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Me pienet tytöt ja pojat, vuosina 
1942–1951 syntyneet, olemme 

Viralan kouluun astelleet. Toiset vain 
hetkeksi piipahtivat jatkaen matkaa 
kuka minnekin. Toisille kylä kodin ja 
toimeentulon on antanut. Me kylään 
jääneet aloimme kaiholla vanhoja kou-
lukavereita kaipaamaan. Niinpä aloim-
me heitä joukolla kokoon huutelemaan, 
yhteistä hetkeä koulullamme viettämän.

Oli Eeva meille eväät laittanut ja 
kahvit keittänyt. Kelpasi siinä vanhoja 
muistella ja uusia nurkkia katsella.

Myös Savolaisen Pentti yhtäaikaa 
meidän kanssa Viralassa opetushommat 
aloitti, mutta Tarinmaan kautta eläk-
keelle kurvas. Toi kesätuuli suruviestin: 
opettajamme ikiuneen nukkunut on Sa-
lossa. Niinpä Janakkalan hautausmaalla 
Maria-veistoksen äärellä hiljaisen het-
ken vietimme muistaen myös niitä luok-
kakavereita, jotka jo sarkansa valmiiksi 
ovat kyntäneet. Samoin muistimme Mä-
kelä Rauhaa. Hänen työnsä kesken jäi 
kun sairaus häneltä voimat vei ja elämän 
langan katkaisi.

Eikä myöskään unohtaa saa Salosen 
Saimaa ja Leinon Airaa. Ilman heitä olis 
meidän ruokalautanen tyhjää kolissut, 
pakkanen luokkaan hiipinyt sekä pöly-
punkit nurkissa juhlineet.

Soljui päivä eteenpäin vanhoja 
muistellen. Monin lämpöisin halauksin 
erottiin, näin yksi lehti lisää muistojen 
kirjaan lisättiin.

Liisa Lepistö

Tytöt ja pojat jälleen koulunpenkillä

Wauhdin kolmiottelu pisti hippulat vinkumaan

Elokuinen keskiviikko-ilta 22.8. kokosi koulun urhei-
lukentälle sankan kilpailijajoukon huoltotiimeineen ja 

kannustajineen. 
Ottelun perinteisinä lajeina oli vanhemmille 30 m juok-

su, pituushyppy ja korkeushyppy. Nuoremmille oli myös 
pallon potkaisua ja hernepussin heittoa. 

Vauhdikkaan kisan tuloksia ja tunnelmia näet lisää leh-
den sivulta 8.

Juoksukisan kärjessä pin-
koo Hanna Laine ja heti 
kannoilla kirii Pyry Oja.
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Kyläyhdistyksen talkoot Viralan kou-
lulla pidettiin 11.8.

Kylän ilmoitustaulu koululla suo-
ristettiin ja tuettiin sepelillä kyläyhdis-
tuksen toimesta. Kaivurin puikoissa oli 
Teemu Peltola. 

Viralan yrittäjillä on jatkossa mah-
dollisuus saada tietonsa näkyviin il-
moitustaululle painettavaan ”Viralan 
palvelut” -tiedotteeseen, joita tarvitse-
vat voivat ottaa mukaansa. Painatuskus-
tannukset ovat noin 5-10 euroa yrittäjää 
kohti vuodessa.

 Asiasta kiinnostuneet yrittäjät 
ottakaa yhteyttä Elina Kal-
lionpäähän puhelimella 040-
5688578  tai sähköpostilla 
e.kallionpaa@pp.inet.fi.

Lauantai oli koulupäivä

Opettajat, koululaiset ja heidän 
vanhempansa ahkeroivat Vira-
lan koululla hyvässä yhteishen-
gessä lauantaina 25.8. 

Pienemmille oppilaille (es-
karit ja 1-2 luokkalaiset) olivat 
”yliksen tytöt” eli 5-6 luokkien 
tytöt tehneet suunnistusradan, 
joka kiersi ympäri koulun aluet-
ta ja sisälsi luontoaiheisia teh-
täviä. Rataa kiertämässä olivat 
mm. Salla, Christa ja Suvi, ja 

heidän mielestään tehtävät olivat vaati-
via, mutta kivoja. 

