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Kyläkuulumisia
Kesä on ollut märkä mutta sateinen. Siitä huolimatta
(vai sen vuoksi?) tapahtumissa oli kävijöitä. Juhannuskokolla oli ranta varsin piukassa iloista porukkaa,
ja kesäjuhlassakin väkeä kävi enemmän kuin pitkään
aikaan. Näistä tuli myös mukavasti tuottoa kylätoimikunnan melko vilkkaasti pyörivään kassaan. Valppaan
lavakausikin meni tietojen mukaan hyvin.
Matka Tornion ja Haaparannan Vojakkaloihin toteutui, ja reissussa oli mukana meidän Vojakkalaamme
edustamassa 23 henkeä. Saimme hyvän kuvan joen eli
väylän merkityksestä ja valtakunnanrajan merkityksettömyydestä kylille. Tutustuimme myös Tornioon ja
Haaparantaan. Reissun kuvasatoa esitellään syyslounaalla ja kyläkokouksessa. Kiitokset mukanaolleille ja
erityisesti kuljettajana urakoineelle Hiltusen Esalle!
Myös pyöräretkellä oli normaali noin parinkymmenen osallistujan joukko viime vuoden pohjanoteerauksen (3) jälkeen. Reitti suuntautui naapurikuntien kautta
tänne Pääjärven kulmille ja lentokenttä vastapäivään
kiertäen kotiin. Osallistujien ikähaarukka oli 4 - melko
vanhat, ja kaikki pysyivät vauhdissa mukana. Ei siis
tarvitse pelätä putoavansa porukasta.

Syksyn tullen
Koulun aloitti Vojakkalassa 7 ekaluokkalaista, ja
kokonaisoppilasvahvuus on 24. Syksyn myötä myös
opiston kurssit alkavat. Kun tämäkin on tällainen
rajakylä, niin otetaan pohjoisen kaimasta mallia ja

Tapahtumia
29.8. klo 13
18.9.
18.-19.9.
31.10. klo 13

katsellaan kunnan- ja kylänrajojen yli: naapurikylistä
ja niin Tammelasta kuin Rengostakin voi löytyä kiinnostavia kursseja yllättävän läheltä - ottakaa selvää,
tässä lehdessä vain jotain esimerkkejä.
Suunnitelmissa on kahdeksankympin nopeusrajoituksen saaminen 54-tien risteykseen. Tätä varten
ryhdytään keräämään nimilistaa tapahtumissa ja
kaupalla. Kaupan osalta tilanne on edelleen avoin,
mutta toiveissa on, että kyläkaupan ovet vielä jossain
vaiheessa avautuisivat.
Myös syksyn kunnallisvaalit lähestyvät. Saamiemme tietojen mukaan kylältä ovat ehdokkaina
ainakin vanhat tutut Ritva Ahola ja Jaakko Pankakoski
sekä uutena nimenä Marko Saikkonen.
Perunat pyrkivät taas mätänemään peltoon, mutta
siitä huolimatta aurikoista ja aktiivista syksyä!
Markku Hirvenoja

Kylähistorian
julkistamistilaisuus
29.8.2004 kello 13 alkaen Vojakkalan lavalla.
Pitkään tekeillä ollut Vojakkalan kylän historia on
nyt valmis. Ensimmäinen mahdollisuus ostaa Rauli
Tammelan toimittama kirja on elokuun viimeisenä
sunnuntaina lavalla pidettävä kirjan julkistamistilaisuus. Tervetuloa!
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Kylähistorian julkistamistilaisuus Vojakkalan lavalla.
Kapulan ongelmajätekeräyskierros, aikataulu ei vielä tiedossa
Räyskälä-Salo, sata ja yksi kuvaa. Vanhojen valokuvien näyttely Räyskälässä.
Syyslounas
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Vojakkalan pitokokki muistelee
Saida Lindroos, kyläläisten tuntema Saita, vietti 90vuotispäiviään vappuviikolla. Virkeänä mieleltään
ja kieleltään pysynyt päivänsankari muisteli hieman
menneitä ja mm. aikojaan pitokokkina. Saida laitteli
juhlia Vojakkalassa ja naapurikylissä 1930-luvulta
lähtien aina 1970-luvulle.

