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Vojakkalan Viesti Internetissä: http://www.aumanet.fi/poronoro/vv

Laskiaisrieha 10.2.2002 klo 12.00 koululla
Riehassa järjestetään tuttuun tapaan mäenlaskuja hiihtokilpailut. Hiihtokilpailun sarjoina on alle
kouluikäiset, 1-3 lk, 4-6 lk ja aikuiset. Tämän vuoden
uutuuslajina on lumikenkäjuoksukilpailut.
Kilpailujen jälkeen maistuu varmasti hernekeitto

ja leipä hintaan 3 €. Jälkiruoaksi on tarjolla kahvi
ja laskiaspulla 2 €:lla.
Arpajaiset järjestetään ja arpajaisvoittoja otetaan
mielellään vastaan. Myös rusettikilpailu on edelleen
kuvioissa.

Kaartjärven kylien tapahtumia 2002
10.2.
12.2.
1.3.
9.5.

Yhteinen laskiasrieha Vojakkalan koululla klo 12
Laskiastiistain mäenlasku Räyskälän leirikeskuksella klo 18
Kuutamohiihto selkäsaareen lähtö klo 20 Vojakkalan kaupalta
Melkuttimen kierto, lähtö klo 14 Tauluntieltä, omat eväät
mukaan, lopuksi Räyskälä tarjoaa makkarat laavulla
9.6.
Rodoretki Mustilan arboretumiin Elimäelle
21.6. Kokkojuhla Vojakkalan rannassa klo 22
5.7. ? Vojakkalan kesäjuhla klo 18 lavalla
18.7. Laulajaiset klo 18 (kesäilta Räyskälän Sähkönokassa)
4.8.
Luontopyöräretki klo 11 Vojakkalan kaupalta
27.10. Syyslounas klo 13 Vojakkalan koululla
13.12. Joulujuhla
Vojakkalan Viestin erikoispainos

Kaartjärven Kaiku

Älä konttaa kotiin Tilaa Vojakkalan Taksi!

Tätä numeroa jaetaan normaalin 110 kpl perusjakelun lisäksi 110 kpl räyskälään ja lisäksi lehden
irtonumeroita on saatavilla Kyläkauppa Vuoresta,
Räyskälän kyläkaupasta sekä Hotelli-Ravintola
Laakasalosta.

Pasi Tarkkala
0400 219 879
(019) 448 084
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Vojakkalan kylätoimikunnan
toimintasuunnitelma vuodelle 2002
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kyläkokous
Talkoiden järjestäminen
Kylän kevätsiivous, uimarannan siivous ja
laiturin lasku ja nosto, tienristeyksen kukitus
ja kokonteko, Kalattomien matonpesupaikan
ja alueen kunnossapito
Tapahtumien järjestäminen, katso tapahtumakalenteri sivulta 1
Luistinradan kunnossapito yhteistoiminnassa
Valppaan kanssa
Kaartjärven kunnostuksen edistäminen
Lopen opiston harrastepiirien aktivoiminen
Eu-hankkeeseen osallistuminen
Yhteistoiminta Kaartjärven kylien ja kylätoimikuntien sekä kesäasukkaiden kanssa
Kylän vastasyntyneiden ja hääparien muistaminen lahjakortilla. 70-vuotta ja sitä vanhempien
muistaminen 5 vuoden välein.

Räyskälän kyläkauppa
(019) 448 729
Talviaukioloajat
ma-ke 10-16
to ja la 10-14
pe 10-19

10.

11.
12.
13.

13.
14.

Uusien kyläläisten toivottaminen tervetulleeksi
ja kutsuminen kyläpäivällisille.
Uusien kyläläisten saaminen kylään.
Mökki- ja kiinteistöpörssi
Langattoman laajakaistaverkon saaminen
kylälle.
Koulun toiminnan ja päivähoidon edistäminen
Kylän keskustan ulkoilureitistön kehittäminen
Tiedottamisen parantaminen
Vojakkalan Viesti-lehden toimittaminen ja
jakaminen myös kunnan päättäjille
Kylätoimikunnan päätösten julkituonti Vojakkalan Viestissä.
Ulkomainonnan ohjeistaminen.
Yhteydenpitoa kunnan päättäjiin ja virkamiehiin kehitetään
Aktivoidaan kyläläisiä käyttämään omaa
kyläkauppaa

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

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

Kyläkauppa Vuori

Puh. 448 105
ma, ke,pe 10-18 ti,to 9-18
la 9-16 su 10-16
Ovisummeri on myös käytössä!
Veikkauksen arpamyynti
Kahvila!