Pojilta sujui maalin teko

Harri Kiikkalan johdolla osa oppi-
laista purki jo vaarallisiksi käyneet van-
hat puiset jalkapallomaalit ja rakensivat 
uudet tilalle. 

Äidit siivosivat yhdessä isompien 
oppilaiden kanssa koulun piha-aluetta, 
joka urakan jälkeen oli paljon viihtyi-
sämmän näköinen. Isät olivat ringis-

sä uuden pyöräkatoksen anturavalun 
ympärillä ja alkoipa siellä pikkuhiljaa 
nousta pyöräkatoksen runko esiin. 

Paikalla olevien talkoolaisten mie-
lestä parasta päivässä oli yhdessä teke-
minen ja tietysti kuulumisien vaihtami-
nen sekä uusiin ihmisiin tutustuminen. 

Koulun puolesta Anne-Mari Joro 
lausui suuren kiitoksen ensinnäkin op-
pilaiden vanhemmille ja erityisesti ky-
läyhdistykselle siitä, että uutta pyöräka-
tosta alettiin rakentamaan lapsille. 

Talkoilla saadaan aikaan:

Koulun seutua laitettiin kuntoon oikein olan takaa

Kyl
lisäksi infoa mm. Viralan yrityksistä ja palveluista.

Opettaja Harri Kiikkala rakensi 
yhdessä oppilaittensa kanssa 
uudet jalkapallomaalit koulun 
kentälle.
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Koulun pyörä-/sadekatoksen raken-
taminen alkoi ripeästi. Ensin tehtiin 

pohja ja sitten perustukset. 
Koululaisilla oli koulupäivä lauan-

taina 25.8. jolloin talkoilla pystytettiin 
katoksen runko ja rakennettiin kattotuo-
lit. Seuraavana kskiviikkona nostettiin 
kattotuolit paikalleen. 

Katos on peltikatolla varustettu ja 
”aitoja” vaille valmis, mutta hommaa 
riittää vielä kaikille. Ensi vuonna katos 
saa kauniin värin. 

Kiitos kaikille talkoissa mukana ol-
leille. Tehtiin yhdessä hyvää lapsiemme 
ja koululaisten hyväksi ja siitä voidaan 
olla ylpeitä!

Pyörä- ja sadekatos koululaisille syntyi omalla väellä

Perinteiset latotanssit pidettiin heinä-
kuun viimeisenä lauantaina Taposen 

ladossa Viralantien varrella. Tänä vuon-
na tanssittajana oli Yön kulkijat -orkes-
teri Härkätie-orkesterin sijaan. Orkesteri 
sai positiivisen vastaanoton. Sää suosi ja 
lippuja myytiin noin sata sekä liuta lap-
sia oli kirmaamassa pellolla. 

Tansseihin oli löytänyt tiensä paljon 
ensi kertalaisia mutta valitettavasti Vi-
ralan oma väki oli edustettuna niukasti. 
Buffetin antimet tekivät hyvin kauppan-
sa ja hyvät arpajaispalkinnot houkutteli-
vat ihmiset ostamaan arpoja. 

Ensi vuonna tanssitaan jälleen Yön 
kulkijat-orkesterin tahdittamana.

Tästä se katos alkoi kohota ja toivottavasti tarpeellinen suoja saadaan pian koululaisten käyttöön. 

Talkootyön lomassa vaihtoivat kuulumi-
sia opettaja Annemari Joro (vas.), Hele-
na Puistola ja Elina Mäkelä.

Latotansseihin myytiin sata lippua
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Ensimmäisenä koulupäivänä juttelimme kesän tapah-
tumista. Toisena päivänä saimme jo kirjoja ja saimme 

myös vähän läksyä. Kolmantena päivänä kannoimme tava-
roita eri luokkiin. Neljäntenä päivänä saimme jo enemmän 
kirjoja ja se päivä oli melkein normaali koulupäivä. Viikon 
viimeisenä päivänä saimme melkein kaikki loput kirjat, sil-
loin saimme myös aika paljon läksyä.

