Majoittuvien asiakkaiden 
käytössä on saunat, suih-
kut ja vessat, sekä grillika-

tos ja avogrilli, keittokatos, 
wlan-verkko ja vaunuilijoille 
kemssan tyhjennyspiste. Ui-
marannan uusi upea, yli 20 
metriä pitkä laituri saadaan 
paikalleen juhannukseen 
mennessä.

Uimaranta säilyy yleise-
nä, kaikille avoimena käyn-
tikohteena, samoin kahvi-
la-ravintola ja kesäterassi. 
A-oikeuksin varustettu ravin-
tola ja terassi tarjoaa keitaan 
janoisille ja nälkäisille kul-
kijoille. Ravintolassa tullaan 
järjestämään illanistujaisia 
ja tapahtumia, muun muassa 
juhannusjuhlat kesäkuussa ja 
blues-ilta heinäkuun 17. päi-

vänä. Blues-illassa esiintyy 
Mr Blues, Pepe Ahlqvist.

Kesän liikunnallinen 
puoli hoidetaan kuntoon 
heti kesäkuun alussa Zum-
ba-tuntien muodossa. Jollei 
zumbaaminen jostain syystä 
houkuta, lienee se mukavaa 
katseltavaa terassilta.

Ideoidaan porukalla

Tulevaisuuden suunnitelmiin 
kuuluu alueen jatkuva kehit-
täminen yhteistyössä kunnan 
ja vireän kyläyhdistyksen ja 
kylän muiden yrittäjien, sekä 
alueen kausipaikkalaisten 
kanssa. Alueelle on suunnit-
teilla kymmenkunta loma-
mökkiä ja uusi saunaraken-
nus. Otamme mielellämme 
vastaan uusia ideoita ja ke-
hittämisajatuksia. Yrittäjäko-
kemustamme olemme kartut-
taneet viimeiset viisi vuotta 
pyörittämällä Aulangon Lo-
makylää Hämeenlinnassa.

Riksun ranta on nyt Virala Camping

Keittiöstä purettiin vanha leivinuuni pois uuden asiakas-wc:n 
tieltä. Pasi Rautiaisella oli hikinen ja pölyinen työ. 

Päärakennus on kuin uudesti syntynyt uuden maalin myötä. 
Se näyttää todella hyvältä.

Tervetuloa tutustumaan toi-
vottaa Viralan rannan uusi 
isäntäväki Tuija Tunturi ja 
Heikki Alutoin.

Rannan kotisivut löydät 
osoitteesta www.viralacam-
ping.fi



2 Kesä 2010Viralan Kylälehti

VIRALAN KYLÄLEHTI on kyläyhdistyksen kustantama kaikkien viralalaisten oma tiedotus-, uutis- ja ilmoituslehti, joka jaetaan 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 syksyn alussa. Aineiston tulisi olla toimittajilla 30.8. mennessä.

Puheenjohtajan terveiset
Hei vaan kaikille!

Nyt kesän kynnyksellä on ky-
lässämme tapahtunut uusia asioita. 
Olemme saaneet uudet vuokralaiset ns. 
Riksun rantaan, joka nimi on nyt vaih-
dettava uuteen koska omistajakin on 
vaihtunut. Rannan nimi on nyt viralli-
sesti Virala Camping.

Myöskin kyläyhdistyksessä on säpi-
nää ja uusia asioita kehitteillä kyläläis-
ten iloksi ja viihtymiseksi. Tulossa on 
mm. Zumbaa, lapsille luontoasiaa, mah-
dollisesti teatteriretki ja latotanssia tässä 
muutamia mainitakseni.

Tämän lehden julkaisuajankohdaksi 
sovittiin kesän alku siksi, että yritämme 
saada tähän kootuksi tietoa kesän tapah-
tumista ja jaamme tämän myös mökki-
läisille. (Sopivaan paikkaan tulee pos-
tilaatikot, josta lehden voi halutessaan 
ottaa).

Kyläyhdistyksen vuosikokouksessa 
hallituksen 2010 kokoonpanoksi muo-
dostui seuraava:

Puheenjohtaja Juhani Suolah-
ti, (03) 6870100, 0400-484688 
[fennienseppa@takoja.pp.fi].  

