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Vojakkaloiden yhteistyön alku
Kesällä 2000 kyläkauppaamme astui tuntematon
mies, joka kysyi, että minkä talon puhelinnumero
oli ennen vanhaan Vojakkala 6. Kauppiaan kanssa
sitä siinä pohdimme ja kokeilimme nykyisen 448006,
mutta siihen ei silloin vastattu. Mies sanoi asuneensa
lapsena Tornion Vojakkalassa ja ohjailleensa sinne
Vojakkala 6:een tulleita puheluita usein etelän
Vojakkalaan. Minulla itselläni on muistoja varsinkin
postin hukkumisesta pitkille reissuille sinne pohjoisen
Vojakkalaan. Keskustelin pitkään kaupan pihalla
tämän ventovieraan miehen kanssa näiden kahden
kylän asioista ja siitä, että nämä kylät voisivat tehdä
jotakin yhteistyötä.
Joulun alla sain puhelun Matti Oravaiselta Varpaisjärveltä ja hän kysyi kylätoimikunnan asioista
tietävää naisihmistä. Hän löysi minut soittamalla

Vojakkalan viestin erikoispainos

Kaartjärven kaiku
Tätä numeroa jaetaan normaalin 110 kpl perusjakelun lisäksi 110 kpl Räyskälään ja 10 kpl Tornion
Vojakkalaan. Ilmoittajillemme tästä ei kuitenkaan
koidu lisäkustannuksia.

umpimähkään (019) 448-alkuiseen puhelimeen
ja kysymällä sieltä Vojakkalan kylätoimikunnan
henkilöä. Hän lähetti minulle ilmavalokuvan Tornion
Vojakkalasta sekä lehtileikkeen paikallislehdestä.
Sovimme myös yhteistyön herättelystä.
Kun kerroin asiasta kylätoimikunnan kokouksessa
7.1., toimikuntalaiset innostuivat. Niinpä soitin
Matti Oravaiselle ja pyysin häntä tulemaan meille
kyläkokoukseen. Hän sanoi pyytävänsä valtuutusta
Tornion Vojakkalan kylätoimikunnan puheenjohtajalta
Martti Kankaanrannalta. Samana iltana sain puhelun
Torniosta: ”Täällä Vojakkalan kylätoimikunnan
puheenjohtaja.” Välimatkaa meillä keskustelijoilla oli
800 km ja molemmat olimme kuitenkin Vojakkalassa.
Kuten olen aina ajatellut: Vojakkalassa on jotain
suurta. Selviteltävän tuntuinen asia on myös nykyisten
puhelinnumeroidemme samankaltaisuus, hänen
(016) 448 484 ja minun (019) 448 033. Onko tämä
sattumaa?
Kylälehtien vaihdosta olemme jo sopineet, Vojakkalan Viesti menee Vojakkalaan ja Vojakkis tulee
Vojakkalaan.
Toivottavasti vojakkalalaiset tapaisivat tulevana
kesänä esim. kesäretken muodossa.
Aktiivista yhteistyötä odottaen Liisa Tarkkala

Tapahtumakalenteri
25.2.
4.3.
9.3.
22.6.
13.7.
5.8.
14.10

klo 14
klo 14
klo 20
klo 22
klo 18
klo 11
klo 13

Laskiaisrieha Räyskälän leirikeskuksessa. Linja-autokuljetus kts. seur. sivu.
Retki Kytäjän kartanoon. Lähtö Vojakkalan kaupalta.
Täydenkuun hiihto Selkäsaareen. Lähtö uimarannasta.
Vojakkalan kokkojuhla uimarannassa.
Vojakkalan kylän kesäjuhla lavalla. Tanssittajana Härkätie-yhtye.
Luontopyöräretki. Vojakkalan kaupalta Kaartjärven ympäri.
Syyslounas Vojakkalan koululla.
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Kaartjärven kylien laskiaisrieha
Tapahtuma koko perheelle 25.02.2001 klo 14.00
alkaen Räyskälän leirikeskuksen alueella.
Ilmainen linja-autokuljetus lähtee Eerolankulmalta klo 13.30 kaupan kautta Räyskälään.
Reittitoivomuksia voi esittää Ilmolle puh. 448 185.
Myös paluukuljetus.
Ohjelmassa mäenlaskua liukurilla, pulkalla ja mitä
sitten pyllyn alle saadaan sekä järvellä on napakelkka
jota vauhdittaa Leiskumetsän Maahiset.
Kilpaillaan kuka hiihtää tandemsuksilla nopeimmin

sekä ringetteottelut. Kilpailujen kolme parasta
palkitaan kustakin eri sarjasta.
Harri Stenholm esittelee armeijan panssariajoneuvon ”Pasin” ja ajeluttaa halukkaita.
Tapahtuman ajan myymme hernekeittoa, kahvia,
laskiaispullaa, makkaraa ja pidämme arpajaiset.
Avantouinti alkaa klo 17.00
Päivän tapahtumista vastaa Räyskälän ja Salonkylän
kylätoimikunta. Puheenjohtaja Eeva Sundström puh
(019) 448 729

Retki Kytäjän
kartanoon

Vojakkalan
kylätoimikunnan kokous
pe 6.4. klo 19.00 koululla

Lähtö 4.3. klo 14.00 kaupalta,
bussikyyti 20 - 30 mk riippuen lähtijämäärästä.
Käynti Kytäjän kartanossa, kylätoimikunta maksaa
opastuksen. Kahvi ja voileipä 20 mk, lapsille mehu
ja voileipä 15 mk.
Käynti Kytäjän kappelikirkossa.
Paluu n. klo 18.30
Ostamme kaikenlaista vanhaa tavaraa, huonekaluja ym.
Tavarat saavat olla huonokuntoisiakin.

Aapelin mökki
Mauri Siikaluoma
040 7596 103

Riihimäen Rautatieasemalla
Lahjatavarat ja divari
(019) 720 558
ostetaan lehtiä ja kirjoja

SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY
Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135
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Räyskälän-Salonkylän
kylätoimikunnan vuosikokous
tiistaina 20.03.2001 klo 18.00 Räyskälän leirikeskuksessa, kaikki toiminnasta kiinnostuneet
mukaan.

Lofootit ja Ruotsin Lappi
5. - 11.6.2001 7 päivää

Hinta alk. 2690,eläkeläiset ja lapset alk. 2400,- /2000,- lisävuoteella
6 –11-v 1740,- lisävuoteella
alle 6-v ilman omaa vuodepaikkaa.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 1250,Matkaohjelma:
5.6. Lähtö Vojakkalasta klo 8.00. Yöpyminen Kemissä.
6.6. Matka Ruotsin Lapin läpi Torniojärvelle. Yöpyminen
Riksgränssissä.
7.6. Ajo Narvikiin ja yöpyminen Lofooteilla Sortlandissa.
8.6. Kiertoajelu Vesterålen saarilla. Tutustuminen
pääkaupunkiin Svolværiin. Yöpyminen Å:ssa.
9.6. Lauttamatka mantereelle. Bådöstä Ruotsin rajalle.
Yö Arjeplogissa.
10.6. Uumajaan ja laivalla yön yli Vaasaan. Hyttimajoitus.
11.6. Bussimatka Vaasa-Tampere-Vojakkala
Hintaan sisältyy: bussimatkat, majoitukset aamiaisineen,
laivamatka, kiertoajelut ja matkanjohtajan opastukset.
Sisäänpääsymaksut ja hyttipaikat eivät siälly hintaan.
Mikäli Uumajasta ei ole laivayhteyttä, paluu Haaparannan kautta.

KYTTÄLÄN TURISTIBUSSIT
SUNDELLIN LIIKENNE KY

puh. klo 12-16 (03) 433 5698, Ilt. (019) 448 185
GSM 0400 817 140 fax (019) 448 186

Vojakkalan kyläkokous
Kylätoiminnan vuosittain ehkä tärkein tapahtuma oli
tammikuun lopussa pidetty kyläkokous.
Kyläläisiä oli saapunut paikalle lähes 40 henkeä.
Toimittajia oli asioita kuulemassa Lopen Lehdestä ja
Hämeen Sanomista.
Tilaisuus alkoi pulla- ja kakkukahvilla, kiitos kylätoimikunnan ehtoisten emäntien, Liisan ja Marjaanan.
Kokouksen nuorimmaiset ilmoittelivat ääntelyllään,
että nyt on meidän vuoro esiintyä. Tilaisuuteen olivat
saaneet kutsun kylän kaikki viisi vuonna 2000 syntynyttä
uutta asukasta vanhempineen. Perheet palkittiin pienellä
rahasummalla hienosta saavutuksesta. Perhepotretti Lopen
Lehdessä oli ihan näyttävä.
Päivän päätähti oli Liisan löytämä Matti Oravainen,
jonka tapaamisesta Liisa itse kertoo tämän Viestin toisessa
jutussa.
Matti Oravainen on syntyjään Tornion vojakkalalainen
ja asuu nykyään Varpaisjärvellä. Eläkepäivät hän aikoo
viettää jälleen syntymäseuduillaan. Tässä poimintoja
hänen vivahteikkaasta kertomuksestaan.

Se toinen Vojakkala
Tornion Vojakkala on noin 10 km pitkä nauhamainen
jokivarsiasumusten kylä, jossa asukkaita on noin 800
henkeä. Aikoinaan kylä eli pääasiassa maataloudesta,
mutta on tätä nykyä on ns. monitoimikylä.
Kansakoulu on täyttänyt jo 100 v. Kun väkeä oli
runsaasti kouluja oli välillä kaksi, mutta nyt 47 oppilaan
koulu on asetettu uhanalaiseksi. Koulu ja kylätoimikunta
julkaisevat yhdessä Vojakkis- nimistä kylälehteä. Myös
100-vuotiaalla nuorisoseuralla on ollut tärkeä merkitys.
Laestadiolaisuus on alueella vahvaa.
Vojakkalan nimi on aina askarruttanut monia. Esitelmöitsijä kertoi nimitutkija Jouko Vahtolan selittävän nimen
alkuperän tulevan venäjän kielen wojakka=vävy sanasta,
mikä osoittaisi väen tulleen Tornionjoelle Karjalasta.
Kylän sijainnilla valtakunnan rajalla on ollut oma
merkityksensä. Ruotsin puolella emännät ovat paljolti
suomalaisia. Salakuljetus on aika ajoin kukoistanut.
Ruotsissa naapurit käryttivät toisiaan salakuljetuksesta,
mutta Suomen puolella tällainen ei ollut tapana. Syntinä
pidettiin, jos naapuri ilmiannettiin.
Joella ja kalastuksella on kylälle aina ollut suuri
merkitys. Lohi on ollut alueen rikkaus ja asutuksen
perusta. Kyläyhdistys järjestää vuosittain lohisoudun
Vaaralankosken ja Kukkolankosken välissä. Tänä
vuonna soutu on 9-10.6. Tilaisuuteen saimme mekin
tervetulotoivotuksen.
Tornionjoen vesialue on aina kuulunut valtiolle.
Joki ollaan nyt liittämässä osaksi Natura-verkostoa.
Joki säilyy näin luonnonalueena eikä sinne rakenneta
voimalaitoksia.

Seikkaperäisestä esityksestä vielä kerran kiitokset.
Aika kuitenkin riensi ja oli siirryttävä seuraavaan ohjelmanumeroon eli arvontaan, jonka onnistumista auttoivat
kyläläisten tuomat palkinnot. Kiitos kylätoimikunnan
puolesta.

Varsinainen kokous
Kyläkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilmo Kyttälä
ja sihteeriksi Kaija Uusitalo, pöytäkirjan tarkastajiksi
Hannele Niemi ja Ritva Ahola. Edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilit hyväksyttiin ja vastuuvapaus
myönnettiin kylätoimikunnalle.
Kylätoimikunnan puheenjohtajaksi seuraavaksi
kahden vuoden toimikaudeksi valittiin Ilmo Kyttälä.
Kylätoimikunnasta erovuorossa olivat Markku Hirvenoja
ja Päivi Lehtola. Markku valittiin uudelleen ja Päivin
tilalle valittiin Eero Leponiemi. Toimikunnan varajäseneksi valittiin Susanna Vesterinen Kytömäenkulmalta.
Kylätoimikunta 2001 yhteystietoineen on Viestissä
omana taulukkonaan.
Tilintarkastajiksi valittiin Leila Turkia ja Seppo
Brask.
Hyvää kevättä kaikille kyläläisille ja tervetuloa
mukaan niin tapahtumiin kuin talkoisiinkin
toivoo kylätoimikunnan sihteeri Kaija Uusitalo

Vojakkalan, Räyskälän ja
Salonkylän asukkaat
Seuratkaa paikallislehtien seuratoiminta palstoilla
olevia ilmoituksia, joiden otsikkona on ”Kaartjärven
kylät” Ne koskevat meitä kaikkia

Kyläkauppa Vuori

Puh. 448 105
Auki
ma-pe 9-18
la-su 9-16
Ovisummeri on myös käytössä!
Veikkauksen arpamyynti
Kahvila avataan 1.3.

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

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet
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Kylätoimikunnan kokoonpano 2001

Vojakkalan kylätoimikunnan toimintasuunnitelma
vuodelle 2001
1. Kyläkokous
2. Talkoiden järjestäminen- kylän kevätsiivous,
uimarannan siivous ja uuden laiturin asennus (ennen
6.7.) ja nosto, tienristeyksen kukitus ja kokonteko,
Kalattomien matonpesupaikan ja alueen kunnossapito
3. Juhlien, retkien ym. Järjestäminen Kaartjärven
kylien yhteinen laskiaisrieha, retki Kytäjän karatanoon
(4.3.), Kuutamohiihto maaliskuussa täydenkuun
aikaan, retki Karibian kylpylään Turkuun, kokkojuhla,
kesäjuhla, kesäretki tornion vojakkalaan, pyöräretki,
syyslounas ja teatterimatka
4. Luistinradan kunnossapito yhteistoiminnassa
Valppaan kanssa
5. Lopen opiston harrastepiirien aktivoimineneläkeläisjumppaa Vojakkalaan
6. Eu-hankkeeseen osallistuminen. Kyläsuunnitelman laatiminen valmiiksi. Hankkeiden valmistelun
alkaminen. Pyritään löytämään yrittäjiä.
7. Yhteistoiminta Kaartjärven kylien ja kylätoimikuntien sekä kesäasukkaiden kanssa
8. Kylän vastasyntyneiden ja hääparien muistaminen
lahjakortilla. 70-vuotta ja sitä vanhempien muistaminen
5 vuoden välein. Uusien kyläläisten toivottaminen
tervetulleeksi ja kutsuminen kyläpäivällisille.
9. Uusien kyläläisten saaminen kylään. Mökki- ja
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kiinteistöpörssi, pidetään keväällä palaveri halukkaille
tontinmyyjille.kyläesittely ja mainonta kylämessuilla.
10. Koulun toiminnan ja päivähoidon edistäminen
11. Ulkoilureitistön kehittäminen
12. Tiedottamisen parantaminen, Vojakkalan Viestilehden toimittaminen ja jakaminen myös kunnan
päättäjille, kylätoimikunnan päätösten julkituonti
Vojakkalan Viestissä.
13. Yhteydenpitoa kunnan päättäjiin kehitetään
14. Aktivoidaan kyläläisiä käyttämään omaa kyläkauppaa
Kylän kotisivujen esiasteeseen voit tutustua osoitteessa
www.mbnet.fi/~flame/kylakoti
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 5 mk / palsta-cm
Painos 230 kpl
Toimittaja
Ulkoasu
Tero Tarkkala
Poronoro, Tero
Heinuntie 93
Jakelu
12950 Sokala
Urpo Vienonen
Puhelin (019) 448 033
Monistus
tero.tarkkala@mbnet.fi
Förström
VV ilmestyy parillisten kk puolivälissä.

