KERTOMUS VOJAKKALALAISET RY:N TOIMINNASTA 2012
(23.1.2012 – 3.2.2013)
Vojakkalan kylätoimikunta päätettiin muuttaa rekisteröidyksi yhdistykseksi. Perustamisasiakirja
allekirjoitettiin kyläkokouksessa 22.1.2012. Ehdotettua nimeä ”Vojakkalan kylä ry” ei patentti- ja
rekisterihallituksessa kuitenkaan hyväksytty, koska Tornion Vojakkalassa on ”Vojakkalan kyläyhdistys ry”.
Niinpä kyläkokouksessa mietitty varanimi otettiin käyttöön ja kyläyhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin
23.4.2012 nimellä Vojakkalalaiset ry.
Kyläyhdistykseen on liittynyt vuoden loppuun mennessä kaikkiaan 47 jäsentä. Jäseniltä ei peritä jäsen- eikä
liittymismaksua.
Vojakkalalaiset ry kuuluu Hämeen Kylät ry:hyn ja on osallistunut Lopen ja Hausjärven paikalliseen KyKyä hankkeeseen ja sen tapahtumiin.
VOJAKKALALAISET RY:N HALLITUS
Kyläyhdistyksen hallituksen toimikausi kestää kyläkokouksesta kyläkokoukseen. Tilikausi on kalenterivuosi.
Toimikaudellaan kyläyhdistyksen hallitus on pitänyt kuusi varsinaista kokousta.
Puheenjohtajana on toiminut Sisko Savolainen (mukana 6 kokouksessa kuudesta), hän on vastannut myös
tiedotuksesta. Jäseninä ovat toimineet Pirjo Hakala (6/6) (sihteeri, rahastonhoitaja), Jukka Tuomenoja (5/6)
(vpj), Arja Mattila (5/6) (leikekirjanhoitaja), Leena Heikkinen (3/6), Niina Ollikkala (4/6), Simo Ollikkala
(6/6), Kimmo Pekkala (6/6) ja Erkki Viira (3/6).
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Marko Saikkonen ja Urpo Vienonen.
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Loppiaisvalot syttyivät 6.1. klo 16 alkaen kylän risteysalueille, tienvarsiin ja pihapieliin. Kyläyhdistys
jakoi ulkotulia innostaakseen ihmisiä tempaukseen mukaan, ovathan Loppiaistulet perinne jo useilla
kylillä, varsinkin Härkätien varressa. Valitettavasti sateinen ja tuulinen sää haittasi tulien palamista.
Vojakkalan laskiaisrieha järjestettiin laskiaistiistaina 21.2. Kujanpään laavulla yhteistyössä Tarkkalan
perheen kanssa. Mäessä riitti vauhtia niin lapsille kuin mukaan uskaltautuneille aikuisillekin. Nuotiolla
oli tarjolla kuumaa hernesoppaa ja leipää, jälkiruokana nautittiin lettuja nokipannukahvin kera.
Riehaamassa ja ruokailemassa kävi laskujen mukaan 30 aikuista ja 18 lasta. Kyläyhdistys kustansi
ruokakulut, mitään maksuja ruokailijoilta ei peritty.
Täydenkuun yhteisulkoilun aikaan, perjantaina 9.3., sattui vallan myrskyinen sää, eikä kuusta ollut
tietoakaan. Kalattoman nummen nuotiopaikalla kuitenkin tarkeni makkaraa paistella, mutta paikalle
tultiin lähinnä autoilla. Akuuttina puheenaiheena olivat mahdolliset kuntaliitokset ja Vojakkalan
mahdollisuudet toimia emokunnasta poikkeavalla tavalla. Paikalla käväisi 12 aikuista ja 3 lasta, mukana
myös vierailija naapurikylältä. Tämä tapahtuma toteutettiin osallistujien omin eväin. Kyläyhdistys hoiti
ilmoittelun, nuotiopaikan ja tien aurauksen paikalle, sekä näyttävät ulkotulet tien varteen.
Kylän tienvarsien siivoustalkoot järjestettiin 8. toukokuuta. Talkoojoukko keräsi tienvarsista jälleen
melkoiset röykkiöt jätettä, jotka kunta kuskasi pois, osan tienvarsista, osan Ruokojoen varaston edestä.