Sami Kuisma 6lk
 

Ensimmäinen kouluviikko meni nopeasti. Sunnuntaina 
jännitti kouluun meno ja yökin oli todella pitkä. Kou-

lussa kumminkin oli kivaa kun näki kavereita ja sai uusia 
kirjoja. Kun tuli pitkä päivä tuntui kun koulu ei olisi lop-
punut koskaan. Oli tylsää kun englantia oli liian vähän. 
Odotin koulua paljon, mutta ainut inhottava asia oli se että 
tulee läksyä. Ensimmäinen kouluviikko tuntui vain päivälle. 
Aamulla kouluun meno oli vaikeaa koska väsytti eikä olisi 
halunnut herätä aamulla.

Riina Yli-Kovero 5lk
 
 

Loma kului nopeasti mutta oli kiva tulla kouluun. Maa-
nantaina koulu alkoi yhdeksältä. Silloin me vain juteltiin 

lomasta ja saatiin kaikkia lappuja. Silloin me päästiin joskus 

kahdentoista aikaan. Tiistaina koulu alkoi yhdeksältä myös. 
Silloin jaettiin kirjoja, vihkoja ja kyniä. Keskiviikkona kou-
lu alkoi kahdeksalta. Silloin teimme uskontoa, ympäristötie-
toa ja matikkaa. Ja kuudes luokka vaihto istumajärjestystä. 
Päästiin koulusta puoli yhdeltä. Torstaina koulu alkoi kah-
deksalta. Teimme fysiikkaa ja kemiaa. Tehtiin myös histo-
riaa ja muistaakseni matematiikkaa. Koulu loppui varttia 
vaille kaksitoista. Perjantaina koulu alkoi taas kahdeksalta. 
Teimme muistaakseni matematiikkaa ja äidinkieltä. Koulu 
loppui yhdeltä. 

Teija Tauru 5lk
 
 

Ensimmäisenä koulupäivänä ei tullut läksyä ja silloin oli 
kivaa nähdä kavereita ja silloin oli kiva päivä muuten-

kin. Toisena koulupäivänäkään ei tullut läksyä ja sekin oli 
kivaa kun pääsin kaverille kylään. Kolmantena päivänä tuli 
jo läksyä mutta ei paljoa. Neljäs päivä ei ollut niin kiva kos-
ka tuli paljon läksyä. Viides päivä oli jo melkein normaali 
koulupäivä. Eli tuli ihan reilusti läksyä niin kuin normaalis-
ti. Siinä se ensimmäinen kouluviikko hurahti kuin mikäkin 
tuulenpuuska.

Tommi Laine 6lk
 

Kesäloman muistoja ja ensimmäisen 
kouluviikon tunnelmia
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Odotuksia tulevaa lukuvuotta varten

Ensimmäinen kouluviikko oli aika kiva. Ei tullut paljon läk-
syjä joten kerkisi hyvin koulun jälkeen uimaan. Ei alkanut 

väsyttään kesken tunnin koska oli helppoja tehtäviä. Kävin mon-
ta kertaa pyörällä Turengissa. Meillä oli kesällä asuntovaunu 
vuokralla ja kävimme viiden päivän reissulla. Meillä kävi serkut 
yökylässä ja pelasimme ulkona jalkapalloa. Kävin monta kertaa 
kalassa ja olin neljä päivää mummolassa. Leikin monta kertaa 
kavereiden kanssa sotaa. Leikkasin monta kertaa nurmikon ja 
sain siitä hyvää palkkaa. Kävin isin ja enon kanssa yökalassa 
ja nukuimme teltassa. Oli todella aikainen herätys. Kävin isin 
kanssa poimimassa mustikoita mutta jouduimme toteamaan että 
ei ole juurikaan mustikoita. Kävimme keskiaikamarkkinoilla hä-

meenlinnassa. Siellä oli kivoja näytöksiä ja sai miekkailla peh-
momiekoilla. ostin sieltä bambusta tehdyn jousipyssyn joka on 
tosi hyvä ja nuoletkin on tosi hienoja ja ne lentävät hyvin.

