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Vojakkalan Viesti Internetissä: http://www.aumanet.fi/poronoro/vv

Kyläkuulumisia
Siivoustalkoot pidettiin 3.5. ja taas löytyi aarteita
tiepuolesta. Minäkin löysin ihan ehjän saippuarasian,
parit Mersun etulyhdyt (rikki), ehjiä pulloja yms. Lahjakortin kauppaan, jota ei ole, voitti Tero Maunula.
Kauppiaan suhteen vedettiin vesiperä; vuokrasopimus tehtiin, mutta kandidaatti ei taustastaan johtuen
saanut lupia. Sen sijaan Räyskälän kauppa aukesi 19.6.
kaksi viikkoa kauppakiinteistön omistajanvaihdoksen
jälkeen.
Vaikka kauppa ei olekaan auki, alkoi lavan kesäkausi. 12.6. illan kaatosateessa Solistiyhtye Suomi
esiintyi tällä kertaa ihan oikeassa Vojakkalassa. Lippuja myytiin 230. Seuraavat tanssit ovat juhannusaattona, ja välillä voi poiketa rannassa kokkojuhlassa.
Postitoimipaikan nimenmuutoshakemus on toimitettu Postille, mutta asiasta ei ole toistaiseksi kuulunut
mitään. Kesän tapahtumia viedään eteenpäin toimintasuunnitelman mukaan, niistä lisää toisaalla Viestissä.

Vojakkalan matka
Tornion Vojakkalaan ollaan lähdössä etukäteissuunnitelman mukaan 23.7. aamulla ennen heräämistä. Kuljettajana on Esa Hiltunen, toista kuskia ei ole ainakaan
vielä ilmoittautunut. Matkaan lähdetään Pekolan bussilla.
Kylätoimikunta ja Valpas sponsoroivat osan bussikuluista.
Lisäksi lähtijöiden maksettavaksi jää kaksi ateriaa paikan
päällä. Isännät tarjoavat yöpymiset ja aamiaiset.
Reissuun on ilmoittautunut 16 henkeä, joten mukaan
sopii vielä, vaikka bussi vaihtunee 24-paikkaiseen.
Mukaan on ilmoittautunut pari ulkokyläläistäkin,
Pohjoisen porukka oli pitkälti eläkeläisiä, mutta
meidän kylältä ei ole ilmoittautunut vielä yhtään siihen
ryhmään kuuluvaa. Aktivoitukaapas nyt, reissun ohjelmassa on mielenkiintoisia kohteita ja tuttuja ihmisiä.
Ilmoittautua voi minulle tai Siskolle, puh. 448 144.
Markku Hirvenoja

Tapahtumakalenteri
25.6.
25.6. klo 22.
26.6.
27.6. klo 14
3.7.
10.7.
16.7. klo 18
17.7.
23.7.- 25.7.
24.7.
31.7.
7.8.
8.8. klo 11
18.-19.9.
31.10. klo 13

Tanssit lavalla. Kimara solistina Vänö Kursu
Vojakkalan kokkojuhla uimarannassa, kokkotalkoot edellisenä iltana klo 18
Tanssit lavalla. Jermut, solistina Ilkka Halonen
Teatteritraktori Tervalammilla
Tanssit lavalla, Soittaa Härkätie. Järj. Maa- ja kotitalousseura.
Tanssit lavalla. Ajomiehet.
Kylän kesäjuhla lavalla. Soittaa Härkätie.
Tanssit lavalla. Päivi Siivonen orkestereineen.
Matka Tornion Vojakkalaan
Tanssit lavalla. Kari Rautio.
Tanssit lavalla. Lopen Harmonikat.
Tanssit lavalla. Esko Rahkonen.
Luontopyöräretki
Räyskälä-Salo, sata ja yksi kuvaa. Vanhojen valokuvien näyttely Räyskälässä.
Syyslounas
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Kokkojuhla

Teatteritraktori 27.6.

