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Maisemaa maalattiin kurssilla Vojakkalassa
Viisipäiväinen taidekurssi järjestettiin Vojakkalan
luonnonkauniissa maisemissa heinäkuun alussa. Kurssi
alkoi 2.7. ja viimeinen päivä oli 7.7. Vaikka kurssi on
suunnattu aikuisikäisille, niin joukosta löytyi myös
muutama nuori ja ikähaitari oli varsin suuri. Se takaa
myös sen, että opettajien on oltava ammattitaitoisia.
Ammattitaitoiset opettajat olivatkin: taiteilija Riitta
Förström ja graafikko Markku Tanttu. Riitan pääpaino on
maalauksen opettamisessa ja Markku hoitaa diaesitykset
ja piirustuksen.
Kurssille osallistui tänä vuonna 23 henkeä, joista
kuitenkin alta viisi oli paikallisia. Osallistujia oli runsaasti
myös lähikunnista. Maalaismaiseman ikuistaminen
houkuttelee paikalle aina Espoosta asti. Viime vuonna
henkilömäärä oli kymmenen ja kahdenkymmenen välissä,
joten porukkaa oli enemmän kuin viime vuonna.
Kurssilla annetaan yksilöopetusta ja itse saa valita
tekniikan; haluaako maalata vai piirtää. Kurssi on
suunnattu niin henkilöille, jotka eivät ole siveltimeen tai
piirustuskynään tarttuneet vuosiin kuin niillekin, joille
tämä on jo tuttu harrastus.
Ensimmäinen idea kurssiin tuli Riitalta pari vuotta
sitten. Viime vuonna kurssi toteutettiin ensimmäistä
kertaa. Nyt siis seurasi jatkoa. Pääosin kurssi toteutettiin
Vojakkalan koulun lähimaastossa ja sen pihapiirissä.
Keskiviikkona siirryttiin ikuistamaan Riihisalon maisemia
ja perjantaina paikalla oli alastonmalli. Kun säästä ei
koskaan tiedä, oli sadepäivän varalle varattu malli. Koko
leirin ajan saatiin onneksi kuitenkin nauttia sääukon

anteliaista keleistä.
Kurssille ei tulla nyhjäämään ja näpertämään pieniä
yksityiskohtia. Tahti on reipas, jotta saadaan kokemuksia
ja moninaisia näkökulmia taiteen saloihin. Tarkoitus on
vetää paperille tai pohjalle kohteena olevasta maisemasta
pääpiirteet. Tällä kunnon toiminnan periaatteella saadaan
valmiita töitä maalauksen puolelta Riitan kertoman
mukaan pari öljyvärituotosta ja kolmesta neljään
akvarellityötä päivässä. Tahti on kuitenkin jokaiselle
vapaa, ja jotkut kertoivat tulleensa kurssille silloin kun
itsellä parhaiten oli vapaata. Tarvikkeita sai ostaa koululta
aina tarpeen vaatiessa, jos omat loppuivaat kesken.
Riitta Förström vetää opiston syys-ja kevätkausella
Vojakkalan koululla myös maalauspiiriä, joka on
kokoontunut aina kerran viikossa. Sielläkin on riittänyt
mukavasti väkeä ja uudet tulokkaat ovat varmasti
tervetulleita mukaan kun syyslukukausi käynnistyy.
Anne Lukana

Tapahtumakalenteri
15.9. lauantai
Kiertokapulan ongelmajätekeräys Vojakkalassa,
aikataulu ei vielä tiedossa.
5.10. perjantai
Kylätoimikunnan kokous klo 18.00 koululla
Syyslounaan talkoopalaveri klo 19.30 koululla
14.10. sunnuntai
Syyslounas klo 13.00 koululla

Lopen opiston kursseja Vojakkalassa
Piirustus ja maalaus

Kuntojumppa

Kurssi alkaa Vojakkalan koululla 18.9. kello 18.30-21
ja jatkuu tiistaisin.
Tekniikat: öljyvärimaalaus, akvarelli, tempera,
akryyli, liitu ja hiili sekä valööripiirustus.

Vojakkalan koululla torstaisin klo 18.30 - 19.30.
Ensimmäinen kerta 13.9.

Opettaja Riitta Förström

Muista ilmoittautua Lopen opistoon!
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Mahdollisuus vai
mahdottomuus?
Uusia perunoita odotellessa täytyi meidänkin turvautua
riisiin perunan asemasta. Siinä kerran riisin jyviä
nyppiessä lautaselta muistui mieleeni kuulemani
kertomus riisin alkuperästä. Kertomusta selvittäessäni
paljastui todellinen yllätys!
Kun nykyään puhutaan kaukana työssä käymisen
haitoista ja kannattavuudesta, niin joskus 1800-luvulla
lähdettiin leivän perään valtamerten taakse aina
Amerikkaan saakka. Moni palasi sieltä tyhjin taskuin –
vai palasiko? Mitä sanotte siitä väitteestä, että riisipuuro
onkin pohjalainen keksintö eikä ruotsinkielisten
hienostoperheiden Suomeen tuoma herkku. Nimittäin,
kun 1800-luvulla paluumuuttajat saapuivat Pohjanmaalle,
matkasäkin pohjalla olikin ruskeita pitkänmallisia jyviä.
Kun vielä tiedetään, että Pohjanmaa on alavaa maata ja
joet tulvivat keväisin runsaasti, niin yritteliäät pohjalaiset
alkoivat viljellä riisiä jokivarsilla.
Alkuvuosina oli onneksi monta runsassateista vuotta,
joten riisi onnistui kohtuullisen hyvin. Ja se, mitä
maatalouden historiassa ei kerrota, onkin täysin totta,
sillä vielä 1900-luvun alussa Suomi oli riisin suhteen
omavarainen. Riisin viljely kuitenkin hankaloitui
huomattavasti, kun jokiin rakennettiin patovalleja ja
viljely melkein unohtui, kunnes viime kesänä – kiitos
runsaiden sateiden – pari viljelijää aloitti riisin viljelyn
n. 80 ha:n alalla ja siihen kannustivat varmaankin myös
EU:n hyvät tuet! Nytpä onkin odotettavissa, että parin
vuoden kuluttua saamme kotimaista riisiä joulupöytiin,
sillä onhan kotimainen aina kotimaista.
Olisi minulla toinenkin teoria riisin tulosta Suomeen,
mutta annetaan sen olla toiseen kertaan! Kaikkea se
helle teettää, mutta uskokoon ken haluaa!
Hyvää kesän jatkoa
Jaakko Pankakoski

Myydään kopiokone
• Lattialla seisova malli
• Zoomaukset, arkkikoko A3 asti.
• Siisti ja hyväkuntoinen laite.
Hinta 4000 mk
Klasu, puh. 448 070 tai 0400 435 480

Vojakkalan Taksi
Pasi Tarkkala
0400 219 879
Kotinumero ei toistaiseksi käytössä
muuton takia.
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Vojakkalan suunnan
palvelulinjan aikataulu ja reitit
14.8.2001 alkaen
Aamupäiväkuljetukset (ma-pe)
• 6.20 Vojakkala - Topeno 6.30, josta aikataulun
mukainen linja-autoyhteys Lopen linja-autoasemalle
(Lin-Car/Taksi)
• 6.50 Vojakkalan kauppa - Räyskälän leirikeskus 7.00 Salonkulma 7.05 - Juhala 7.15 - Topeno 7.25 - Ourajoki
7.30 - Halla 7.40 - Loppi 7.45 (Lin-Car/Taksi)
• 7.25 Loppi - Topeno th. 7.35 - Laakasalo th 7.40 Salonkulma 7.50 - leirikeskus (kääntö) - Räyskälän
kauppa 8.00 - Vojakkala 8.10 - Eerolankulma (kääntö)
- Vojakkalan th. 8.15 - Topeno 8.25 - Ourajoki 8.30 Halla 8.40 - Loppi (yläaste) 8.50 (linja-autoaikataulun
mukainen vuoro / Yhdysliikenne Oy)
• 8.55 Loppi - Juhala 9.05 - Salonkulma 9.15 Räyskälän leirikeskus 9.20 - Vojakkalan kauppa
9.30 - Topeno 9.40 - Ourajoki 9.45 - Halla 9.50 Loppi 9.55
Kutsuohjattu vuoro. Asiakas haetaan tarvittaessa
kotoa asti. Ajetaan Lin-Car Ay:n taksilla. Myös
kotoa haettaessa peritään ainoastaan linja-autolipun
hinta. Tilaukset mielellään tuntia aikaisemmin puh.
0400 219 879
Iltapäiväkuljetukset (ma-pe)
• 13.00 Loppi - Yläaste 13.05 - Topenon koulu 13.15
- Vojakkalan koulu 13.25 - Räyskälä 13.35 - tarv.
Räyskälän leirikeskus - Salonkulma 13.40 - Laakasalo
th 13.50 - Topeno th 14.00 - Loppi 14.10
Kuljetus Yhdysliikenne Oy:n autolla. Topenolla,
Vojakkalassa ja Räyskälässä mahdollisuus jatkokyyteihin taksilla. Topenolla asiakkaat jäävät ala-asteelle.
Vojakkalan ja Räyskälän asiakkaat jäävät Vojakkalan
ala-asteelle. Kantatie 54 varteen jäävät asiakkaat
Yhdysliikenteen linja-autolla.
• 13.00 Loppi - Kirkonkylän koulu - tarv. Ojajärvi - tarv.
Halla - tarv. Ourajoki - Loppi 13.30 (Lin-Car/Taksi)
• 14.15 Loppi - Topeno 14.30 - Vojakkala 14.40 Porras 15.00 - Forssa - Loimaa (linja-autoaikataulun
mukainen vuoro / Yhdysliikenne Oy)
• 15.00 Loppi - tarv. Ojajärvi - tarv. Ourajoki - tarv.
Kalamajantie - Juhala 15.20 - 15.30 - tarv. Salonkulma
- tarv. Räyskälän leirikeskus - Vojakkala 15.30 - 16.00
(Lin-Car/Taksi)
• 16.10 Loppi (ei koulun kautta) - Topeno 16.20 Vojakkalan 16.30 - Räyskälä 16.40 - tarv. Salonkulma
- Laakasalo th 16.45 - 16.55 - Topeno th. 16.55 - 17.05
- Loppi 17.05 -17.15 (linja-autoaikataulun mukainen
vuoro / Yhdysliikenne Oy)

Kesän tapahtumia
Kesän mittaan on tapahtunut yhtä sun toista myös Vojakkalassa. Juhannuksena vietettiin kokkojuhla rannassa
ja kesäjuhla lavalla. Nyt loppu?kesästä pyöräiltiin vielä
Kaartjärven ympäri.

Kokkojuhla
Juhannusaaton päätapahtuma on jo perinteisesti uimarannan
kokkojuhla. Perinteisesti sikäli, että emännät muistelivat
kokkotalkoissa ensimmäisten kokkojuhlien järjestelyä
silloin, kun nykyisten lasten vanhemmat olivat vielä pieniä
tai ”tilauksessa”. Eli kokkojuhla oli järjestyksessään jo
noin pariskymmenes.
Juhlakansaa oli paikalla rannan täydeltä, tiedä sitten,
miten varjobileissä lavalla meni sillä hetkellä. Kokon
sytyttivät viimevuotiseen tapaan noitarummun säestyksellä
Maahiset, paikalliset partiolaiset, jotka kävivät kokolla
vastarannalta soutaen Päijän-merkkisellä lasikuitupaatilla.
Tulenarkaa touhua, onneksi palopäällikkö ei ollut näkemässä.
Palopäällikkö Juhani Sudenmaa vieraili kokolla vasta
pääjoukon lähdettyä ja totesi, että kokon nykyinen
sijoituspaikka on sellainen, etteivät sääolot aseta periaatteessa
rajoituksia sen poltolle. Näin ollen voimme todeta, että
Vojakkalan kokko palaa, satoi tai paistoi. Josta pääsemmekin
makkaranpaistoon.
Kylätoimikunnan emäntä Liisa Tarkkala oli varannut
tapahtumaan satakunta makkaraa. Varapuheenjohtajan
vaatimuksesta kylätoimikunnan tapahtumissa tarjotaan
nykyisin sekä A- että B-luokan makkaraa, jotta kukin
voisi valita itselleen sopivan laadun. Menekistä päätellen
kylän luokkajako on varsin tasainen, eli demokratia toimii.
Molemmat loppuivat hyvissä ajoin.
Juhlan musiikintapaisesta elektroakustisesta äänitilasta
vastasi amatööritaiteilija Markku Hirvenoja Tervalammin
kulmalta. Sähköt nau’utukseen tarjosi Seppo Brask poikansa
mökin töpselistä.

Kesäjuhla
Kylän toinen voimanponnistus oli kesäjuhla lavalla
perjantaina 13. heinäkuuta. Tähän juhlaan oli varattu
hyvissä ajoin ihan oikeaa musiikkia, jota soitti tuttuun

Avoinna
ma 10 - 16.30 pe
10 - 1.30
ti
10 - 19
la
12 - 1.30
ke/to 10 - 20
su
12 - 20

tapaan Härkätie saaden aikaan myös kesäjuhlaan sopivan
tunnelman. Paikalla tuntuivat olevan melkein kaikki kylän
lapsiperheet ja tietysti myös iso joukko mökkiläisiä.
Juhla alkoi kauniin aurinkoisessa säässä ja säänhaltijat
pitivät huolen siitä, että juhlan edettyä sopivan pitkälle
ihmiset kävivät välillä sisällä vahvistamassa itseään
kahvilla ja makkaralla. Makkaraa ja juomia meni lähes
kaksinkertainen määrä varovaiseen arvioon verrattuna.
Kesäjuhlahan on alkoholiton, koska se on tarkoitettu
koko perheelle. Niitä toisenlaisia juhlia on lavalla kesän
aikana viikottain.
Ohjelmassa olivat tutut pelit; keila, kettinginheitto,
tikanheitto, kävynheitto ja ilmakivääriammunta. Lisäksi
pienimmille oli ongintaa. Kilpailujen palkintoina oli Suskan
(Savi-Heinä-Puoti) tekemät saviastiasarjat; ensimmäinen
palkinto oli maljakko, toinen lehden mallinen pikkulautanen
ja kolmas tuikkukynttiläalusta. Kaikissa oli somisteena
leppäkerttu ja teksti ”Vojakkala 2001”.
Palkintojenjaon perään suoritettiin arpajaiset, joihin
oli saatu voittoesineitä kyläläisiltä sekä paikallisilta ja
vähemmän paikallisilta yrityksiltä. Ja taas nähtiin, että mitä
suurempi sijoitus, sitä varmempi voitto. Tilastomatematiikka
ei valehtele. Sen tekevät tilastojen lukijat.
Arpajaisten jälkeen oli aika viedä lapset nukkumaan,
mutta tanssi jatkui. Väki harveni, joten lattiallekin tuli tilaa
vauhdikkaampaan menoon. En tosin tiedä, miten juhlat
päättyivät, kun piti lähteå viemään lapset kotiin.