Juho Ahvenjärvi 3lk

Paljon liikuntaa. Kun aurinkoisena kesäpäivänä tulee väli-
tunnilta ja astuu kuumaan luokkaan hikisenä koska koko 

välitunnin viisitoista minuuttia, on vain juossut. Ilmastointi ei 
voi vaihtaa ilmaa tarpeeksi nopeasti jos kaksikymmentäkolme 
oppilasta hengittää yhteen luokkaan. Voisi olla tunnin välitunti 
kerran viikossa. Kentälle tuotaisi takaisin kaukalo ettei kiekot 
lentele. Kaukaloa voitaisiin laittaa edes päätyihin niin kiekkoja 
ei niin paljon hukkuisi lumipenkkoihin. 

Juho Inkeroinen 5lk
 

Kesäloma kului mukavasti mutta nopeasti. Edellisiltana mie-
titytti että mitä ensimmäinen koulupäivä toisi tullessaan. 

Aamulla herätyskello soi, sängystä oli noustava. Oli tehtävä aa-
mutoimet. Kun ne oli tehty hyppäsin pyörän selkään, matka ku-
lui nopeasti. Koulun pihalla leikittiin ja touhuttiin kaiken laista. 
Lopulta kellot soivat ja kaikki menivät sisälle. Ensimmäisenä 
koulupäivänä ei saatu läksyä, oli kivaa lähteä kotiin lyhyen kou-
lupäivän jälkeen. Kavereita oli kiva nähdä pitkään aikaan. Muu 
viikko oli myös lyhyt eikä tullut paljon läksyä.

Julia Heinonen 4lk
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Paula ja Tapio Vaara löysivät ko-
din vanhasta Kesoilin kiinteistös-

tä Helsingintien varrelta. 1970-luvun 
alussa rakennetussa kiinteistössä toimi 
Kesoilin huoltoasema ja kahvio niin 
kauan kunnes se lopetettiin mootto-
ritien avaamisen vuoksi. Sittemmin 
kiinteistössä on toiminut jousiammun-
takeskus. Sen jälkeen kiinteistön osti 
verhoomoa pitävä Eila Mikkonen. Nyt 
Eila on samassa paikassa vuokralla ja 
kiinteistön omistavat Vaarat. 

Paula on kotoisin Rovaniemeltä. 
Hän tuli vuonna 2000 Turengin apteek-
kiin työharjoitteluun. Vuonna 2001 hän 
valmistui farmaseutiksi Kuopiosta ja 
monien vaiheiden jälkeen löysi itsensä 
jälleen Turengin apteekista, mutta nyt  
taas työpaikka on vaihtunut Lempää-
lään Apteekki Ideaparkkiin. 

Tapio on kotoisin Kittilästä ja 
muuttanut töiden vuoksi Janakkalaan. 
Vaaroilla on kuljetusliike, joka kuljet-
taa pääasiassa rakennustarvikkeita Ete-
lä-Suomen alueella.

Vaaran perheeseen kuuluu myös 
13-vuotias Tarja.

Päätoimensa lisäksi Paula tekee eri-
laisia hoitoja kotonaan. Hänen erikois-
alaansa ovat reiki- hoito, hermoratahie-
ronta, kuumakivihieronta ja Intialainen 
päänhieronta. Näiden hoitojen lisäksi 
Paula opiskelee energiaterapeutik-
si mikä sisältää mm. Cammalot® 
seichem -energiaterapiaa. Kaikkiin 
hänen hoitoihinsa on saatavana myös 
lahjakortteja.

Viralaan Vaarat 
muuttivat Paulan ker-
toman mukaan mel-
kein vahingossa. Asut-
tuaan vuokralla oman 
asunnon hankinta tuli 
ajankohtaiseksi, ja 
rauhaa rakastavina 
ihmisinä he löysivät 
Viralasta sattumalta 
sopivan paikan, mis-
sä naapurit eivät ole 
liian lähellä. Kiinteis-
tössä itsessään Paulaa 
ja Tapioa miellytti ko-
konaisuus, eli paljon 
tilaa sisällä ja ulkona, 
joista voi muokata 
mieleisensä. 