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

Räyskälän ilmailukeskus tarjoaa
loistavat puitteet avantouinnista
ilmailukoulutukseen
Kysy lisää! Puh: (019) 448 871, 0400 443 087
www.sataviestinta.fi/efry
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02.02.
Pilkkikilpailut
02.03.
Jgolf
28.03-01.04.
Psiinen
30.04-01.05.
Vappu
12.05.
itienpiv
Tapahtumakalenteri 2002
21.06-23.06.
Juhannus
02.02.
Pilkkikilpailut
24.07-28.07.
Olutfestarit
02.03.
Jgolf
L A A K A S A L O S S A
28.03-01.04.
Psiinen
14.08-18.08.
Kantrijuhlat
30.04-01.05.
Vappu
12.05.
itienpiv
06.09-08.09.
Venetsialaiset
Juhannus
Laakasalon tapahtumakalenteri 21.06-23.06.
2002
10.11.
Isinpiv
24.07-28.07.
Olutfestarit
Viikonloppuisin meill tanssitaan. 14.08-18.08. Kantrijuhlat
06.12.
Itsenisyyspiv
06.09-08.09.
Venetsialaiset
Tapahtumakalenteri
2002
2.3.
Jäägolf,
Mahdollisista
muista
tapahtumista ja
tansseista
10.11.
Isinpiv
24.12-26.11.
Joulu
parhaat tiedot parikaraoken
kotisivuiltamme
SM-osakilpailu
06.12.
Itsenisyyspiv
www.laakasalo.com
tai puh. 019-448960
31.12-01.2003 Uusivuosi
24.12-26.11.
Joulu
28.3.-1.4. Pilkkikilpailut
Pääsiäinen
02.02.
31.12-01.2003 Uusivuosi
mm.
sisäpilkkikisat
ja
biljardikisat
02.03.
Jgolf
30.4.-1.5. Psiinen
Vappu
28.03-01.04.
Viikonloppuisin meill tanssitaan.
12.5.
Äitienpäivä
Viikonloppuisin
meill tanssitaan.
Mahdollisista muista
tapahtumista ja tansseista
30.04-01.05.
Vappu
parhaat tiedot kotisivuiltamme
21.-23.6.
Juhannus
www.laakasalo.com
tai puh. 019-448960 muista tapahtumista ja tansseista
Mahdollisista
12.05.
itienpiv
24.-28-7.
Olutfestarit
parhaat
tiedot kotisivuiltamme
21.06-23.06.
Listiedustelut
varaukset:
14.-18.8. ja Juhannus
Kantrijuhlat
www.laakasalo.com
tai puh. 019-448960
24.07-28.07.
Olutfestarit
6.-8.9.
Venetsialaiset
LAAKASALON LOMA- JA KURSSIKESKUS OY
14.08-18.08.
Kantrijuhlat
10.11.
Isäinpäivä
Listiedustelut ja varaukset:
Laakasalontie
83,
12700
LOPPI
6.12.
Itsenäisyyspäivä
06.09-08.09.
Venetsialaiset
LAAKASALON LOMA- JA KURSSIKESKUS OY
puh. (019) 448 960, fax. (019) 448 965
Laakasalontie 83, 12700 LOPPI
24.-26.12.
Joulu
10.11.
Isinpiv
shkposti: info@laakasalo.com
AAKASALON LOMA- JA KURSSIKESKUS OY
puh. (019) 448 960, fax. (019) 448L965
shkposti: info@laakasalo.com
31.12.-1.1.
Uusivuosi
06.12.
Itsenisyyspiv
21.06-23.06.
24.07-28.07.
14.08-18.08.
06.09-08.09.
10.11.
06.12.
24.12-26.11.
31.12-01.2003

Juhannus
Olutfestarit
Kantrijuhlat
Venetsialaiset
Isinpiv
Itsenisyyspiv
Joulu
Uusivuosi
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LAAKASALON LOMA- JA KURSSIKESKUS OY

24.12-26.11.
Joulukaraoketanssit ja lauantaisin
Perjantaisin yleensä
31.12-01.2003
Uusivuosi mm. Uutislopessa).
orkesteritanssit (ilmoitukset

Listiedustelut ja varaukset:
LAAKASALON LOMA- JA KURSSIKESKUS OY

Meillä voit pitää kursseja, häitä ja syntymäpäiviä.
Laakasalontie 83, 12700 LOPPI
Majoitusta hotellissa, rantamökeissä ja uusissa loma- puh. (019) 448 960, fax. (019) 448 965
Viikonloppuisin meill tanssitaan.
shkposti: info@laakasalo.com
huviloissa.
Mahdollisista muista tapahtumista ja tansseista
parhaat tiedot kotisivuiltamme
www.laakasalo.com tai puh. 019-448960