Saita=kokki
Saitan ura pitokokkina alkoi kuin huomaamatta. Naapuri
pyysi hänen äitiään leipomaan pullaa hautajaisiin, Saida
avusti. Pulla ilmeisesti onnistui hyvin, kun leipomispyyntöjä alkoi tulla tihenevään tahtiin. Leipomiset laajenivat vähitellen juhlien laittamiseen kokonaisuudessaan.
Pullasta oli tullut kuitenkin “tavaramerkki”. Vaikka
Saida toimi pitoja laittaessaan “päällysmiehenä”, johtaen apulaisten joukkoa ja ruuanvalmistusta, oli hänen
kuitenkin tehtävä pulla itse, jotta se olisi sitä haluttua ja
aitoa “Saitan pullaa”.
Saida oli alle kaksikymppinen, kun leipomiset alkoivat. Pitokokkiperinnettä oli suvussa, sillä myös Saidan
isän äiti oli aikoinaan toiminut pitokokkina. “Työ tekijäänsä neuvoo” oli Saidan ohjenuorana, ja monenlaisiin
töihin hän on saanutkin tarttua, kokin toimien lisäksi.
Kokin hakijoita kävi Saidan mökillä Vojakkalan
lisäksi Räyskälästä, Portaasta, Topenolta, Ourajoelta,
Lietsasta, Rengosta.... Ilmeisesti nämä tapahtumat olivat
lapsen silmin jännittäviä, sillä Saidan sisaret muistelivat
tyttärenkin leikkineen kokinhakijaa, joka laukun kanssa
tulee tupaan pyytämään kokkia laittamaan pitoja.
Saida oli paikkakunnalla hyvin tunnettu. Niinpä
kerrotaankin, että kun alakoulussa opettaja kyseli, mitä
saita mahtaa tarkoittaa, tuli lapsen suusta tietäväinen
vastaus: “Saita on kokki!”

Vanhan ajan pitoja ja täytekakkuja
Saida muistelee laittaneensa niin hautajaisia, syntymäpäiviä, häitä kuin muitakin tilaisuuksia. Entisaikaan
myös kylillä kiertävillä lukusilla eli kinkereillä tarjottiin
kahvit kaikille ja ruoka osalle väestä.
Juhlia oli monen kokoisia ja eri tyylisiä. Vanhan

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

ajan isot pidot aloitettiin päiväkahveilla ja syötiin sitten
yöhön asti. Jos oli pitokokki kovilla, saivat myös tiskarit
olla ahkerina, että saatiin rosollit ja juustot, lihaliemet ja
pasteijat, laatikot, riisipuuro ja rusinasoppa, paisti kasviksineen ja jälkiruoka loppukahveineen tarjoilluksi.
Toki ruokapidoissakin saatettiin noudattaa hieman
yksinkertaisempaa ruokalistaa.
Pienempiin juhliin järjestettiin kahvien lisäksi voileipätarjoilu ja jälkiruoka. Perinteinen pitojen jälkiruoka
- luumukiisseli tai marjakiisseli kerman kera vaihtui
hedelmäsalaatiksi, kun hedelmiä alkoi saada. Myös jäätelö yleistyi jälkiruokana noin 50 vuotta sitten. Joillakin
kiertävillä pitokokeilla oli oma jäätelökone. Jäätelöä sai
myös ostaa 5 kg:n paketteina, jotka oli pakattu kuljetusta
varten omaan kylmälaatikkoonsa. Jäätelöä leikannut,
pidoissa apulaisena ollut Saire muisteli jäätelön leikkaamisen olleen melkoinen homma. Ja varsinkin lapsille
kovin mieluisaa syötävää.
Kun Saida lähti laittamaan pitoja, oli hänellä mukanaan varustelaatikko, jossa oli tarvittavia välineitä ja
mm. kakkuvuoka ja vispilä. Hänen täytekakkunsa
olivat n. 8-9 munan kokoisia. Isoihin kylän häihin
Saida muisteli leiponeensa 17 kappaletta täytekakkuja,
käsin vatkaten. Valmistelut aloitettiin kaljan laitolla ja
leipomisilla, yleensä pitoja edeltävällä viikolla. Saidalla
tuntui vieläkin olevan hyvin muistissaan eri talojen uunit
ja niiden metkut.
Saidalta tilattiin paljon myös täytekakkuja niin, että
hän teki niitä kotonaan ja ne haettiin. Hieman huvittuneena hän muistelee, kuinka eräskin mies tuli hakemaan
tilaamaansa kakkua polkupyörällä. Hänellä oli matkalaukku mukana kakun kuljettamista varten. Kun kakku
laatikkoon aseteltiin, muistutteli Saida, että laukkua ei
saa nostaa pystyyn, vaan se on kannettava varoen pyörän
päälle. Kun isäntä sitten tuvasta hetken jutusteltuaan
lähti, nosti hän laukkunsa kahvasta mukaansa. Saida
puri hammasta ja oli hiljaa...

