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Kyläkuulumisia
Edellisvuodesta poiketen heinät saatiin tehdyksi melko
sterssittömästi, mutta sen jälkeen onkin ollut suotuisat olosuhteet kasvitaudeille, joka näkyy ympäristössä ruskeina
lehtinä, vaikkei vielä olekaan varsinaisesti ruska-aika.

Kesän juhlat ja tapahtumat
Vojakkalan kesä oli jälleen vilkas. Osallistujia perinteisiin
kylätapahtumiin ja tanssilavallekin riitti mukavasti.
Kokkojuhla pidettiin perinteiseen tapaan rannalla.
Väkeä oli paikalla reilut kolmesataa; sää oli suosiollinen ja tunnelma leppoisan mukava.
Kesäjuhla pidettiin kylätoimikunnan 25-vuotisjuhlan
merkeissä. Puffetin seinälle kerättiin kooste lehtileikkeistä
vuosien varrelta, ja se jätettiin loppukesäksi paikoilleen.
Juhlassa oli myös kylän taidepiiriläisten näyttely. Viime
vuotiseen tapaan osa yleisöstä odotteli paikalle Teatteritraktorilaisia, mutta tämä ei nyt toteutunut. Lapset tulevat eri puolilta Suomea, ja porukan kokoaminen esitystä
varten ei ole pieni juttu, eli teatteritraktorilaisten saanti
kesäjuhliin ei ole itsestään selvää.
Pyöräretki suuntautui tällä kertaa Akankaivontielle
Saikkosille ja takaisin. Perillä oli tarjolla Kiian syntymäpäivän rääppiäiset ja makkaranpaistoa. Syömingit olivat
sen verran hurjat, ettei kukaan jaksanut lähteä pidemmälle, vaan palattiin yksissä tuumin takaisin kylään. Reitti
oli 12 km, mutta pahuksen mäkinen ainakin peräkärryn
kanssa :-)

Ryhmis ja pihatalkoot
Ryhmisaitaukseen keväällä hankitut leikkivälineet saatiin
asennetuksi ja hiekkakasat hukattua koulun pihamaalta.
Melkoista kuopankaivuuta tuo virallisten ohjeiden mukainen keinunasennus; kaivumaasta saatiin aikaiseksi mukavankokoinen kumpare kaukalon kulmalle, eikä siihen
tarvittu edes lisämaata lokasäiliön montusta.
Talkoissa huseerasi kaikkiaan tusinan verran
kyläläisiä, 4 traktoria, 2 kaivuria ja 1 bobcat.
Lisäksi kunta kustansi kumpareen muotoilun Telinin isolla kaivinkoneella. Tunteja ei

laskettu, mutta ainakin viitenä päivänä hommia
tehtiin.
Kunta päätti keväällä sulkea ryhmiksen
vuodeksi, mutta nyt se kuitenkin pyörii, ja lapsia on
taas sen verran, että puolitoista hoitajaa ei tahdo riittää.
Kiitos aktiivisesta asian ajamisesta Pasi Tarkkalalle ja
työnantajaksi heittäytyneelle Valppaalle.

Europa Tour
Vojakkala heitettiin hieman yllättäen loppukesästä myös
Euroopan kartalle, kun kylään pölähti 3.8. lyhyellä
varoitusajalla noin 30 hengen Europa Tour-karavaani
(www.europatour.org), joka kiertää edelleen EU:n
maaseutua. Sahan vierestä mökin ostaneet Tim ja Sigrid
Gorree olivat kutsuneet porukan suomalaiseen maaseutukylään.
Nettisivuilla olevista väliaikakommenteista päätellen
onnistuimme tarjoamaan heille sitä, mitä he olivat tulleet
etsimäänkin: maaseudun ihmisiä ja perinteitä. Vierailu
typistyi lauttapaikkojen puutteen vuoksi puoleentoista
vuorokauteen, mutta silti ehdittiin tutustua Kallelaan,
Lukanaan, Pekkalaan, sahaan ja kyläkauppaan sekä
saunoa Tervalammin savusaunassa. Torstai-iltana oli
lavalla tutustumistilaisuus kyläläisille ja myöhäisillasta
vielä pienen ryhmän keskustelutilaisuus maatalouden
tilasta. Kiitos kaikille muutaman päivän varoitusajalla
projektiin mukaan lähteneille, saimme tehdyksi ilmeisesti todella hyvän vaikutuksen.