LA

Kyläkoulu on inhimillinen paikka
Voi tätä maailman menoa! Pienimpien kylien kouluja
ja varaukset:
onListiedustelut
ajateltu lopettaa
ja yhdistellä niitä keskenään.
LAAKASALON
LOMAJA KURSSIKESKUS
OY
Koululaisten
matkat
vaan
pitenisivät ja oppilaiden
yksilöllisyys
pääsisi
loistamaan.
Laakasalontieei83,
12700 välttämättä
LOPPI
puh.
(019)
448 960,kouluista
fax. (019) 448
965näitä ”urheita pikku
Juuri
pienistä
tulee
shkposti: info@laakasalo.com
sotureita”, jotka loistavat aikuisina monipuolisella
tietämyksellään, sosiaalisuudellaan ja varsinkin siinä että
he ottavat aina muut huomioon ja auttavat niin ystäviä
kuin pelkkiä tuttujakin hädässä kuin hädässä.
Ollessani työharjoittelussa Vojakkalan koulussa
huomasin kuinka sosiaalisia ja ystävällisiä tämän koulun
oppilaat ovatkaan, lukuun ottamatta niitä hetkiä, jolloin
oli jotain pietä kränää. Kukaan ei välitunneilla joutunut
olemaan yksin kuten isommissa kouluissa voi käydä.
Huvittavinta tässä koulussa oli se, että ensin jollain
välitunnilla oli melkein ”sisällissota” siitä, kuinka
joku oli piilottanut toisen kengän, ja sitten seuraavalla
välitunnilla oltiin niin kuin mitään ei olisi koskaan
tapahtunutkaan. Suuremmissa kouluissa välien selvittely
olisi jatkunut.

Itse kävin reilun 300 oppilaan koulua ja siellä tuntui
kuin niin kutsutut ystävät olisivat vaihtuneet joka
viikko vain jonkun pikku riidan takia. Ystäväpiiriinkin
tuntui välillä vaikuttavan se, minkälaisesta perheestä oli
kotoisin. Kyllä, lapsellista touhua ja se tuntuikin menevän
AKASALON LOMA- JA KURSSIKESKUS OY
joL Aliiallisuuksiin
välillä. Onneksi täällä ”korvessa”
olevien kouluissa ei ainakaan tietääkseni ole tämänlaista
ongelmaa. Isossa koulussa on aina joku tietty kaveripiiri,
jonka kanssa hengailtiin niin koulussa kuin sen ulkopuolella. Näin koostui pieniä ”jengejä” jotka sitten kilpailivat
jostain aivan typerästä asiasta keskenään.
Siirryttäessä yläasteelle kaverit taas vaihtuivat. Entinen
paras kaveri saattoi kävellä vastaan nokka pystyssä
ennen niin vihaamansa tyypin kanssa. Hei haloo, mitä
tämäkin nyt sitten on? Sitä en voi sanoa, koska en tiedä,
mutta se on huomattu, että kouluissa, joissa on vähän
oppilaita tämänlaisia ongelmia ei juuri ole. Ja kun katsoo
vielä vuosien jälkeen niin pienemmillä ala-asteilla olleet
ovat vielä kavereita tai edes jonkinlaisissa väleissä vielä
monien vuosien jälkeen.
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Kyläkokous ja kylätoimikunnan kuulumisia
Vojakkalan kyläkokous on pidetty ja
tämän vuoden toiminta lähtenyt
reippaasti käyntiin. Reippautta haetaan
heti aluksi laskiasriehalla 10.2.
Kyläkokous pidetty
Kyläkokous pidettiin 27.1. klo 13 koululla. Läsnä oli
30 kyläläistä. Kylätoimikunnan tilikausi oli 355,65 mk
alijäämäinen, rahaa oli tilillä vuodenvaihteessa
11 754,02 mk.
Kylätoimikunnassa tapahtui muutamia henkilövaihdoksia. Marjaana Pankakosken tilalle valittiin
Matti Siukola, Kaija Uusitalon tilalle Tanja Hämäläinen, Tiina Stålhammarin tilalle valittiin Kaarina
Hämäläinen ja Arja Mattilan tilalle valittiin Maija
Mäenpää. Timo Oleander, Liisa Tarkkala ja Anne
Lukana valittiin uudelleen.
Varajäsenistä Ritva Aholan tilalle valittiin Taru
Untinen ja Terttu Lukana valittiin uudelleen.
Tilintarkastajiksi valittiin Leila Turkia ja Seppo
Brask ja varatilintarkastajat Pertti Siukola ja Simo
Ollikkala.
Tonttipörssistä keskusteltiin hetken aikaa. Tontin
myyjiä on pelottanut lohkomisen hinta, joka on useampia tuhansia markkoja. Lohkomista ei kuitenkaan
tarvitse suorittaa ennen ostajan löytymistä, tontin
paikka on vain sovittava kunnan rakennustarkastajan
kanssa. Tämän jälkeen sen voi ilmoittaa myyntiin ja
se lohkotaan kaupanteon yhteydessä. Saahan ostajakin
silloin sanoa toivomuksensa rajan paikasta, jolloin
myyntikin voipi olla helpompaa.

