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Veikko Myllyn kesäharrastus

Manta ‒ sauna pyörien päällä

V

iralalaisten karavaanareiden Raija
ja Veikko Myllyn pihalla kävi viime kesänä huiske, kun vanhasta asuntovaunusta remontoitiin sauna.
–Tämä on jo toinen sauna minkä olen rakentanut
asuntovaunuun, Veikko kertoo. Vuonna 1997 hän teki
hieman pienempään vaunuun saunan.
Raija ja Veikko ovat olleet 25 vuotta SF-Caravan
Kanta-Häme ry:n jäseniä.

Itse yhdistyskään ei ole paljon
vanhempi, koska juhli reilut
vuosi sitten 35-vuotissyntymäpäiväänsä. Karavaaniyhdistyksen kokoontumispaikka sijaitsee Lammilla Tilkunpellossa
järven rannalla eli sinne sauna
on viety.
Viime kesänä työn alla ollut
vaunu on saatu lahjoituksena
oman yhdistyksen jäseneltä ja
kaikki työt tehtiin siihen talkoilla. Rahaa ei siis mennyt muuhun kuin materiaaleihin. Vaunu
on 1980-luvulta ja merkiltään
Tabbert. Vaunussa on perällä saunaosasto eli lauteet ja kiuas, keskellä peseytymistilat mihin vesi juoksee ämpäreillä

järvestä, ja ovesta sisälle mentäessä on
pukuhuone. Tilaa saunassa on isommallekin perheelle.
Veikko on sisustanut koko saunan
kauniisti paneloiden ja lattiaan on laitettu muovimatto. Suurin osa työstä on
Veikon tekemää. Naapurit ja muut karavaanarit ovat jonkin verran auttaneet ja
sähkötyöt teki alan ammattilainen, joka
löytyi myös karavaanareista. Lopuksi
vaunu sai kauniin beessin värin yläosaan ja punaisen alaosaan, ja nyt on jo
Tilkunpellossa odottamassa ensi kesän
saunojia. Nimeksi vaunulle tuli Manta.
–On muuten ainoa asuntovaunusauna, minkä olemme nähneet, Raija ja
Veikko kertovat.

Myllyn Veikko rakensi kesällä jo toisen matkasaunansa. Eipä uskoisi, että
tavalliseen asuntovaunuun
mahtuu pukuhuone, pesuhuone ja löylyhuone komeasti paneloituina ja lähes
kaikilla mukavuuksilla.

Tässä lehdessä myös:
Ajantasaistettua Viralaa kartoilla * Syyskävelyllä naapurikylässä Hyvikkälässä
Syyskransseja askarreltiin * Sillanpäät löysivät mukavan kodin Viralasta
Koulu sai kunnon pianon * Riihimäen ranta jälleen vaakalaudalla
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Ajantasaistettua Viralaa kartoilla
Maanmittauslaitoksen maastokartoittaja
Harri Lehtimäki ja myös maanmittauslaitoksella työskentelevä ”opintomatkalainen” Satu Parviainen laittoivat Viralan
karttoja ajan tasalle.

J

anakkalan kunnan alueella on suoritettu kuluvan syksyn aikana maastotietokannan määräaikainen ajantasaistus
(tehdään 5–10 vuoden välein). Maastotietokanta on digitaalinen tietovarasto,
josta jatko-jalostetaan erilaisia tuotteita, kuten mm peruskartta, maastokartta
1:50 000, autoilijan tiekartta, käsiGPSlaitteiden taustakarttoja, autonavigaattoreiden tieaineistoja jne.
Myös Viralassa on liikkunut Hämeen
maanmittaustoimiston kartoittajia. Itse
pääsin yhdeksi päiväksi opintomatkalle
maastokartoittaja Harri Lehtimäen mukaan. Olin ikään kuin antamassa ”paikallistuntemusta” kokonaisen 3 vuoden
kokemuksella Viralasta.
Harri tuli noutamaan minua kotoa
Suojärventieltä. Laitoimme auton maastokuntoon eli magneettitarrat kylkiin ja
vilkku katolle. Vilkkua käytettiin isoimmilla teillä varoittamassa muita tiellä
liikkujia hitaasta ajoneuvosta. Jonkin
verran saimmekin kartoitettua autosta
käsin, mutta paljon täytyi tarkistaa ihan
maastossa kulkien.
Muutama mökkiläinen oli paikalla ja
olivat uteliaita tietämään, minkälaisella
asialla liikutaan. Kaikki suhtautuivat
positiivisesti kuultuaan asian.