Myös molempien 
työt ja harrastukset 
toivat mukanaan ti-
lantarpeen. Ikkunoissa 
olevat mainoslauseet 
”ajattele positiivisesti” 
ensin naurattivat mut-
ta sopivat hyvin talon 
emännälle, hän kun on 
pienen ikänsä hokenut 
samaa lausetta. 

Kyläläisiin Paula 
on jo vähän ehtinyt 
tutustumaan Viralan kyläyhdistyksen 
kautta, hän kun on ollut hallituksen jä-
sen helmikuulta saakka.

Paulan ja Tapion harrastuksiin kuu-
luu kalastusta, Paula tykkään mato-on-
ginnasta ja Tapio uistelusta. Aikaa vain  

tuntuu jäävän niin vähän harrastuksiin 
Paula pohtii. Se mitä he haluaisivat ky-
lälle on kioski mistä saisi tarvittaessa 
hakea vaikka maitoa. – Jaa, kukahan 
sen perustaisi?

”Ajattele positiivisesti!” sopii mainoslauseeksi Paulallekin

Kuljetusliike ja luontaishoitoyritys Viralan Kesoilille

Paula Vaaraa miellyttää uuden kodin ja työtilojen väljyys 
sekä luonnon läheisyys ja rauha.

Osuuspankki tarjosi elokuussa Viralan kyläläisille rat-
toisan illan saunan, uinnin ja iltapalan kera. 

Pankin edustajina paikalla olivat Asta Törmä ja Juha-
Pekka Arkkila. He järjestivät illan lopuksi arpajaiset, joten 
kotiin lähti monta iloista arpajaisvoittajaa. 

Kaikenikäiset kyläläiset olivat lähteneet liikkeelle, jo-
ten saunassa riitti tunnelmaa, samoin kuin uidessa ja ran-
nalla. Tarjoilu oli hyvää ja nuoremmat viihtyivät mölkkyä 
pelaten rantanurmikolla.

Saunailta kylän väelle Osuuspankin rannassa

Mölkkypelin heittovuorossa on 
Tuomas Lahti.
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Lauantaina 24.11. saamme jatkoa vii-
me vuoden kartano-konsertille Vi-

ralan kartanon Lukutuvalla. Tällä kertaa 
luvassa on argentiinalaista tangoa ja rans-
kalaista laulelmaa. Pianistina Seppo Salo-
vius, harmonikan ääressä Reijo Ahonen ja 
laulajana Pia Freund.

Lippuja ei myydä ovella, vaan ne 
voit varata Tarja Hallavainiolta nume-
rosta 050-4126456. Lipun hinta on 25 
euroa, ja se sisältää myös iltapalan. 

Konsertin järjestäjinä toimivat kyläyh-
distys ja konserttityöryhmä. Konserttityö-
ryhmän tulevaisuuden  suunnitelmissa on 
hankkia koululle piano mahdollisilla kon-
serttien tuotoilla.

TERVETULOA pimenevässä marras-
kuun illassa nauttimaan tunnelmallisesta 
musiikista kynttilän valossa!

Pianisti Seppo Salovius on oikeas-
taan entinen janakkalalainen: hän viet-
ti kuusi lapsuusvuottaan Harvialassa ja 
oppikoulukin tuli aloitettua Turengissa. 
Sitten perheen tie vei Hämeenlinnaan, 
missä pianonsoitto jatkui tiiviiseen tah-
tiin Hämeenlinnan musiikkiopistossa en-
sin professori Tauno Marttisen – entisen 
viralalaisen – ja myöhemmin mm. Kari 
Kurkelan kanssa. Ylioppilaaksi pääsyn 
jälkeen Kanta-Häme jäi joiksikin vuosik-
si taaemmaksi, kun opinnot Sibelius-Aka-
temiassa ja Pariisissa ja työelämä veivät 
mennessään. 