Sisko Savolainen

Valokuvanäyttely

”Sata ja yksi kuvaa”

18.-19.9. Räyskälän leirikeskuksessa
Kylätoimikunta on koonnut vanhoja valokuvia niin
Räyskälästä kuin Salonkylästäkin jo useita vuosia.
Esillä on vanhoja työkuvia, kuvia vanhoista rakennuksista ja kolmantena ryhmänä vanhat koulukuvat.
Syntyperäinen räyskäläläinen, nykyinen kesäkyläläinen, graafikko Marja-Liisa Soveri vastaa näyttelyn
koostamisesta.
Valokuvanäyttelyyn on vapaa pääsy. Lauantaina
vierailijoilla on mahdollisuus ruokailuun: tarjolla on
keittolounas ja/tai kahvit. Sunnuntaiksi järjestetään
kahvitarjoilu.

Syödäänkö syyslounasta?
Syyslounas perinteiseen malliin, eli monipuolisine laatikko- ja liharuokineen, salaatteineen ja höysteineen,
leipien ja juomien kera tarjoillaan sunnuntaina 31.10.,
jos vain tekijöitä löytyy.
Ruuat valmistetaan talkoilla kylätoimikunnan
kustantamista aineksista. Jos haluat olla mukana valmisteluissa tai jos haluat antaa tarjolle kasviksia tms.,
voit ilmoittautua kylätoimikunnan emännälle, Leena
Heikkiselle p. (019) 448 150 tai 050 359 9291. Ennen
syyslounasta järjestetään talkoopalaveri, jossa sovitaan
tarkemmin, mitä kukin tekee.
Syyslounaalle ruokailemaan ovat tervetulleita kaikki
kyläläiset. Tarjolla on perinteisesti ollut hämäläinen
pitopöytä herkullisine antimineen. Kylään vuoden
aikana muuttaneet uudet kyläläiset ovat tilaisuudessa
kunniavieraina ja saavat ruokansa maksutta. Samalla
on oiva tilaisuus tutustua puolin ja toisin.
Tervalammin Teatteritraktorin Teamin puolesta

KIITOS

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

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

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

®

Tulikivi-yhtiöt

Kivi elää kanssasi.

kaikille osallisille, niin tekijöille kuin katsojille.
Ensi kesänä palaamme asiaan uusin voimin.
Ilmoitus kesäkurssista ja juhannusesityksestä tulee
Vojakkalan Viestissä keväällä.
Eliisa Asikainen
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Kurssitarjontaa
Piirustus ja maalaus

Vojakkalan koululla tiistaisin klo 18.30 - 21. Lopen
opiston kurssi alkaa 14.9. ja opettajana toimii Riitta
Förström. Kurssimaksut 26 €/lukuk. Ilmoittautumiset
ja tiedustelut opistolle.

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

Portaan savipiiri

tiistai-iltaisin 7.9. alkaen klo 17.30 - 20.00 Portaan
kylätalolla. Järjestää Forssan aikuisopisto. Koko talven
hinta on 70 €, savet erikseen. Opettajana toimii Annika
Laine (p. 040 548 0684). Tiedustelut ja kurssille ilmoittautumiset opettajalle.
Portaan kankaankundonta-käsityö

joka toinen keskiviikko Portaan koululla klo 10.00 12.30 15.9. alkaen. Kankaankudontaa ja muita
käsitöitä. Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Opettajana Tuija Kurikka. Kurssimaksu
vuodelta 30 €.
Lautasliinakurssi tai Karkkipuu/-kukka