Juhannuskokko on taas tarkoitus rakentaa ja polttaa sitten
aattoiltana pois. Ja Vojakkalan kokkohan ei ole mikään
mitätön tuhahdus, vaan palaa pitkään. Jotta näin kävisi,
pidetään kokonrakennustalkoot torstaina 24.6. klo 18.
Kokkojuhlassa on tarjolla makkaraa, limua ja haitarinsoittoa perinteiseen tapaan. Musiikista vastaa Timo
Mäkelä ja ravitsemuksesta kylätoimikunta.
Pelastuslaitoksen autojen vapaan liikennöinnin turvaamiseksi pysäköinti vain rannan puolelle tietä.
Tervetuloa!

Tervalammin Teatteritraktorin lavalla on leikitty jo viitenä
kesänä. Traktorin peräkärry sai uuden ilmeen – siitä tuli
teatterilava. Lasten lavana aloittanut lasten oma kesäteatteri esitti ensimmäisen näytelmänsä vuonna 1999.
Seuraavana vuonna lava sai katteen ja esityksiä oli
kolme: Tervalammilla, Räyskälässä ja Vojakkalan koululla. Juonen kehittely tapahtui mahdollisimman paljon
lasten omiin ideoihin perustuen. Neljä ensimmäistä vuotta
tapahtumat keskittyivät Viherlaakson kuningas Artturin
valtapeleihin naapurimaiden kanssa ja prinsessa Odetten
ja hänen ystäviensä noita Amelian ja Hirmuisen Hirmun
touhuihin. Roolit ovat syntyneet itsekehitellyn tarinan
ympärille tarpeen mukaan. Viime kesän esityksen aihepiiri oli ajankohtainen. Se pureutui Sars-ongelman lisäksi
koulumaailmaan ja äidin ja tyttären suhteeseen.
Tämän vuoden esitys syntyy viikon aikana ma 21.6.
alkaen. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan
leikkiin. Jokaiselle löytyy jotain tekemistä esityksen
valmisteluissa. Äänimaailmaa tulee lasten kanssa
suunnittelemaan Vesa Laakso Kotkasta. (Näyttelijät
keräävät vapaaehtoisen maksun, joka menee lyhentämättömänä tasan esiintyjien kesken.) Tiedustelut ja
ilmoittautuminen Eliisa Asikainen 050-32 222 52.
Yhtä tärkeää kuin esitys on kesäinen tapaamien tuttujen ja tutuiksi tulevien kanssa Tervalammin vanha tupa
on paikka, jossa voi pohtia maailmanmenoa ja tuloa.
Tervetuloa Tervalammille toisena juhannuspäivänä 27.6. klo 14.00 alkavaan esitykseen ja sen jälkeen
tupaan kahville.

Kesäjuhlat

perjantaina 16.7. klo 18 alkaen
Vojakkalan koko perheen kesäjuhlaa vietetään perjantaina
16.7. tutuissa merkeissä lavalla. Ohjelmassa on perinteisiä
pihakisailuja: pikkuväelle kävynheittoa ja vähän isommille keilapeli, kettingin heitto, tikan heitto ja ammunta.
Sisätiloissa on Vojakkalan taidepiiriläisten työnäyttely.
Tanssimusiikista vastaa Härkätie -yhtye totuttuun tapaan.
Nyt on hyvä tilaisuus myös perheen pienimmillä tulla
isompien joukossa kokeilemaan tanssin askeleita!
Puffetti ja grilli palvelevat. Vapaaehtoinen pääsymaksu. Tervetuloa koko perheellä!

Vojakkalan taidepiiriläisten töitä oli esillä Fallesmannissa toukokuun ajan. Näyttelyn avajaisissa oli mukava
edustus Vojakkalasta, tilaisuuden päätteeksi piiriläiset
ryhmittyivät yhteiskuvaan.
Töitä on esillä kesäjuhlien aikaan lavalla.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää
Tilauksesta kaikki rakennusalan tarvikkeet
Terassikahvio
Polttoainemyynti
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MA-PE 9.00 - 18.00
LA
9.00 - 18.00
SU
10.00 - 16.00

• Bussi 1 + 16 hlö
• Taksi 1 + 4 hlö
• Taksit 1 + 8 hlö
Pyörätuolivarustuksella
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045

Kyläkauppa Tarjukka
Portaan keskustassa

p. (03) 4343 009

Sekatavaramyymälä: palvelutiskiltä mm.
Hakalan tutut lihajalosteet, lihat, juustot
Veikkauspalvelut
Posti (lähtö klo 16.30)
Kahvio
Nettipiste