Talkookahvit ja sämpylät olivat tällä kertaa tarjolla Vojakkalan lavan kahviossa. Tuttuun tapaan
osallistujien kesken (29 osallistujaa) arvottiin lounaslahjakortti kahdelle Räyskälän kentän kahvioon.
Lahjakortin voitti Matti Uotila.
Metalliromun keräys järjestettiin yhteistyössä kierrätysyritys IKI-metallin kanssa 14.5.-21.5.
Kierrätysyritys toimitti paikalle keräyslavan ja kuskasi saadun romun kierrätettäväksi. Kyläyhdistys hoiti
keräystiedottamisen (Vojakkalan Viestissä ja www-sivustolla). Kierrätyskelpoista sekapeltiä kertyi
mukavasti. Kaikki mahdutettiin kuitenkin yhteen, hyvin tiivistettyyn kuormaan, josta kyläyhdistykselle
tilitettiin noin 333 euroa. Tästä oli jo vähennetty rahtikulu, joka tänä vuonna jouduttiin kustantamaan
keräystuotosta.
Maksullinen isokokoisen kaatopaikkajätteen vastaanotto järjestettiin lauantaina 19.5. Maksua
vastaan sai tuoda jääkaapit, sohvat yms. Isomman kaatopaikkajätteen asiallisesti hävitettäväksi. Tavaraa
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kertyi kuitenkin ennakoitua vähemmän, lava jäi vajaaksi, eikä lavan kuljetuskustannusta saatu peittoon
tuodun tavaran määrällä. Tempauksessa kyläyhdistys jäi vähän tappion puolelle (noin 110 euroa).
Laituri laskettiin ja kylän uimaranta siivottiin 22. toukokuuta. Pitkästä aikaa laituri saatiin lasketuksi
kokonaisena, kun kaikki laituripukit olivat ehjinä ja käytettävissä. Rannan siivouksessa väkeä oli tänä
vuonna poikkeuksellisen vähän, vain 6 aikuista ja 4 reipasta lasta. Uimarannan siisteydestä pidettiin
huolta pitkin kesää, siivoten ympäristöön heiteltyjä roskia ja tyhjentäen pukukoppien roskikset
tarvittaessa. Ison roskis tyhjennettiin kesäaikaan normaalisti kunnan laskuun roskien keruukierroksella.
Juhannuksen alla keskiviikkona 20.6. järjestettiin Vojakkalassakin Pottupiilo (osana Kykyä-hankkeen
järjestämää tempausta eri kylillä). Anne Lukana laati Vojakkalan keskeisillä paikoilla kierrelleen
mukavan rastiradan ja päätepisteestä löytyi ensimmäiselle kapallinen uutta perunaa. Rastiradan kiersi
kaikkiaan 13 osallistujaa. Ensimmäisenä piilolle ehti Janina Ollikkala ja osallistujien kesken
lohdutuspalkintona arvotut perunat sai Leena Vuorela-Koivula.
Juhannuskokko rakennettiin talkoilla kylän uimarantaan 21. kesäkuuta. Samalla pestiin pitkä laituri
juhlakuntoon. Paikalla oli tuttuun tapaan pari traktoria ja 15 aikuista ja 3 lasta.
Kokko sytytettiin juhannusaattona 22. kesäkuuta klo 22. Myynti puffetissa kävi hyvin ja puolentoista
tunnin aikana grillattiin jälleen reilut 150 makkaraa.
Kokon jälkipolton hoiti Mäenpään perhe ja palamatta jäänyt aines käytiin siivoamassa kokkopaikalta
arjen tullen.
Kesäjuhla pidettiin lavalla perjantaina 13. heinäkuuta. Ohjelmassa olivat tutut pihapelit, arpajaiset ja
tanssit Härkätien tahtiin. Ulkona lasten ilona oli kuttu sekä pupuemo poikasineen. Pihapelien palkintoina
kokeiltiin tänä vuonna paikallisia tuoretuotteita: perunaa, sipulia, mansikoita ja hernettä. Saadun
palautteen mukaan muutos oli kannatettava. Ihmisiä oli jostain syystä liikkeellä tavanomaista
vähemmän, mikä näkyi myös myynnissä ja tapahtuman tuotossa.
Pohjoisen Vojakkalasta vuonna 2004 kylään saadut Tornionlaakson ruusut leviävät vähitellen. Viime
vuoden tapaan arpajaispalkintona oli kesäjuhlissa pari ruusun tainta. Tänä vuonna luovutettiin myös pari
Tornionlaakson ruusun tainta kiitoksena kylätoiminnasta, saajina Urpo Vienonen ja Marko Saikkonen.
Laituri nostettiin kylän uimarannasta 27.9.
Teatterireissu tehtiin sunnuntaina 7.10. Hyvinkäälle, katsomaan Teatteri Päivölän Old Folks -porukan
svengaavaa veijarimusikaalia ”70 girls, 70”. Kyläyhdistys maksoi matkan, pääsyliput kustansi kukin itse.
Mukavalla teatterireissulla oli mukana autollinen kyläläisiä, yhteensä 14 henkeä.
Loppiaisvaloja sytyteltiin jälleen 6.1.2013 kyläläisten oman innostuksen mukaan.
Vojakkalan kyläkokous järjestettiin vielä keskeneräisellä kylätuvalla sunnuntaina 3.2.2013

TIEDOTUSTOIMINTA
Kylän tiedotuslehti Vojakkalan Viesti ilmestyi vuonna 2012 kuusi kertaa. Kevätpuolen romunkeräystä ja
lavan tansseja mainostanut numero 2 ja ennen juhannusta ilmestynyt kesätapahtumiin keskittynyt numero 3
jaettiin myös mökeille (painos 300 kpl, muuten normaalisti 170kpl). Syksyllä numero 5 tarjosi maksullista
palstatilaa kylältä oleville kunnallisvaaliehdokkaille.
Joulukuun numeroon Anne Lukana kehitti Vojakkala-aiheisen ”Joulupähkinä”-tietokilpailun, jossa
palkintona oli herkkukori. Osallistujia visaan oli kaikkiaan 11 kpl, herkkukorin voitti Teemu Lukana ja
osallistujien kesken arvotun lohdutuspalkinnon Anneli Laitinen
Viestin vastaavana toimittajana jatkoi Sisko Savolainen ja toimituskuntaan kuuluivat Anne Lukana ja
Markku Hirvenoja. Viestin on tilannut kylän ulkopuolelle 4 henkilöä, lisäksi sitä toimitetaan kunnantalolle ja
kirjastoon (kumpaankin 3 kpl), Tornion Vojakkalaan sekä Emo ry:lle. Vojakkalan Viesti on luettavissa myös
kylän www-sivujen kautta. Monistuskulut saadaan katetuksi mainostuloilla.
Toimeliaat kylät -hankkeen julkaisemaan Kotikylä 2012-lehteen toimitettiin kylän kesätapahtumia
esitteleviä juttuja sekä tapahtumakalenteritiedot.
Kylän www-sivustolle osoitteeseen www.vojakkala.fi on päivitetty säännöllisesti tapahtumatietoja.
Erityisesti kesän tanssikaudella sivusto on vilkkaassa käytössä Vojakkalan lavan sivujen ollessa edelleen
luetuimpia sivuja (1055 näyttökertaa).
Tilastoinnin mukaan sivustolla on vuoden 2012 aikana vieraillut 2898 eri kävijää, sivulatauksia on kaikkiaan
10 325. Yhteensä käyntejä on ollut 4280. Huippuna on juhannusaaton 92 käyntiä, myös muiden
kesäviikonloppujen tapahtumia käydään tarkistamassa ahkerasti. Sivustolla keskimäärin vietetty aika oli 1
minuutti 28 sekuntia.

Pääosa sivuvierailuista tuli Helsingistä (yli 2100 käyntiä). Hyvinkää, Tammela, Hämeenlinna, Tampere ja
Riihimäki toivat 160-320 käyntiä kukin. Liikenteestä tuli suoraan sivustolle noin puolet, loppu lähinnä
hakukoneiden kautta.
Verkkotunnuksen ylläpitokulut on kyläyhdistys maksanut puoliksi Valppaan kanssa. Sivuston ylläpidosta
vastaa talkootöinä Hirvenojan perhe.
Vojakkalan kylälle luotiin myös oma Facebook-sivu kevään korvalla. Sivustolla on jäseniä kaikkiaan jo 46.
Sivustoa ylläpitävät Anne Lukana ja Markku Hirvenoja.
MUU TOIMINTA
Kaikenikäisten kyläkerhoja jatkettiin vuonna 2012.
Keväällä kokoonnuttiin kaikkiaan 10 kertaa, pääosin kaupan kahviossa. Kun tilassa aloitettiin remontti
loppukeväästä, pari viimeistä kertaa kokoonnuttiin jälleen yksityiskodeissa. Kevätkauden kerhokerrat
päätettiin 23.5. jo lähes perinteeksi tulleeseen pihakasvien ja perennojen vaihtoiltaan.
Syksyllä kyläkerhoissa jatkettiin vierailuja, kokoontumisia oli kaikkiaan 5 kertaa.
Osallistujien määrä kyläkerhoissa on vaihdellut 10-23 välillä, yleensä paikalla on ollut vähintään 15
osallistujaa. Kevättalven kuntaliitoskeskusteluilta houkutteli paikalle pikkuruisen kahviotilan täpö täyteen
väkeä. Muuten yleensä viihdyttiin vapaamuotoisesti, tehtiin käsitöitä, keskusteltiin ja osa porukasta pelasi
lautapelejä tai korttia.
Tarkkalan perhe on ylläpitänyt Kalattoman nummella latuja omalla kustannuksellaan useita vuosia.
Vuonna 2012 kyläyhdistys korvasi latujen tekoon tarvitut polttoaineet.
54-tien risteyksen kukkaryhmien hoidosta vastasi Arja Mattila. Pääsiäisen tienoissa risteykseen tuotiin
höyhenillä koristellut pajunkissaoksat. Keväällä ryhmät kitkettiin ja niihin tuotiin uutta multaa sekä istutettiin
orvokkeja ja pikkupetunioita.
Edellisessä kyläkokouksessa esitetty toive ongelmajätekeräyskierroksen yltämisestä myös Vojakkalaan
toteutui, sillä yhteydenotto Kiertokapulaan pysäytti ongelmajätekeräysautot lokakuussa Vojakkalan lavan
parkkikselle, usean vuoden tauon jälkeen. Ongelmajätteen tuojia oli paikalla runsaasti.
VARAINHANKINTA, AVUSTUKSET JA MUISTAMISET
Kylätoimikunnan tärkeimpiä tulonlähteitä 2012 olivat romunkeräyksen tuotto (333 euroa) ja kunnan
maksama vastikkeellinen avustus (400 euroa) talkoilla tehdyistä tienvarsien siivouksesta, uimarannan
hoidosta ja tienristeyksen kukkaistutuksista. Kunta ei tilittänyt vuonna 2012 venepaikkamaksuja, mutta
tiedustelun jälkeen maksu luvattiin suorittaa tammikuun 2013 puolella.
Kokkojuhlissa myynti ylsi noin 320 euroon . Kesäjuhlien myynti oli yhteensä noin 930 euroa. Kuitenkaan
tapahtumista ei jäänyt kovin kummoista tuottoa, vaan kassa karttui näistä vain noin 205 euroa.
Vuonna 2012 kylään syntyi yksi uusi asukas: Akseli Mehtiö, joka kutsuttiin vanhempineen onniteltavaksi
kyläkokoukseen. Vauvaa muistetaan pienellä rahalahjoituksella.

Yhteenvetona todettakoon, että kylällä tapahtui pitkin vuotta monenmoista, vaikka toimintaa rajoittikin
syyskaudella kokoontumistilan puute kaupan kahviotilan ollessa remontissa. Uusi kylätupa saataneen
kuitenkin jo kevättalvella ainakin osittain käyttöön, ahkeran talkootyön tuloksena.
Vuosi 2012 päättyi Vojakkalassa toiveikkaissa tunnelmissa, sillä Vojakkalan koulukin sai lopulta joulukuussa
uudet omistajat. Koululle tulee pitopalveluyritys ja myös kyläläisten vuokrattavissa oleva juhlatila.

18.1.2013

Sisko Savolainen, Vojakkalaiset ry:n puheenjohtaja