Vahankiven varmaan jokainen viralalainen tietää nimeltä mutta kuinka moni
on käynyt sitä katsomassa. Tällainen
möhkäre se sitten on kolmen kunnan
rajapyykki – pian kahden.

Tarkistuksen yhteydessä merkittiin
reilu vuosi sitten kuvattujen ilmakuvien
päälle epäselviksi jääneitä tai puuttuvia
tietoja.
Paljon oli tullut uudisrakennuksia,
teitä, sähkölinjoja, loma-asuntoja yms.
kartalle merkattavia kohteita.
Toki oli myös poistuneita kohteita,
kuten purettuja rakennuksia tai käyttötarkoituksen muuttumisia esim. istutettu
pelto. Maastotietokannan ajantasaistuksessa tarkistetaan vain maastokohteita,
eikä tilojen rajoihin tai pyykkeihin kajota ollenkaan.

Päivä oli mielenkiintoinen ja opetti
lukemaan karttaa ihan uudella tavalla.
Vaikka olen työskennellyt karttojen parissa jo yli 20 vuotta, tulee ”kentällä”
vastaan uusiakin asioita ja moni asia
selkiintyy esim. teiden luokitusten merkitys kartalle piirrettäessä, siis onko katkoviiva vai ehjä viiva.
Sää oli tuona lokakuun päivänä koko
kuukauden kylmin ja olinkin ihan jäässä suurimman osan päivästä. Ilma oli
märkä ja kumikengät olivat kova sana.
Päivästä jäi kuitenkin hyvä mieli ja tuli
nähtyä kylältä asioita, joita ei muuten
kenties näkisi.
Harri kävi myös mielenkiinnosta
kolmen kunnan (Hämeenlinna, Janakkala, Renko) rajapyykillä ja totesi, että
Vahankivi oli paikallaan ja rajapyykki
kiven vieressä myös tallella. Näinköhän
tästäkin tulee pian vain kahden kunnan
rajapyykki?
Edellinen painettu kartta Viralan alueelta on vuodelta 1996, joten kyllä ajantasaistus oli paikallaan. Ajantasaistetulla pohjalla olevia karttoja tulosteena on
saatavana ensi vuoden alusta Hämeen
maanmittaustoimiston asiakaspalvelusta, Koulukatu 13, Hämeenlinna.
Opintomatkalainen Satu Parviainen
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Viralan koululaiset saivat kunnon pianon!

– Tätä on ilo soittaa! totesi Viralan koulun johtajaopettaja Anne-Mari Joro. Ja kauniisti
uusi piano soikin, vaikka sen hankinta aiheutti muutamia riitasointuja. Joskus yhteisen
sävelen löytäminen on vaikeaa, ja siitä syystä suunniteltu joulukonserttikin on peruttu.

M

aanantai-aamu 12.11. kihelmöi
jännitystä, kun Viralan koulun
pihaan kaartoi Hämeenlinnan Musiikin
auto ja toi koululle kauan kaivatun uuden pianon.
–Onks tää oikein timanttipiano?
huokaisi eräs alaluokan pojista, kun komeasti kiiltävä piano pääsi paikalleen
Anne-Mari Joron luokkaan.
Piano on Yamaha-merkkinen, hyvin
vähän käytetty, erittäin kauniisti soiva
yksilö, oikea löytö, joka toivottavasti
innostaa sekä lapsia että opettajia musiikin maailmaan. Uusi piano on erittäin
kaunisääninen – sen ääntä on ilo kuunnella. Urheileminenkin on nautinnollista silloin, kun hyvät urheiluvälineet
mahdollistavat parhaan ilon ja hyödyn
liikkumisesta. Toisin sanoen koululla
on nyt kunnollinen instrumentti, jota
opettajien ja lasten on helpompi soittaa.
Koulun oppilaiden ja opettajien lisäksi
uudesta pianosta voivat iloita myös kyläläiset, jotka järjestävät juhlia kauniissa uusitussa koulussamme sekä koulun
oppilaiden luona käyvät vierailijat, jotka
tarvitsevat pianoa.