Vuoden esitelmä
Kokouksen jälkeen kyläläisille kävi esittäytymässä
Hyvinkään Riihimäen seudun yhteistoimintayhdistys
ry. YliSetin toiminnanjohtaja Esko Pietari, jonka äiti
on vojakkalalainen ja syntymäpaikkakin Vojakkala.
Hän kertoi kylän kehittämismahdollisuuksista
Alueellisen maaseudun kehittämisohjelma ALMAn
avulla. Ohjelma rahoittaa yleishyödyllisiä hankkeita
taajamien ulkopuolella. Sen toteutuksesta vastaa
YLISET eli Hyvinkään-Riihimäen seudun yhteistoimintayhdistys ry. Siihen pääsee kuka tahansa
alueellisesta kehittämisestä kiinnostunut jäseneksi.

Uusi kylätoimikunta aloitti
Kylätoimikunnan järjestäytymiskokous pidettiin heti
kyläkokouksen jälkeen. Toisaalla tässä lehdessä on lista
toimikunnan jäsenistä tehtävineen ja yhteystietoineen.
Kokouksessa myös pantiin alulle laskiaisriehan järjestely.
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Ensimmäinen varsinainen kylätoimikunnan kokous
pidettiin perjantaina 1.2. Taru Untinen siirrettiin
varajäsenen paikalta varsinaiseksi Matti Siukolan
tilalle. Matti ilmoiti ryhtyvänsä vain varajäseneksi,
joten kylätoimikunnan toiminnan parantamiseksi
tämä muutos oli tarpeen. Myös kyläkokouksen
valintapäätös antoi tähän mahdollisuuden.
Kokouksen pääkohtana oli keskustelu päivähoidon
tilanteesta. Ajatuksia tuli kuuntelemaan myös kunnanvaltuutettumme Jaakko Pankakoski. Jaska on
perusturvalautakunnassa ja siis osaltaan lähellä näiden
asioiden polttopistettä.

Tule apuun, Tanja!
Uusi kylätoimikunnan jäsen Tanja Hämäläinen on
vahvasti mukana Mannerheimin Lastensuojeluliiton
toiminnassa ja ryhtyy vetämään Lopella liiton ”Menoa
maalla”-projektia. Hänellä on tarkoituksena tehdä
Vojakkalasta hankkeen pilottikylä, jos kunnan kanssa
päästään sopimukseen. Projektin tarkoituksena on
varmistaa maaseudun lapsille samat yhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet kuin taajama-asukkaillekin.
Päivähoitotilanne on nyt Vojakkalassa hankala.
Ainoa perhepäivähoitaja on Topenolla ja ryhmän
koko on 7 lasta. Lähiaikoina aloittaa toinenkin hoitaja,
jolloin tuo ryhmä saadaan pienennetyksi kuuteen.
Laki sallii ryhmäkooksi 4 + yksi puolipäiväinen
(esikoululainen tai koululainen).
Kylätoimikunta kannattaa yksimielisesti myös Seija
Untisen palkkaamista perhepäivähoitajaksi, jolloin
nykyinen laiton tilanne saataisiin puretuksi. Tuloksena
olisi näin kolme neljän lapsen päivähoitoryhmää.

Muita asioita
Loppi on kuuden muun kunnan kanssa mukana
inventoimassa rakennuskulttuuria. Tämän inventoinnin
perusteella rakennuksia ei haeta suojeltavaksi. Rakennustarkastaja Olli Kuntonen pyytää kylätoimikunnalta
listaa arvokkaan tuntuisista rakennuksista, kuten
kartanoista, kouluista, seurantaloista tai jonkin tietyn
tyylisuunnan edustajista. Päätettiin, että Ilmo, Markku ja
Maija tekevät listan yhdessä Kaija Uusitalon kanssa.
Tornion Vojakkalasta on tullut Matti Ramlinin kirje
Liisalle. Kirjeessä ilmeisesti uusi kylätoimikunnan
puheenjohtaja hakee yhteyttä tännepäin. Liisa ei ole
vielä vastannut puhelinkontaktipyyntöön.
Tarja Toivonen Lopen kirjastosta on lähettänyt
Lohikeitto Vojakkalasta-reseptin ja esittelyn kirjasta,
josta se on löytynyt.
Sihteeri Markku Hirvenoja