Seppo työskenteli ensin pianonsoiton 
lehtorina Musiikkiopisto Juvenaliassa Es-
poossa, ja vuodesta 2001 alkaen hän on 
ollut nykyisessä työssään pianonsoiton ja 
pianodidaktiikan yliopettajana Helsingin 
ammattikorkeakoulu Stadiassa.

Näinä vuosina hän on opetustyönsä 
ohella jatkuvasti konsertoinut aktiivisesti 
kaikissa pianistin rooleissa: resitalistina, 
kamarimuusikkona, liedpianistina ja or-
kesterisolistina eri puolilla Suomea. Ul-
komaisia esiintymisretkiä on ollut tähän 
mennessä Ruotsiin, Viroon, Saksaan, Bel-
giaan ja Ranskaan. Radionauhoituksiakin 
on syntynyt useita Yleisradion kokoel-
miin.

Viimeisten kymmenen vuoden aika-
na Kanta-Häme on tullut Saloviukselle 
taas uudelleen yhä tutummaksi ja lähei-
semmäksi, kun kesäpaikka Tuuloksessa 
ja Tuuloksen kesäkonsertti -tapahtuman 
luomistyö ovat juurruttaneet pianistin uu-
sin juurin vanhan kotiseudun multaan.

Reijo Ahonen kertoo tiestään muusikoksi:

”Aloitin harmonikansoiton isäni korvakuulosoittelun innoitta-
mana. Viialan työväenopiston harmonikkapiirin vetäjänä toimi 
tuolloin, 70-luvun lopulla, seudun  tunnettu hanuristi Voitto K. 
Mäkelä. Hänen ansiostaan me silloiset nuoret ja varttuneem-

matkin harmonikan harrastajat saimme hyvän pohjakoulutuksen 
niin soittamiseen, musiikin teoriaan kuin esiintymiseenkin.

Vähitellen kiinnostus soittamiseen lisääntyi ja haaveet jalka-
palloilijan urasta saivat väistyä. Opintie jatkui Tampereen Kon-
servatorion kautta Sibelius-Akatemiaan, jossa sain opiskella 
lehtori Matti Rantasen harmonikkaluokalla kaikkiaan kymmen-
kunta vuotta v.1985-94. Musiikin maisterin paperit sain  lopulta 
käteeni v. 1998. 

Opetustyötä olen tehnyt vuodesta -90 lähtien Valkeakosken 
musiikkiopistossa, Vanajaveden opistossa sekä Hämeenlinnan 
musiikkiopistossa, nyk.Sibelius-opistossa, jossa myös tällä het-
kellä toimin harmonikansoiton lehtorina.

Kilpailuissa tuli etenkin nuorena käytyä tämän tästä, sekä 
kotimaassa että ulkomailla. Merkittävimpänä saavutuksena oli 
runsas kokemus sekä 1. palkinto kansainvälisissä kilpailuissa 
Kööpenhaminassa v. 1996. (Ikääntymisen on muuten alkanut 
huomata vähitellen mm.siitä, ettei ole enää mahdollista osallis-
tua kilpailuihin.)

Nykyisin muusikon toimenkuvaani kuuluu kokopäivätoimisen 
opettamisen lisäksi konsertoiminen muutaman kerran vuodessa 
mm. eri musiikkijuhlilla, sekä kahdeksanhenkisen kotiorkeste-
rimme johtaminen.”

ILTA TANGON JA CHANSONIN PARISSA

Reijo Ahonen ‒ harmonikkataiteilija Turengista

Tervetuloa
tunnelmaan!
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VIRALAN KYLÄLEHTI 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.

Viralan Wauhdin järjestämä lasten ja 
nuorten kolmiottelu käytiin koulun ken-
tällä 22.8. Innostunut urheilijajoukko teki 
hyviä tuloksia.