Sihteeri Auli Hirvonen, 040-554 5540 
[auli.stanco@gmx.de]. Varapuheen-
johtaja Matti Puistola, 040-5787770 
[matti.puistola@gmail.com]. Sekä  Ra-
hastonhoitaja Annakaisa Vir-
tanen, jäsenet Kirsi Pelkonen 
ja Päivi Yli-Kovero.

Vuosikokouksessa pääosas-
sa olivat henkilövalinnat ja lisäksi Ja-
nakkalan kunnan edustaja Uotila alusti 
kunnan roolia kyläasioissa ja siitä syntyi 
jonkin verran keskustelua. Lisäksi Vira-
lan rannan vuokraajat Tuija Tunturi ja 
Heikki Alutoin olivat esittäytymässä.

Viralan kylän alueella asuvat ihmi-
set, ottakaa vain rohkeasti yhteyttä ky-
läyhdistyksen hallituksen jäseniin jos 
teillä on jokin idea tai miksei pulmakin, 
niin yritetään viedä asiaa eteenpäin.

Terveisin Juhani Suolahti pj.

Ps. Tulevaa syksyäkin pitää ajatella jo 
nyt. Joten syksyn lehteen voisitte kir-
joitella yleisökirjoituksia ja lähettää ne 
Heikille [heikki@juutila.com]. Kirjoit-
tajan nimi mukaan.

Kuvassa kyläpäällikkömme Seppä-Jussi 
on ilmeisesti varustautunut puolusta-
maan oman kylän asioista, tai sitten hän 
on lähdössä kylän siivoustalkoisiin, joi-
hin toivotaan mukaan kaikkia muitakin 
kynnelle kykeneviä!

Muista kotisivut: www.linnaseutu.fi/virala

TALKOOT
Viralan tienvarsien siivoustalkoot 
keskiviikkona 2.6. Lähdetään 
liikkeelle Työväentalolta klo 18, 
josta saa roskasäkit mukaan.

Kyläyhdistys hoitaa täysien säk-
kien kuljetuksen kaatopaikalle.

Talkoiden päälle pullakahvit Työ-
väentalolla (Siankärsäntie 12).

Saimme kylälehden toimitukseen 
haastekirjeen siivoustalkoiden jär-

jestämiseksi. Mikäpäs siinä, nyt vain 
tuumasta toimeen! Kiitos aloitteesta, 
saadaan ainakin suurimmat roskat pois.

Luulisi, että se siivoo joka roskaakin, 
vaan eipä taida siivota! Teiden varret 
täyttyvät roskasta, huonekaluista  ja 
kaikesta siitä mikä sinne ei kuulu. Niin-
pä heitän kaikille kyläläisille yhteisen 

haasteen: siivotaan yhdessä kylämme 
teiden varret!

Löytyykö kylästä talkoohenkeä sen 
verran että saadaan roskat kerättyä ja 
voisiko Viralan kyläyhdistys hellittää 
kukkaron nyöriä, että saataisiin kaato-
paikan lasku maksettua? Otatteko ky-
läläiset ja Kyläyhdistyksen hallituksen 
jäsenet haasteen vastaan?

Kysyy Liisa Lepistö

Koko kylä talkoisiin!

Zumbaa Virala Campingissä!
Tervetuloa ranta-Zumbaan (säävarauksella)
Viralan järven rantaan, Saarelantie 86.
Tiistai 8.6., torstai 10.6. ja tiistai 15.6. klo 18-19

Koska zumbaamme ulkona, ota mukaan tukevat 
lenkkarit, joustavat vaatteet ja paljon vettä. 
Sauna- ja uintimahdollisuus Viralan Campingin 
tiloissa klo 19-20. 

Hinta 5 e/hlö
Tiedustelut 050-5441962 Päivi. 
Järjestävät Virala Camping ja Viralan kyläyhdistys ry.

 Latotanssit
Taposen ladossa 

Viralantien varrella
la 31.7. klo 20

Musiikista huolehtivat
KK & Kaiku-orkesteri!

Buffetti!