Syvä helpotuksen huokaisu pääsi
myös tuona maanantai-aamuna entisiltä
konserttityöryhmän jäseniltä. Sen verran merkillinen ja raskas taival kyläyhdistyksen hallituksen alaisuudessa oli
takana. Viime vuonna Viralan kartanolla
järjestetystä konsertista saatu voitto (n.
700 eur) oli suunniteltu käytettäväksi
koulun pianon hankintaan, mutta raha
jäikin kyläyhdistyksen tilille, ja entinen
konserttityöryhmä joutui anomaan pianorahat yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Koulu pystyi itse osallistumaan
hankkeeseen merkittävällä summalla
myös. Tämäkin tuki ajatusta, että oli
juuri oikea hetki hankkia koululle kunnon piano.
Tänä vuonna kartanolle järjestettäväksi suunniteltu konsertti (24.11.) on
jouduttu perumaan kyläyhdistyksen hallituksen ja entisen konserttityöryhmän
luottamuspulan vuoksi. Pianon hankinnan puuhannut konserttityöryhmä ei
enää jatka toimintaansa Viralan kylässä.
Kaikesta huolimatta, uuden soittimen
saaminen oli komea päätös uurastukselle. Pianosta on todennäköisesti ja toi-

vottavasti iloa koululle ja kylälle usean
vuosikymmenen ajan!
Tässä yhteydessä kiitokset entisen konserttityöryhmän jäsenille: Pia
Freund, Tarja Hallavainio, Mia Jahtisaari, Ann-Maarit Kuisma ja Paula Savolainen.
Suuret ja lämpimät kiitokset myös
kaikille pianon hankintaa tukeneille yrityksille ja yksityisille henkilöille: Aiviga
Ky, Janakkalan Osuuspankki, ParturiKampaamo Tuire Alanoja, Kauneushoitola Inkeri Väisänen, Kuisma Ilpo, Lounaskellari Emmi, Taksiautoilija Rauno
Koskinen, VP-Kuljetus Oy ja Viralan
kartano, sekä yksityiset henkilöt Freund
Christian, Freund Pia, Harju Anneli,
Nevantaus Seija, Palola Paula ja Heikki, Rautasuo Hilkka ja Tapani, Rautasuo
Taina-Maaria, Salminen Jukka, Savolainen Paula sekä Vikman Elina.
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Sillanpäät löysivät Viralan

Uusi koti maaseudun rauhaan
T

ämän vuoden toukokuussa Kuuslammintiellä sijaitseva hirsitalo
sai uudet asukkaat kun Maire ja Juhani
Sillanpää muuttivat koiriensa kanssa
sinne asumaan. Sillanpäiden perheeseen kuuluu aikuiset lapset, kaksi tyttöä ja poika, jotka asuvat jo omillaan
muualla, sekä kaksi paimensukuista lapinkoiraa, Aimo ja Kaarna. Kaarna on
aina iloisesti rapulla ottamassa vieraat
vastaan ja Aimo-vanhus enimmäkseen
lepäilee sisällä.
Maire on kotoisin Kuusamosta.
Hän oli 15-vuotias kun lähti maailmalle eli opiskelemaan Ouluun. Opintojen
jälkeen 18-vuotiaana hän muutti miehen mukana Hämeenlinnaan ja sieltä
Riihimäelle missä opiskeli lisää, tällä
kerralla ylioppilaaksi ja merkonomiksi.
Hämeessä Maire asui kaikkiaan
noin 25 vuotta ennen kuin muutti Järvenpäähän ja tapasi siellä Juhanin.
Maire on ollut vuodesta 1988 saak-

ka töissä Helsingissä IBM:llä. Siellä
hän on tehnyt erilaisia hallintoalan
tehtäviä, lähinnä rahoitushallintoa ja
myyntihallintoa. Mairen ja Juhanin yhteisiä harrastuksia ovat luonnossa liikkuminen, marjastus ja sienestys sekä
tietenkin koirat. Maire on tehnyt useita
Lapin vaelluksia vuosien varrella, ja
Lapin luonto lumosi myös Juhanin.
Lisäksi Maire on pelaillut lentopalloa
ja Juhani puolestaan pelaa ikämies-jääkiekkoa. Kuusamon mökillä he käyvät
pyytämässä verkoilla siikaa.
Juhani on syntynyt Joutsassa mutta
muuttanut useasti isän työn vuoksi ympäri Keski-Suomea. Koulun hän aloitti
Viitasaarella ja Kuopiosta valmistui rakennusinsinööriksi vuonna 1981. Töitä
on ollut muuallakin kuin Suomessa,
mm. Bagdadissa ja Tallinnassa. Juhani
on ollut yrittäjä 80-luvun puolivälistä
saakka. Nykyinen yhden miehen yritys
Jusara Oy on perustettu 1994. Hän on
erikoistunut korjausrakentamiseen eli