MA-PE 9.00 - 18.00
LA
9.00 - 15.00
SU 12.00 - 15.00

Maastojuoksutuloksia
Vojakkalan Valpas järjesti touko-kesäkuussa perinteiset maastojuoksut Kalattoman nummella. Juoksemassa
käytiin useampana iltana ja liikkumaan saatiin tällä
kertaa myös aikuisia Valppaan haastettua kylätoimikunnan jämptijuoksuun. Tässä tavoitteena oli arvioida oma vauhtinsa etukäteen ja sitten yrittää kiertää
lenkki mahdollisimman tarkkaan omaan tavoiteaikaan.
Jämpteimmin oman liikkumisensa osasi arvioida Asko
Stenholm, jonka vauhti oli 28 sekuntia arvioitua
nopeampaa. Lapsia ja nuoria mukana oli kaikkiaan
17 kappaletta ja myös 16 aikuista kävi kiertämässä
lenkin vähintään kertaalleen.
Ohessa koottuna lasten ja nuorten parhaita aikoja eri
kerroilta. Nimiä ei ole lajiteltu ikäkausittain tms., vaan
mukana on lapsia 3 vuotiaasta ylöspäin. Jotkut ehtivät
koettaa voimiaan useammalla matkalla.
1 kilometri
Jani Untinen
4,19
Jesse Untinen
4,51
Tiia Untinen
5,17
Santeri Mäenpää
5,18
Jiri Untinen
5,29
Valtteri Mäenpää
5,30
Minttu Heiskanen 5,51
Teemu Lukana
6,08
Sanni Heiskanen
6,10
Tarusisko Hirvenoja 6,25
Jere Untinen
8,37
Olli Heiskanen
8,37
Tatuveikko Hirvenoja 9,22
Elli Mannoja
9,33
Severi Mäenpää
9,48

2 km
Jani Untinen
Tuukka Uotila
Jesse Untinen
Jiri Untinen
Tiia Untinen
Minttu Heiskanen

10,15
11,18
10,44
15,55
18,34
18,35

Hirsipuun pystyttäjä
Rakennuspalvelu
Markku Heikkinen
Arotie 163
12950 Sokala
050 359 9292

SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY
Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135

200 metriä
Janina Ollikkala
0,48
Jere Untinen
0,50
Tatuveikko Hirvenoja 0,58
Kiia Uotila
0,98
Severi Mäenpää
1,06

Vojakkalan maa- ja kotitalousseuran järjestämät

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

®

Tulikivi-yhtiöt

Kivi elää kanssasi.

Tanssit Vojakkalan lavalla
lauantaina 3.7. klo 20-1.00.
Soittaa Härkätie-yhtye. Liput 8 euroa.
Kaikki tervetuloa!
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Sauli Aaltonen In Memoriam
4.1.1926 — 5.4.2004

Vojakkalan aktiivinen puuhamies Sauli Aaltonen kuoli
keväällä nopeasti edenneen sairauden uuvuttamana.
Viimeiseen asti hän oli mukana kylän ja erityisesti
Vojakkalan Valppaan toiminnassa.
Sauli Aaltonen oli urheiluseura Vojakkalan Valppaan
perustajajäseniä ja oli mukana ensimmäisessä johtokunnassa vuosina 1948-49. Perheen perustaminen ja
oman kodin rakentaminen veivät hetkeksi aktiivisuutta
toisaalle, mutta Valppaan jäsen hän oli elämänsä loppuun saakka ja viimeiset vuodet (1998-2004) myös
johtokunnan jäsen.
Sauli Aaltonen oli Valppaan kantavia voimia viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana hän oli
mukana kaikissa seuran talkoissa ja rakentamisprojekteissa. Hän oli viimeinen elossa ollut Vojakkalan
lavan rakentajista -muut urakassa mukana olleet
olivat Reino Elo, Jouni Halinen ja Eino Stenholm.
Aaltosen rooli oli merkittävä myös lavan myöhemmissä remonteissa ja kunnostustöissä. Samoin hän
oli rakentamassa kaupan yhteyteen postin tiloja, ja
oli aktiivisesti mukana myös keväisessä huoneiston
peruskorjauksessa. Vielä helmikuun puolivälissä juuri
ennen sairaalaan joutumistaan, Valppaan johtokunnan
kokouksessa, hän pahoitteli, ettei ollut pariin päivään
jaksanut olla mukana talkoissa, eikä ehkä jaksa tulla
seuraavanakaan päivänä.
Sauli Aaltonen oli Vojakkalan työväenyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja. Puheenjohtajan toimeen hän
tarttui jo vuonna 1956 ja hoiti tehtävää kuolemaansa
saakka, siis lähes 50 vuotta. 1950-60 -luvuilla työväenyhdistys ylläpiti aktiivista harrastustoimintaa kylässä.
Toiminnan keskus oli lavan vieressä sijainnut, 1916
rakennettu Työväentalo. Vuosittain järjestettiin paritkymmenet tanssit, elokuvailtoja, iltamia ym. Myös
erilaiset harrastuskerhot, mm. näytelmäkerho pyörivät
aktiivisesti. 1960-luvun puolivälissä harrastustoiminta
ja aktiivisuus kääntyivät jyrkkään laskuun television

tulon seurauksena ja toiminta hiipui. Työväentalo jäi
vähälle käytölle, rapistui ja purettiin 1978.
Sauli Aaltonen oli perustamassa kylätoimikuntaa
vuonna 1980. Hän oli kylätoimikunnan jäsen pari
ensimmäistä kautta eli kuusi vuotta. Tuona aikana
luotiin pohjaa monille elämään jääneille kylän tapahtumille. Mm. kylän yhteinen kokkojuhla sai alkunsa.
Aktiivisena kylätoiminnan miehenä Sauli Aaltonen
oli mukana aina kun tapahtui ja tekijöitä tarvittiin, oli
sitten kysymys kokon rakentamisesta, laiturin teosta
tai mistä tahansa oman kotikylän hyväksi tapahtuvasta
toiminnasta.
Elämäntyönsä Sauli Aaltonen teki metsurina Someron
yhteismetsälle. Kesäaikaan hän oli töissä rakennuksilla.
Mentyään naimisiin Anna-Liisan kanssa vuonna 1950
tuli ajankohtaiseksi oman kodin perustaminen. Sauli ei
halunnut lähteä Vojakkalasta, vaan osti tontin ja rakensi
Kotikunnaan - asuinrakennus valmistui 1953, sauna ja
navetta hieman myöhemmin. Navettaa laajennettiin sittemmin seitsemälle lehmälle - maanviljelys oli Saulille
mieluista, vaikka työt olikin tehtävä päivätyön ohessa.
Tilan pellot olivat kylän eri puolilla. Kyläläisten mieliin
onkin piirtynyt kuva 1960-70 luvulta, kun Sauli ajeli
avotraktorillaan kylän läpi ja musta koira Piki istui
perävaunussa tai seisoi traktorin takana. Lehmät tilalta
lähtivät keväällä 1988.
Sauli kävi tekemässä lumityöt kahdelle sisarelleen ja
parille naapurille viimeiseen asti. Kun sairaalaan lähtö
tuli, jäi traktori linkoineen ajovalmiiksi. Mutta kuski
puuttuu - aktiivinen kylätoimija on poissa.
Tämä kirjoitus sai kimmokkeen luettuani Vojakkalan Valppaan
50-vuotishistoriikkia - Sauli Aaltosen nimi oli mainittu useampaan kertaan. Kesäisen perjantai-illan vierailu kaupan kahviossa
ja paikalla käyneiden kyläläisten kuuleminen loivat pohjan kirjoitukselleni. Pyyteetön työ yhteiseksi ja kylän hyväksi ansaitsee sille kuuluvan huomion - vaikka näin jälkikäteenkin.
Sisko Savolainen

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa, parillisten
kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Ulkoasu ja toimitus
Painos 150 kpl
Poronoro Tmi
Vastaava toimittaja
Jakelu
Tero Tarkkala
Urpo Vienonen
Heinuntie 93
Monistus
12950 Sokala
Hämeen Konttoritekniikka
Puhelin 040 829 5815
Piirrokset
tero.tarkkala@mbnet.fi
Tarusisko 6 v.
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