Räyskälän-Salon kylätoimintaa 20 vuotta
1982 - 2002
20 vuotta sitten, jolloin globalisaatio,
nörtit ja netissä surffailu olivat sanoina
ja käsitteinä tuntemattomia meille
kaikille, järjesti Lopen Opisto pitäjällä
kursseja elvyttääkseen kylien toimintaa.
Räyskälässä alkoi Raija Tyystjärven
johdolla neljä iltaa kestänyt kurssi
yhdessä salonkyläläisten kanssa.
Kylätoimikunnan perustavaan kokoukseen 17. helmikuuta 1982 saapui yhteensä 40 henkilöä molemmista
kylistä. Kyläkokous päätti perustaa kylille yhteisen
kylätoimikunnan “yhteistoiminnan lisäämiseksi
ja kehittämiseksi sekä esiin tulevien asioiden ja
ongelmien hoitamiseksi”.
Kyläkokous päätti toimikunnan säännöt, joista
mainittakoon mm. “Kylätoimikunta ei saa harjoittaa
puoluepoliittista toimintaa.”
Kokous valitsi joukostaan kylätoimikunnan puheenjohtajaksi Antti Forsmanin.
Jäseniksi valittiin Salonkylästä:
Anna-Liisa Lemström, Terttu Lilja,
Alma Tuomi
Ja Räyskälästä:
Leena Gröndahl, Esko Korventaka, Hilma
Kyttälä, Simo Pyhälammi, Jukka Salokannel
Heistä toimikunta valitsi alkavalle kaudelle
seuraavat: varapuheenjohtajaksi Jukka Salokannel,
sihteeriksi Leena Gröndahl ja rahastonhoitajaksi
Anna-Liisa Lemström.
Kylätoimikunta on pitänyt kokouksiaan pääasiassa
jäsenten kotona. On juotu kahvit ja nautittu pöydän
antimista. Onpa saunottukin monessa paikassa.
Kylätoimikunta on vuosien varrella laatinut
huomattavan määrän erilaisia anomuksia ja lausuntoja,
mainittakoon mm. anomus nopeusrajoituksesta
Räyskäläntielle vuonna 1982, anomus tien valaistuksesta useampaan kertaan, kuin myös ikuisuuskysymykseksi muodostunut tien päällystys.
Kantaa on otettu myöskin Salonkylän neuvolan
siirtoon Topenolle, Ahjon kaupan lopetukseen,
Opiston tiloihin, tien kunnossapitoon kuin myös
auraukseen. Rantarakentamiseen on puututtu kirjoittamalla Ympäristöministeriöön ja leirikeskuksen
kehittämiseen on annettu pyydettyjä lausuntoja. On
myös vastattu Seutukaavaliiton kyselyyn Hämeen
järviylängön kehittämiseksi. Haja-asutusalueiden
teiden nimeämistä pohdittiin valtuuston istuntosalissa
vuonna 1990. Vetoomus postitoimipaikkojen säilyttämisen puolesta tehtiin v. 1990.

Kylätoimikunnan ansioita on
kertynyt huomattava määrä
Nopeusrajoitus myönnetty v.1982 sekä varsin merkittävä asia on Sähkönokan saaminen uimarannaksi.
Kylätoimikunnan miehet ovat tehneet sinne pukukopit
ja WC:n, laiturin ja katsomon penkit. Siellähän on
vietetty lähes joka kesä rantajuhlia erilaisin ohjelmin
ja varsin hyvällä yleisömenestyksellä.
Läpi koko historian ohjelmassa ovat olleet tienvarsien siivoustalkoot ja laskiaisrieha (jos on ollut lunta).
Onkikilpailuja on järjestetty sekä saunailtoja.

Sähkönokan kesäjuhlat vetivät aina katsomon täyteen
yleisöä 80- ja 90-luvuilla. Esiintyjinä ovat vierailleet
mm. Seppo Soittila, Reijo Salminen, Pekka Lunnikivi,
Reino Markkula, Timo Mäenpää.
Syntyneitä lapsia on muistettu lahjakortilla, tiekilvet
on asennettu, ilmoitustaulut on uusittu, Syvänlahden
rantatien raivaus on suoritettu vv. 1985 sekä 1994.
Luistinrataa on pidetty talkoilla vuodesta 1992 alkaen
vuoteen 2001 saakka ja näin toimien kunnan antama
avustus on kokonaan tullut kylätoimikunnan käyttöön.
Åbergin Onnin opastuksella on tehty retkiä Karhukivelle ja Herrainkivelle.
Perinnepäivälliset järjestimme Leirikeskuksessa
v.1986, päivä sattui olemaan presidentti Kekkosen
hautajaispäivä.
Vuonna 1994 järjestettiin leivontapäivä, jossa
Eila Pietilän opastuksella tehtiin perunalimppua
ja muuta suussa sulavaa. Leivonnaiset paistettiin
Leirikeskuksen arinauunissa.
Salon koulun 100-vuotisjuhla oli 6.11.1994. Arvokas
juhla keräsi n. 100 hengen yleisön. Tilaisuudessa kuulimme Anna-Liisa Lemströmin laatiman historiikin.
Kylässämme vaikutti varsinainen luonnonmukaisen- ja kateviljelyn edelläkävijä Paul Jokela. Hänen
myötävaikutuksellaan järjestettiin Leirikeskuksessa
luomuilta 23.4.1991. Osanottajia oli varsin mukavasti,
5