tekee pääasiassa korjaussuunnittelua
ja erilaisia rakennuttamistehtäviä. Työt
ovat viime aikoina olleet pääasiassa
pääkaupunkiseudulla mutta tarkoitus
on jatkossa löytää töitä lähempääkin.
Järvenpäästä Maire ja Juhani muuttivat Porvoon lähelle maalle.
– Siellä asuessamme totesimme,
että maaseudun rauhassa asuminen on
meidän juttumme, ja aloimme etsiä
omaa paikkaa.
Viralasta löytyikin sopiva omannäköinen hirsitalo mukavalta paikalta
ja hyvien kulkuyhteyksien varrelta.
Sillanpäät toteavatkin viihtyneensä uudessa kodissaan erittäin hyvin.

Sillanpään Maire ja Juhani sekä lapinkoira Kaarna ovat löytäneet tiensä
Viralaan rauhalllisille kulmille.
Luonnossa liikkuminen on yhteinen
harrastus.
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Hyvikkälän maisemia ihastelivat muun muassa Terttu
ja Unto Nieminen (vas.),
Anja ja Reino Mylly, Pentti
ja Liisa Lepistö, Sirkka Valtonen ja Mia Jahtisaari.

Kylät kävelyllä
kyläkävelyllä
Kävelyporukka kokoontui sunnuntaina lokakuun 7. päivänä Hyvikkälän VPK:n talolla Hyvikkälän kyläläisten
kutsumana. Parikymmentä kävelijää teki yhdessä noin
viiden kilometrin lenkin. Pienimpiä kuskattiin välillä
repparissa tai rattaissa.
Hyvikkäläläiset kertoilivat matkan varren näkymistä.
Lopuksi juotiin pullakahvit VPK:n talolla.
Kiitokset kutsujille ja osallistujille. Oli mukava päivä!
Ensi keväänä on meidän vuoro kutsua naapurikyläläiset.
Mäenpään hevoset katselivat korvat tarkkoina ohikulkijoita. Eivät ole tainneet
ennen Viralan väkeä nähdäkään – ainakaan näin
monta yhdellä kertaa.
Pollet olivatkin viimeisä
päiviään laiduntamassa
näillä pelloilla, sillä seuraavalla viikolla ne vaihtoivat
omistajaa.

Hiljaa virtaa Tuulensuun
joki Hyvikkälän peltojen
halki. Kauniit ja rauhalliset
maisemat olivat ilo kulkijan
silmään kun sääkin sattui
suosimaan.
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Hyvää Joulunaikaa kaikill

Kransseja porukalla

Syyskransseja tehtiin syksyisistä luonnon
materiaaleista VTY:n talolla su 14.10. Kirsi
Pelkosen opastuksella. Vanhoilta ja nuorilta
sujui iltapäivä iloisen askartelun merkeissä.
Oikealla mm. Eila Jahtisaari ja Ritva Salonen. Alakuvassa Niko ja Tuire Alanoja, taustalla Miia Jahtisaari ja oikealla Ann-Maarit
Kuisma.

LEIKE 21.11.07:

Jouluista askartelua Viralan Ty:n talolla
su 2.12. klo 13-17
Klo 13 alkaen tehdään havukransseja Kirsi Pelkosen
opastuksella. Voit tuoda mukanasi männyn/kuusen havuja
ja jos sinulle jäi syysaskartelusta sidontalankaa. Tarvikkeita
saatavana myös pientä maksua vastaan.
Klo 15 lähtien tehdään joulukortteja ja koristeita Laura Nurmen opastuksella. Ota sakset mukaan. Pieni tarvikemaksu.
Puffetti!

Järj. Wauhti

VIRALAN KYLÄLEHTI on kyläyhdistyksen kustantama Viralan kyläläisten pää-äänenkannattaja,
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 helmikuun tienoilla.