Tytöt 4 v. ja nuoremmat (lajit 20m juok-
su/ hernepussinheitto 0,5 kg /pallonpot-
kaisu): 1. Jenni Alanoja 6,23/3,90/12,60. 
2. Iida Alanoja 9,15/2,04/5,00. 3. Assi 
Tiihonen 12,39/1,70/3,89. 4. Laura Kos-
kinen 20,15/1,00/2,08. 
Pojat 4 v. ja nuoremmat (lajit 20m juok-
su/ hernepussinheitto 0,5 kg /pallon-
potkaisu): 1. Visa Oja 7,45/4,29/12,83. 
2. Joona Kero 6,65/3,08/12,14. 2. 
Riku Mylly 13,55/4,77/19,20.  Mati-
as Lahti 11,39/5,31/9,51. 4. Iiro Oja 
8,87/1,89/5,52. 5. Verneri Hallavainio  

15,00/2,23/4,89. 
Tytöt 5-6 v (30 m 
juoksu/ pituushyppy/ 
hernepussinheitto 
1kg): 1. Hanna Lai-
ne 7,97 /1,41/4,78. 
2. Venla Inkeroinen 
8,15/1,54/3,87. 3. 
Alina Hallavainio 
9,03/1,49/3,52. 
Pojat 5-6 v (30 m 
juoksu/ pituushyp-
py/ hernepussin-
heitto 1kg): 1. Pyry 
Oja 10,48/1,41 
/5,12. 2. Jere Tauru 
7,87/1,15/4,47. 
Tytöt 7-8 v (30 m 
juoksu/ pituushyp-
py/ korkeushyp-
py): 1. Eve Tauru 
6,84/2,09/85. 2. 
Veera Ahvenjär-
vi 6,17/1,47/75. 
3. Salla Ahven-
järvi 6,59/1,63/70. 4. Neea Kostiai-
nen 7,23/1,04/65. 5. Nea Pelkonen 
7,39/1,20/65. 
Pojat 7-8 v (30 m juoksu/ pituushyp-
py/ korkeushyppy):  1. Ville Inkeroi-
nen 6,99/2,16/85. 2. Aleksi Freund 
6,58/2,19/80. 3. Ari Vuorio 6,45/2,06/70. 
Tytöt 9-10 v. (30 m juoksu/ pituus-
hyppy/ korkeushyppy): 1. Siina Lön-
ni 5,96/2,42/95.  2. Noora Kostiainen 
6,38/2,06/95.   3.  Noora Alanoja

6,38/1,90/80. 
Pojat 9-10 v. (30 m juoksu/ pituus-
hyppy/ korkeushyppy): 1. Juho Ah-
venjärvi 5,70/2,61/110. 1. Sauli Lön-
ni 5,70/2,83/105. 2. Lassi Inkeroi-
nen 5,41/2,40/90. 3. Teemu Laine 
6,30/2,20/90.
Pojat 11-12 v (30 m juoksu/ pituus-
hyppy/ korkeushyppy): 1. Tommi Lai-
ne 5,59/2,94/110. 2. Juho Inkeroinen 
5,95/2,52/95.

Kolmiottelussa juostiin, hypättiin ja heitettiin

Palkintonsa vastaanottivat jaetulla II-sijalla Joona Kero (vas.) 
ja Riku Mylly, kultamitalisti Visa Oja oli jo ehtinyt karata 
paikaltaan, III-sijalla Matias Lahti, sekä lohdutuspalkintojen 
saajat Iiro Oja ja Verneri Hallavainio.

Kilpailujen nuorin Laura Koskinen heitti hernepussin äitinsä Marjon  seuratessa 
vierestä (vas). Seuraavana heittovuoroon olivat tulossa Verneri ja Alina Hallavainio 
Tarja-äidin avustamana. Alakuvassa juoksijat odottamassa vuoroaan.

Lokakuussa tulossa jätevesisuunnitteluilta Viralan kou-
lulla. Tule kyselemään ja kuulemaan eri vaihtoehdoista!
Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

JOULUASKARTELU  sunnuntaina  2.12.2007  
Viralan VTY:n talolla klo 15 alkaen.
Omat sakset mukaan. Pieni tarvikemaksu
Järjestää Wauhti