48 henkilöä. Jokela ehdottti myös perustettavaksi toimivaa kylämuseota. Vanhat koneet kunnostettaisiin
käyttökuntoon ja niillä esittäisiin työnäytöksiä.
Ehdotus ei saanut tulta alleen, mutta onhan koneita
nyt tallessa Salonkylän talolla.
Rahaa toimikunnan kassaan on kerätty arpajaisilla
ja erilaisilla arvauskilpailuilla. Myös kahvia, pullaa ja
makkaraa on myyty yleisötilaisuuksissa.
Jokavuotinen pikkujoulu eli puurojuhla on ollut
lämmin tilaisuus. Silloinen sihteeri Leena Gröndahl
on kirjoittanut kylätoimikunnan viidennen toimintakertomuksen loppuun: ” Tämän vuoden viimeinen tilaisuus
oli herkkä ja lämmin pikkujoulu yhdessä pienten
päiväkerholaisten kanssa. Heidän kirkkaiden silmiensä
loisteessa ei varmaan jäänyt kylmäksi yksikään sydän.”
Tapahtui toimikunnassa toki henkilövaihdoksiakin,
ei tosin kovin vilkkaasti. Sihteeriksi valittiin Teuvo
Pietilä vuonna 1987. Vuodesta 1989 puheenjohtajan
nuijaan tarttui Anna-Liisa Lemström. Vuonna 1991
sihteeriksi vaihtui Mirjami Hakala. Hänen aikanaan
aloitettiin leikekirjan keruu. Räyskälän-Salon, Pilpalan
ja Vojakkalan yhteiset Kevätkiemurat alkoivat vuonna
1989. Kukin kylätoimikunta vuorollaan järjesti iltamat
keväisin Laakasalossa. Nämäkin kiemurat ojentuivat
ja häipyivät aikanaan.
Vuonna 1993 puheenjohtajan nuijaan tarttui jälleen
Antti Forsman. Kylätoimikunta toimi varsin vilkkaasti
ja sääntöjen edellyttämällä tavalla. Syksyin, keväin
oli kyläkokoukset ja toimikunnan kokoukset lähes
joka kuukausi.
Rahastonhoitajana ovat vuosien myötä olleet AnnaLiisa Lemström, Riitta Oksanen, Unto Sundström
ja Eila Pietilä.
Toiminnassa ei tapahtunut uusiutumista. Alkoi esiintyä
kyllästymistä ja väsymistä. Oli muutosten aika.
Vuoden 1996 alusta tuli voimaan uudet säännöt
ja puheenjohtajuuden otti haltuunsa Teuvo Pietilä.
Uusien sääntöjen mukaan kyläkokous järjestetään
kerran vuodessa ja toimikunnan kokoukset tarvittaessa.
4-8 jäsentä valitaan vuodeksi kerrallaan (aiemmin
3:ksi vuodeksi kerrallaan). Toimittaisiin resurssien
ja tarpeiden mukaan.
Kylätoimikunta on saanut lahjoituksia:
1. Lopen Säästöpankin 110-vuotisjuhlan kunniaksi
saatiin 2000mk
2. lakkautetun Räyskälä-Vojakkala-tiehoitokunnan
varat
3. Säkkipuimuri Paul Jokelalta 1996.
Vuonna 1997 Lopen kylätoimikunnat ovat olleet
huolissaan liian pitkiksi venyneistä koulukuljetuksista.
Siitä tehtiin yhteinen vetoomus kuntaan.
Sähkönjakelun laadusta tehtiin valitus Hämeen
Sähkölle 1997.
1999 lähti alkuun mittava Leader-hanke. Kylille piti
saada kyläsuunnitelmat. Se tarkoitti pitkän tähtäyksen
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suunnitelmia, joiden toteuttamiseen on mahdollisuus
saada EU-tukea. Eeva Sundström ja Margit Väisänen
osallistuivat kyläsuunnittelu- koulutukseen Lopella
ja Riihimäellä yhteensä kuusi kertaa.
Tämän kyläsuunnitelman laatimiseksi järjestettiin
kysely kyläläisille ja vapaa-ajan asukkaille. Asian
puitteissa pidettiin useita kokouksia. Salonkylän talolla
pidetyssä tilaisuudessa päätettiin yhteistyöstä mökkiläisten kanssa. Lokakuussa esiteltiin Kyläsuunnitelma,
jonka laatimiseen oli paljon käytetty aikaa. Sen kokosi
julkaistavaan muotoon Maija-Liisa Soveri.