Syksyn tullen
Sadonkorjuuaika on parhaimmillaan ja ahkerimmat
ovat jo täyttäneet varastonsa metsän ja puutarhan antimilla. Iltojen pimetessä on aika taas suuntautua itsensä
kehittämiseen: kurssitarjontaa kannattaa katsella myös
naapurikylistä, ja myös kunnanrajojen takaa. Kylärintamallakin toimintaa riittää. Kylätoimikunta yrittänee mm.
saada aikaiseksi kylälle nettisivut - jotta mainio kylämme
löydettäisiin myös maailmalta.
Markku Hirvenoja
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Tapahtumia
30.8. klo 18
1.9.
13.9. klo 18.30-21
17.9. klo 15.30
21.9. klo 18
26.9. klo 18
14.10. klo 18
30.10. klo 13-

Lapsijumppa alkaa koululla ja jatkuu parittomilla viikoilla tiistaisin
Vojakkalan koulun 100-vuotisjuhlat
Lopen opiston piirustus ja maalaus -kurssi alkaa koululla
Kiertokapulan ongelmajätekeräysautot koululla
Hygieniapassikurssi Räyskälän leirikeskuksessa
Laiturin nosto
Syyslounaan talkoopalaveri koululla
Syyslounas Vojakkalan koululla

Vojakkalan koulu 100 vuotta!
Vojakkalan koulu viettää satavuotisjuhliaan torstaina 1.9.
Koulupäivä aloitetaan lipunnostolla aamulla kello 8.20.
Lapsilla on tiedossa ”vanhan ajan” koulupäivä ja koululla
on avoimet ovet kello 12.25 asti.
Varsinaista juhlaa vietetään illalla. Kello 17 alkaen
juhlakahvitarjoilu ja tervehdysten vastaanotto. Iltajuhla
kello 18. Juhlapuhujana ulkoministeriön osastopäällikkö
Ulla Väistö, Vojakkalan koulun entisiä oppilaita. Kunniavieraiksi on kutsuttu vanhat koulunjohtajat ja muuta
henkilökuntaa. Kyläläiset ja koulun vanhat oppilaat
- tervetuloa mukaan!
Juhliin liittyen koululle kootaan pienimuotoinen
näyttely vanhasta koulutavarasta ja kouluaiheisista
valokuvista. Jos sinulla on hallussasi
vanhoja luokkakuvia tai muuta kouluun liittyvää, tuo ne koululle tiistaihin
30.8. mennessä. Mukaan otetaan koulumuistoja koko koulupiirin alueelta,
eli myös Räyskälän ja Salon entisten
koulujen kuvia.

Hygieniapassikoulutusta
1.1.2005 tuli voimaan laki, joka määrää elintarvikehygieniasta. Laissa sanotaan, että jokaisen joka työskentelee
pakkaamattomien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
kanssa, tulee suorittaa näyttö elintarvikehygieenisestä
osaamisestaan. Hygieniapassi aletaan vaatia myös jokaiselta makkaran- tai lätynmyyjältä messuilla, toreilla sekä
muissa tapahtumissa.
Nyt on erinomainen mahdollisuus käydä suorittamassa
tuo vaadittu kuulustelu, kun Perttulan erityisammattikoulun erityisopettaja Eila Pietilä järjestää kurssin ja

Lapsi-jumppa jatkuu kesätauon jälkeen.
Ensimmäinen kokoontuminen tiistaina 30.8. kello 18 (18.30) Vojakkalan koululla. Mukaan ovat tervetulleita siis
alle kouluikäiset lapset vanhemman seurassa. Jumpat jatkuvat joka toinen viikko. eli aina parittomilla viikoilla.
Ohjaajina toimivat Marko Ja Tiina Saikkonen. Järjestelyistä vastaa kylätoimikunta ja jumppaan on vapaa
pääsy Tervetuloa mukaan niin entiset kuin uudetkin
jumppaajat.

Piirustus ja maalaus -kurssi
Lopen opiston kurssi tiistaisin klo 18.30-21 Vojakkalan koululla 13.9. alkaen. Ohjaajana Riitta Förström.
Ilmoittautumiset opistoon.

Käsityöiltoja kaupalla?
Mitäs jos syyskiireiden hellitettyä aloitettaisiin kaupan
kahviossa pitää käsityöiltoja? Oma käsityö&juttuseuraa.
Kauppias-Jaanalle voi ehdottaa aikaa.

Vojakkalan kyläkauppa

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA

Jaana Krook ky p. (019) 448 105

p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman

Päivittäistavaraa & käsitöitä

Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää
Tilauksesta kaikki rakennusalan tarvikkeet
Polttoainemyynti, Vuokrattavissa mm. venetraileri, peräkärry, puutarhatyökaluja ym.

Syyskuun alusta alkaen avoinna seuraavasti:
Ma-Ti suljettu
Ke-To 10-18
Pe
10-19
La-Su 10-16

Kahvila (c-oikeudet)
avoinna arkisin klo 13 alkaen,
viikonloppuisin kuten kauppa
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kuulustelun Räyskälän leirikeskuksessa keskiviikkona
21.9. klo 18 (-20). Ilmoittautumiset perjantaihin 9.9.
mennessä suoraan Eila Pietilälle, p. 050 330 4351 tai sp.
eila.pietila@suomi24.fi.
Eila lähettää jokaiselle osallistujalle kotiin luentomateriaalin opiskeltavaksi. Kurssi-iltana sitten kertaillaan
yhdessä asioita ja tämän jälkeen on kirjallinen kuulustelu.
Hygieniapassi tulee postissa tentin läpäisseille. Kurssi ja
passi maksavat 25 euroa/henkilö. Kylätoimikunta ja
Valpas avustanevat aktiivisesti toiminnassaan mukana
olevia, joten kyselkääpä tarvittaessa. Nyt siis kurssille
kaikki joilta hygieniapassi vielä puuttuu!

MA - TO 9.00 - 18.00
PE
9.00 - 20.00

LA
SU

9.00 - 18.00
10.00 - 18.00

Syyslounas neljännentoista kerran
Maistuvaa ruokaa kotoisista aineksista pöydän täydeltä, eli Vojakkalan syyslounas tarjoillaan tänä vuonna
30. lokakuuta.
Tule mukaan talkoilemaan- töitä jaetaan ja ruokalistaa suunnitellaan perjantai-iltana 14.10. Mukaan
mahtuu myös tarjoilijoita, tiskaajia ja muita avustajia
- yhdessä tekeminen on kivaa, tule sinäkin!
Näin sadonkorjuuaikaan on hyvä pitää myös mielessä, että jos jotain tulee varastoihin yli oman tarpeen,
tämä voisi olla käyttökelpoista yhteisellä kylälounaalla
- ota yhteyttä emäntä-Leenaan, (p. 050 359 9291).

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. (019) 448 123, GSM 050 531 5573

Vuolukiviuunit

Retkellä Korkeasaaressa
Vojakkalan kylätoimikunta järjesti lauantaina 6.8 retken
Korkeasaareen. Kylätoimikunnan emäntä oli valmistanut
maittavat eväät kaikille retkeläisille mukaan. Matka alkoi
Vojakkalan koululta klo 10.00 ja sääkin oli auringonpaisteen kera ryhdistäytynyt hemmottelemaan matkalaisia.
Perille Korkeasaareen meidät vei Lin- Carin taksikuljetus
ja sujuvasta kyydityksestä kiitokset kuskillemme Jarille.
Kuten kaikki Korkeasaaressa käyneet tietävät, että
saapuessaan eläintarhaan ei voi tietää mitä eläimiä
milloinkin näkee. Lämpiminä päivinä eläimet viihtyvät
parhaiten varjoissa omissa pesissään ja oloissaan, eikä
niitä välttämättä näe ollenkaan koko reissun aikana. Voi
olla, että siinä piilee se yksi syy, miksi Korkeasaaressa
jaksaa käydä vaikka joka vuosi uudestaan. Lapsista oli
jännittävää ja hauskaa etsiä eläimiä niiden tarhoista, eikä
pettymys ollut kovin suuri, vaikka eläintä ei olisi löytynytkään, katseltavaa oli kuitenkin niin paljon. Jokavuotisiin
suosikkieläimiin taitavat joka tapauksessa kuulua niin
veikeät apinat kuin uljaat leijonat ja muut kissaeläimet.
Meidän perheen suosikkeja taisivat olla tällä kertaa
vapaana eläintarhassa käyskentelevät riikinkukot, sekä
kauniit flamingot.
Matka kohti Vojakkalaa alkoi kello 17.00. Kasseihin oli
ilmestynyt matkan varrelta erilaisia eläintarhan asukkeja
esittäviä karvapalloja sekä karkkia totta kai. Suut olivatkin makeana koko kotimatkan ja reissulaiset tuntuivat
muutenkin tyytyväisiltä päivän antiin.
Tanja Uusitalo

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

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - pyöräkaivinkone
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819

SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY
Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135
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Harjulan Alman koulussa yli puoli vuosisataa sitten
eli muistelua kouluvuosilta Vojakkalassa 1949-1952