Pyöräretki
Kylän kesäkausi päättyy tietysti laiturin nostoon, mutta
ennen sitä pitää käydä pyöräretkellä. Tämänkertainen retki
järjestettiin sunnuntaina 5. elokuuta, samana päivänä, jona
Farmari-näyttely Kuopiossa päättyi. Reitti Kaartjärven
ympäri perävaunun kanssa ei ollut ylivoimainen, vaikka
perjantain kävelin maatalousnäyttelyssä ja lauantain huilasin
ajamalla Savosta Tampereen kautta kotiin.
Matkaan lähti Vojakkalan kaupalta kolmetoista reipasta
pyöräilijää. Ensimmäinen etappi oli Räyskälän kauppa,
jossa tarjottiin mehua, kakkua ja pullaa paikallisen kylätoimikunnan piikkiin. Joukkoon saatiin kaksi räyskäläläistä
ja matkan kiperämpi osuus alkoi. Räyskälän vuoristoradan
mäet ovat mielenkiintoinen haaste pyöräilijälle, mutta kaikki
pääsivät läpi ja siirryttiin Ilpolan läpi vievälle rantapolulle.
Siinä piti meikäläisenkin jalkautua, kun juurakot aiheuttivat
marinaa perävaunussa. Sen jälkeen oltiinkin suurin piirtein
puolivälissä, ja loppumatka sujui pikitietä ylös alas. 54-tietä
ei ajettu kuin muutama sata mtriä. Sen kohdalla pujoteltiin
vanhaa tietä puolelta toiselle. Vojakkalaan palattiin Arotietä
Sokalan kautta. Kaupalla odottivat herkulliset sämpylät ja
pullat, jotka eivät loppuneet kesken.
Näin meni tämän kesän toiminta; ans kattoo, mitä ens
kesäksi keksitään!
Poronoro
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Vojakkalan kylätoimikunnan kokous 4/2001
Vojakkalan kylätoimikunta kokoontui tyynenä kauniina
elokuun iltana 6.8. Pääjärven laavulle neuvonpitoon.
Läsnä olivat johtokunnan varsinaisista ja varajäsenistä
Markku Hirvenoja, Timo Oleander, Liisa Tarkkala,
Marjaana Pankakoski, Anne Lukana, Eero Leponiemi,
Ritva Ahola ja Kaija Uusitalo, mutta hirvikärpäset eivät
saapuneet paikalle. Puheenjohtjan nuijaa heilutti vpj
Markku ja kokouksen ylöskirjasi Kaija. Alkurituaalien
jälkeen kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

Lopen opiston harrastepiirien
aktivoiminen
Kevätkokouksessa oli ehdotettu, että Vojakkalassa
järjestettäisiin eläkeläisjumppaa opiston piirinä.
Aiheesta käytiin pitkä keskustelu. Ehdotettiin myöskin
selkä- ja venytysjumpaa, country-tanssia jne. Myös
perinteisen naisjumpan säilymistä toivottiin. Päädyttiin
siihen, että Kaija kysyy liikuntavaihtoehtoja opiston
rehtorilta.

Kylähistoria
Rauli Tammela kirjoittaa tällä hetkellä kylän historiaa.

Yhdistysteemapäivä
Anne Lukana, Tero Tarkkala ja Susanna Vesterinen
järjestivät yläasteen toimintapäivänä Vojakkalan
kylätoimikuntaa esittelevän näyttelyn ja visailun.
Visailuun vastauksia tuli n. 200 oppilaalta. Palkinnoksi
kylätoimikunta antoi 50 mk parhaasta vastauksesta.

Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää perjantaina 5.10. klo
18. Kokous jatkuu 19.30 pidettävällä syyslounaan
suunnittelupalaverilla.
Lopuksi Markku Hirvenoja kiitti Liisaa makoisista
pullakahveista ja päätti kokouksen klo 21.
Rukiintuoksuiset terveiset kyläläisille
Kaija Uusitalo, kylätoimikunnan sihteeri

Syyslounas 14.10 klo 13
Sovittiin, että syyslounaan suunnittelupalaveri
pidetään perjantaina 5.10. klo 19.30. Markku hankkii
palvattua sikaa Kärkölän Perinnepalvista. Tilaisuuteen
pyydetään vieraiksi kyläläisten vähäntuntemat
virkanaiset sivistystoimen johtaja Leena Yli-Halla ja
uusi rakennusmestari Tarja Rosman.

Kyläkauppa Vuori

Puh. 448 105
Auki
ma-pe 9-18
la-su 9-16
Ovisummeri on myös käytössä!
Veikkauksen arpamyynti
Kahvila avattu!

Hirsipuun pystyttäjä

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

Riihimäen Rautatieasemalla
Lahjatavarat ja divari
(019) 720 558
ostetaan lehtiä ja kirjoja
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Rakennuspalvelu
Markku Heikkinen
Arotie 163
12950 Sokala
050 359 9292

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa, parillisten
kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 5 mk / palsta-cm
Toimittaja
Tero Tarkkala
Heinuntie 93
12950 Sokala
Puhelin (019) 448 033
tero.tarkkala@mbnet.fi

Ulkoasu
Poronoro, Tero
Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Förström