Uusi vuosituhat - uudet haasteet!
Vuodenvaihteessa oli Millenium-juhla Salonkylän
talolla. Eeva Sundström valittiin puheenjohtajaksi
uuden vuosituhannen aluksi.
Kiertokapulan info-tilaisuus keräsi runsaasti
kuulijoita Leirikeskukseen. Jätteiden lajittelusta
keskusteltiin.
Kylien yhteistyöstä keskusteltiin v.2000. Näin alkoi
Kaartjärven kylien yhteistoiminta. Vuorotellaan Vojakkalan kanssa eri tapahtumia, kuten laskiaistapahtumaa
ja puurojuhlaa. Yhdessä järjestetään retkiä ym.
Toteutettu on jo mm. retki Keppanakellariin ja
Mustialan makkara- ja olutretki, Tallinnan matka,
Melkuttimen kierto, teatterissa käynti.
Vuoden 2001 laskiaistapahtuma onnistui hyvin. Vetonaulana oli Harri Stenholmin tuoma Pasi-panssaroitu
miehistönkuljetusvaunu, jolla pääsi ajelulle.
Eila Pietilä nykyisenä sihteeri-rahastonhoitajana
on laatinut luettelon kylätoimikunnan kalustosta ja
tavaroista. Tavarat ovat pääosin Leirikeskuksessa.
Koko toimikunnan olemassaolon ajan on suunniteltu kylähistorian keruuta, on jopa hankittu nauhuri
keruuta varten. Vuosien myötä ovat monet tärkeät
muistajat jo poistuneet joukostamme.
Toivottavasti joskus löytyy henkilö, joka kerää
kaiken arvokkaan tiedon talteen.
Rainer Lemström lausui eräässä kokouksessa:
“Toivon kylille hyvää yhteishenkeä ja tukea kaikilta
kyläläisiltä kylätoimikunnan toiminnalle.”
Pöytäkirjoista kokosi Leena Gröndahl

Markku Hirvenoja

Graafinen toimisto
Julkaisutuotanto
Kuvankäsittely
WWW-sivut

Pääjärventie 27
Puh (019) 448 144
GSM 040 584 5874
poronoro@aumanet.fi
www.aumanet.fi/poronoro

Aitoa päätösten tekoa?
Luottamushenkilö, tehdessään asioista päätöksiä,
perustaa aina päätöksensä vankkaan tietoon. Hän on
kerännyt päätöksensä tueksi laajan taustamateriaalin
ja vertailee pohja- ehdotusta keräämiinsä faktoihin
ja tekee tästä päätöksen. Päätöksensä tueksi hän on
lisäksi keskustellut puhelimessa puolueensa ja muiden
luottamushenkilöiden kanssa. Näin on - vai onko?
Voisi olla, mutta kun ottaa huomioon, että tämä
luottamushenkilö käy säännöllisessä päivätyössä ja
saa esityslistan perjantaina postissa, joten esim. tiistain
kokoukseen hänelle jää ruhtinaalliset kaksi päivää ja
kaksi iltaa aikaa kerätä tätä laajaa taustamateriaalia.
Ikävä kyllä virastot, joista hän voisi kysyä, ovat
viikonloppuisin kiinni, joten hän joutuu tyytymään
virkamiesten antamiin tietoihin. Mielipide asiasta
syntyy usein joko virkamiehen esityksen mukaiseksi
tai pelkästään ”mututuntumalta”.
Jos ja kun näin on, ainakin useimmissa tapauksissa
virkamiesten esitysten täytyisi olla kuntalaisten
mielipiteen ja halujen mukaisia tai sitten ”mutun”
taakse pitäisi soitella enemmistö.