Äiti vei ensimmäisinä aamuina koulun portille saakka
polkupyörän tarakalla, kun jännitti niin kovin se opintien
alku. Olisikohan ollut uusi mekkokin päällä, Kallelan
Siirin ompelema. Tärkein asia oli kuitenkin laukussa,
koulueväät. Maitoa patenttikorkillisessa lasipullossa
ja kotoista hiivaleipää voipaperiin käärittynä. Koulun
puolesta sai kuumaa velliä tai keittoa, jota Rantasen
Elli keitti – pohjaan polttamatta - koulun saunan muuripadassa. Ruoka tuotiin ämpärissä luokkaan, jaettiin ja
nautittiin pöydäksi nostetulta pulpetin kannelta. Ennen
ateriaa luettiin ruokarukous.
Pienessä koulussa kaverit tutuiksi
Luokkatovereitani eli 1942 syntyneitä oppilaita Vojakkalan alakoulussa olivat ainakin Rantasen Raija, Kaustan
Liisa, Kuntosen Arto, Mäenpään Eila, Niinimäen Teuvo,
Stålhammarin Pauli, Vienosen Jorma, Uudentalon
Matti…ja keitähän vielä? Oliko Airi Uusitalo, oliko
Zettermannilta joku?
Rauni ja Kyllikki olivat kuitenkin luokkaa ylempänä.
Kun olimme niin paljon yhteisissä luokkatiloissa, ei oman
luokan käsite hahmottunut kovin selvästi. Yhtä kaikki, me
pienen koulun lapset tunsimme piankin kaikki toisemme
enkä usko, että kukaan kiusasi toisia ainakaan pahasti.
Ollikkalan Simo hauskuutti muita istumalla pulpetissa
aina väärinpäin, vilkas kun oli jo silloin. Suurta rakkautta
osoitettiin tyttöjen ja poikien kesken heittelemällä maustepippureita soppalautaselta toiselle.
Koulumatkoja kuljin usein yhdessä Kauppisen Mirjan
kanssa, sieltä päin tulivat myös Virojärven Oiva ja tietenkin Braskin Seppo. Mutta Santalan eli Salmen Kyllikin
kanssa meillä oli sitten myöhemmin eniten yhteisiä
juttuja, kun saimme polkupyörät käyttöön. Sotkimme
niillä järven ympäri ja jopa Topenolle saakka – ja hauskaa oli!
Opetusta ja kasvatusta
Opettajamme Alma Harjula oli meille kaikille kuin
ymmärtäväinen täti, mutta omalla arvokkaalla tavallaan.
Nuttura päässä, hymyilevät kasvot, mutta aina vähän etäinen. Hän ei huutanut eikä hänelle huudettu. Piti kurissa
ja Herran nuhteessa ja sai kyllä oppimaan lukemiset ja
• Bussi 1 + 16 hlö
• Taksi 1 + 4 hlö
• Taksit 1 + 8 hlö
Pyörätuolivarustuksella
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045
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kirjoittamiset. Sitten kun opimme lukemaan, saimme
halutessamme kerran viikossa, lauantaina, lainata koulun
kirjastosta yhden kirjan pyhälukemiseksi kotiin.
Kasvatus kaikinpuoliseen siisteyteen oli osa koulutyötä. Opettaja tarkasti, että meillä oli puhtaat kädet.
Eipä ole vieläkään unohtunut hänen sanontansa: ”ai jai,
kynnet pitkät kuin oravalla - lika, musta joka kynnen alla!”
Eikä tullut mieleen rääpiä mitään asiatonta kirjojen tai
vihkojen sivuille.
Koulumuistoja
Ympäristöoppia oli aika paljon sitäkin: jo alakoulusta
lienee juurtunut mieleen kiinnostus luontoon ja vuodenaikojen vaihtumisiin. Pahiten ovat mieleeni jääneet
kuitenkin alakoulun käsityöt: valmistimme muun muassa
pallot, joiden sisukseksi sidottiin korkkeja ja pinta piti
ommella joillakin tietyillä pistoilla raidalliseksi. Sitten
oli tehtävä mustekynän terän kuivaamiseen käytettävä
kerrostyyny. Ja voi luoja niitä virkattuja ja neulottuja patalappuja! Välillä tuli ihan kireää ja välillä löysää, Alma pisti
purkamaan ja silti lopputulos oli aika hellyttävä.
Heti syksyllä oli perunannostolomaa ja taisimme saada
vapaata myös marjojen poimimista varten, sillä niitähän
vietiin myös koulun keittolaan. Muutoinkin kodin ja
koulun yhteistyö oli toimivaa. Koulun juhlat olivat koko
kylälle vuoden kohokohtia, etenkin kuusijuhla ja äitienpäivät. Ja että me opettelimme hartaasti ulkoa virsiä ja
lauluja, joita opettaja harmonilla säesti! Itse olin surkea
laulaja ja sainkin sen sijaan lausua runoja.
Lämpimissä muistoissa Siukolan Ritva
Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 170 kpl
Jakelu
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
Pääjärvent. 27,12950 Sokala
p. (019) 448 144
sisko@poronoro.fi

Toimituskunta
Markku Hirvenoja, Anne
Lukana, Liisa Tarkkala

Urpo Vienonen
Monistus
Forssan Valokopio
Kuriiri
Ritva Simola
Piirrokset
Vojakkalan koululaiset