Jos kiinnostusta ilmenee, voitaisiin pyytä Ulla Sipilä
pitämään Vojakkalaan päivän mittainen lautasliinatyökurssi tai vaihtoehtoisesti kurssi, jolla rakennetaan
paperipäällyskarkeista komea puu tai kukka vaikka
jouluviemisiksi. Ilmoita kiinnostuksestasi Maijalle p.
040 840 4197
Jumppaa kaikenikäisille
Topenolla, Räyskälässä ja Portaassa

Naapurikylillä pyörii talviaikaan erilaisia kuntojumppapiirejä. Portaassa Tammelan kunnan järjestämästä jumpasta
voi kysellä Merja T. Syrjälältä, p. (03) 4343 122. Räyskälän leirikeskuksen jumpasta tietoja paikallislehdissä.
Topenon koululla perjantaisin Anna Huhdan vetämä
ala-asteikäisten musiikkiliikunta klo 17.45-18.30 ja
aikuisten kuntojumppa (keppijumpaa, kuminauhajumppaa ja kuntopiiri vuorotellen) klo 18.30-19.30.
Aloitus 3.9. ja viimeisen kerran 3.12. Jumppaa ei ole
8., 15. ja 22.10. Kertamaksu lapsilta 1 € ja aikuisilta
1,5 €.
Englanninkielen kerho lapsille

Topenon koululla tiistaisin(31.8. alkaen). Esikoulu-2.lk
13.00 - 13.45 ja 3-6.lk 13.45 - 14.45. Järj. kulttuuriyhdistys Kuukernuppi. Lukukausimaksu 45 €. Ilmoittautuminen puhelimitse p. 040 822 6660/Anna Vesen
tai 050 581 2281/Maiju Milad.
Seurakunnan päiväkerho

Vojakkalan koululla ma ja ke klo 13-16.00 23.8. alkaen.
Maanantaisin 3-6 vuotiaat, keskiviikkoisin 4-6 vuotiaat. Tiedustele vapaita paikkoja (019) 426 4130.
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Muutoksia toimituksessa
Vojakkalan Viestin toimituksessa tapahtuu muutoksia.
Vastaava toimittaja Tero Tarkkala siirtyi armeijan harmaisiin ja vetäytyi tehtävästä. Teroa voidaan kiittää
lehden perustamisesta ja tähänastisesta ansiokkaasta
toiminnasta kylälehden hyväksi.
Viestin tekemiseen kaivattaisiin nyt uusia voimia ja
tuoreita tuulia. Vojakkalan Viesti on kylätoimikunnan
julkaisema kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä kylän tiedotuslehti. Meneillään on kuudes ilmestymisvuosi.
Jos olet kiinnostunut kylälehtemme kehittämisestä
tule mukaan perustettavaan lehden tekemisestä vastaavaan toimituskuntaan. Toimituskunnan tehtävänä
olisi hahmotella kulloinkin ajankohtaiset, lehden
sivuille mahdutettavat asiat. Mitä useampi kyläläinen
on mukana, sen varmemmin saadaan kerätyksi lehden
sivuille tarpeellinen tiedotettava asia. Mukava olisi
saada sivuille myös juttuja ja tarinoitakin, eli myös
tällaisia kirjoitelmia ja kirjoittajia kaivattaisiin. Toki
juttuja saa edelleen toimittaa julkaistavaksi, vaikkei
varsinaiseen toimituskuntaan haluaisikaan itseään
nimettäväksi.
Juttujen asemointi ja kokoaminen julkaistavaan
muotoon eli lehden taitto on tehty jo vuosia Poronoron tiloissa Pääjärventiellä. Mahdollisia juttuja ja
juttuaiheita, sekä ilmoittautumisia lehden toimituskuntaan voi soitella Siskolle tai Markulle, p. (019)
448 144 tai laittaa vaikka sähköpostilla osoitteeseen
sisko.savolainen@poronoro.fi

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa, parillisten
kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 150 kpl
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
Pääjärventie 27
12950 Sokala
Puhelin (019) 448 144
sisko@poronoro.fi

Ulkoasu ja toimitus
Poronoro Tmi
Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Forssan Valokopio