Todellinen johtaja?
Siis kuka kuntaa johtaa ja tekee asioista päätöksiä?
Virkamiehet vai ”mutumiehet”? Kenellä on se kuntalaisten antama laaja luottamus takana? Virkamiehen
mielestä homman pitää rullata ja rahan riittää koko
vuoden ajaksi niin kuin vuoden alussa sovittiin.
Luottamushenkilöt taas eivät ajattele niinkään taloutta
vaan toimintaa ja kukin mieltymystensä ja aatteen
mukaan arvottavat asioita omalla tavallaan, joista
syntyy se päätös. Mitä vikaa tässä sitten on? Ei kaiketi
mitään, mutta kun se sana tuli mainittua jo edellä
eli raha. Se vanha keksintö, jota jokaisella pitäisi
jo olla. Ohjaako päätöksentekoa sittenkin raha eikä
virkamies tai ”mutumies”? Valitettavasti näin on mitä
suurimmassa määrin. Suurin osa ns. ylimääräisistä
investointihaluista siirtyvät vuositolkulla. Eli vaikka
”mutumiehellä” olisi laaja tuki ja valmiit suunnitelmat
hankkeelleen, se siirtyy, koska raha - tai oikeastaan
sen puute – käskee näin.
Viisi edellistä vuotta ovat näyttäneet sen, että
kunta on pystynyt tekemään vain mikä on pakko.
Investoinnit ovat olleet välttämättömiä, jotta lainkirjain
täyttyisi. Kun kunnan strategioissa taas puhutaan
palveluiden laadukkuudesta, voidaan tämä käsittää
vain sillä, että minimi henkilökunta on venynyt ja
tuottanut nämä niin kutsutut laadukkaat palvelut. Niin
kutsutuilla en tarkoita työntekijöiden tehottomuutta
tai laiskuutta vaan sitä, ovatko palvelut laadukkaita.
Ne ovat ihmisten vaatimustasosta kiinni. Joku tyytyy
vähään ja jollekin toiselle ei riitä mikään. Tosiasia

kuitenkin on, että niin kauan kuin palvelut hoidetaan
näinkin pienellä henkilöstöllä, maakunnassa ei voida
toitottaa palveluiden korkeasta laadusta ja sillä varjolla
houkutella lisää asukkaita.
Uskon kuitenkin, että kunnan rahatilanne ja
sitä myöten palveluiden laatu ei parane omilla
toimilla kovin nopeasti. Siihen tarvitaan myös valtion
vastaantuloa.
Ai että mitä se valtuutettu taas höpäjää sekavia?
Sekavastihan alkuosa on varmaan kirjoitettu, mutta
toisaalta politiikon kai odotetaan puhuvan paljon ja
vähän asiaa, joten summa summarum…
Päätöksentekoon vaadittavan laajan taustamateriaalin hankkimiseksi ja myös laajan taustakeskustelun
käymiseksi tuntuu aika vain loppuvan kesken.
Aurinkoisia hiihtokelejä toivottaa
Jaakko Pankakoski

Terveisiä kirjastosta
Tällainen resepti oli osunut Toivosen Tarjan silmiin
kirjasta”1000 vuotta lohta ja lohiruokia”. Pekka
Muhonen on koonnut kirjaan maukkaita lohireseptejä
kaikkialta Suomesta. Tämän reseptin nimessä viitataan
todennäköisesti kuitenkin pohjoiseen kaimaamme
mutta meneehän tuo maukas lohikeitto täällä etelässäkin.

Lohikeitto Vojakkalasta
ruotoja
lohifileetä 100 - 150 g henkilöä kohti
sipulia
suolaa
vehnäjauhoja
maitoa
voita
pieneksi kuutioitua perunaa
1.
Ruodot ja mausteet keitetään. Sipulia runsaasti.
2.
Liemi siivilöidään.
3.
Lisätään paistettu voisuurus
4.
Keitetään kuutioidut perunat
5.
Lisätään lohifileekuutiot ja ruodoista saadut
kalanlihat.
6.
Keitetään noin 10 minuuttia
7.
Keiton hieman jäähdyttyä lisätään maito
ja voi.
Resepti: Helena Jauhola
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Räyskälän-Salon kylätoimikunnan jäsenet 2002
Sundström Eeva
Lapinlähteenkuja 3
Loppi kk

0400 485787

puheenjohtaja

Gröndahl Leena
Räyskäläntie 670
Räyskälä

040 5566022

Pietilä Eila
Räyskäläntie 563
Räyskälä

44 88 95
050 3304351

sihteeri
rahastonhoitaja

Koski Tuomo
Räyskäläntie 513
Räyskälä

44 89 46

Ahlsten Osmo
Rantakulmantie 36
Rautakoski

44 94 73

Väisänen Margit
Lemmikintie 12
Hyvinkää

43 39 93

Isoniemi Hilkka ja Matti
Räyskäläntie 610
Räyskälä

44 89 10

Vojakkalan kylätoimikunnan jäsenet 2002

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa, parillisten
kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm

SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY
Loppi Vojakkala
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Toimittaja
Tero Tarkkala
Heinuntie 93
12950 Sokala
Puhelin (019) 448 033
tero.tarkkala@mbnet.fi

Ulkoasu
Poronoro, Tero
Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus

