Kylätoimikunnan tiedotuslehti

3.vuosikerta

2/2001

Tulevia tapahtumia
Tonttipörssiä käynnistellään 26.4.
Kaikki kylän halukkaat tontinmyyjät tai myyntiä tai
vuokrausta harkitsevat kutsutaan koululle 26.4. kello
19.00. Tarkoitus on koota yhteen myynnistä kiinnostuneet ja etsiä vaihtoehtoja yhteismarkkinointiin ja
markkinointikanaviin. Kahvitarjoilu.
Järjestäjänä kylätoimikunta

Kevätmyyjäiset koululla 27.4.
Vojakkalan koululla järjestetään kevätmyyjäiset perjantaina 27.4. kello 17 … 19. Tervetuloa ostoksille!

Siivoustalkoot 4.5.
Vojakkalan siivoustalkoot järjestetään toukokuun
alussa. Roskien keruuseen saa jätesäkkejä kaupalta
ja koululta. Jokainen kerää roskia omilta kulmiltaan
kylälle päin, jolloin saadaan (toivottavasti) kattava
siivousverkosto. Sopikaa naapureiden kanssa tarkemmasta aluejaosta, ettei tule turhaa käveleskelyä

Iloisenväriset säkit (muistakaa Kiertokapulan säännöt
säkkien väreistä!) voi jättää tien varteen, josta
kuljetusryhmä poimii ne ja toimittaa molokille.
Koululla on talkookahvitus alkaen klo 19. Talkoisiin
osallistuneet pääsevät mukaan kyläkaupan lahjakortin
arvontaan.

Rantatalkoot 4.6.
Uuden laiturin lasku ja rannan siivous tehdään maanantaina 4.6. kello 18. Työvoimaa tarvitaan runsaasti,
sillä upouudet laiturielementit ovat tanssilavalla katon
alla. Juomatarjoilu.

Matka Tornion Vojakkalaan
heinäkuussa
Kylätoimikunta suunnitteli matkan järjestämistä
alustavasti 19.…22.7. mikäli se paikalliselle kylätoimikunnalle sopii. Matka tehdään Kyttälän bussilla,
tiedustelut ja paikkavaraukset Ilmo Kyttälä, 448 185.
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Tonttipörssin käynnistys Vojakkalan koululla.
Kevätmyyjäiset koululla
Siivoustalkoiden talkookahvit koululla. Säkkejä saa kaupalta.
Rannan siivous ja laiturin lasku.
Kesäkauden avajaiset Vojakkalan lavalla. Tanssittajana Lopen Harmonikat.
Vojakkalan kokkojuhla uimarannassa.
Vojakkalan kylän kesäjuhla lavalla. Tanssittajana Härkätie-yhtye.
Luontopyöräretki. Vojakkalan kaupalta Kaartjärven ympäri.
Syyslounas Vojakkalan koululla.
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Vuosia jatkunut lääkärilakko alkaa purra
Kunnallisvaalien nostattama pöly on kai laskeutunut
ja siitä johtuneet eripurat on unohdettu. Vaalien
jälkeinen paikkojen jako merkitsee äänestäjilleni
ja minulle sekä huonoa että hyvää. Näköalapaikka
kunnanhallituksessa menetettiin, mutta tilalle tuli
koko joukko vastuuta.
Ensinnäkin valtuustopaikan lisäksi perusturvalautakunnan jäsenyys, jossa joutuu ottamaan
kantaa toimeentulotukeen, lasten päivähoitoon,
vanhustenhuoltoon, vammaispalveluihin ja moniin
muihin kuntalaisten peruspalveluihin. Siis vastuu siitä,
että kunta palvelujen tuottajana ja tarjoajana toimii
tasapuolisesti asukkaitaan kohtaan, on suuri.
Toiseksi nimihirviö Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän hallituksen 1.varapuheenjohtajan vakanssi. Kuntayhtymä huolehtii
mm. kolmen kunnan eli Hausjärven, Lopen ja
Riihimäen perusterveydenhuollosta mukaan lukien
hammashuollon, kotieläinhuollon ja lausuntojen
antamisen esim. jätevesijärjestelmien rakentamisessa.
Näissä toimissa sitä sarkaa riittää!
Tällä hetkellä valtakunnassa on lääkärilakko ja
vaikka se ei välittömästi koske Loppea, niin luettuani
paikallislehtiä ja kuntayhtymän tilastoja, vaikuttaa
siltä, että täällä on lakko ollut jo useita vuosia.
Väestövastuujärjestelmän voimaantulon jälkeen
lääkäripula helpotti hetkeksi, mutta säästötoimien
seurauksena väestövastuusta on livetty vähä vähältä ja
nyt Lopella ollaan siinä tilanteessa, että heinäkuussa
lääkärin vastaanotolle haluavat joutuvatkin matkustamaan Riihimäen terveyskeskukseen. Miten tähän
on tultu? Pitkään jatkunut yhden lääkärin vaje on
kuormittanut loppilaisia lääkäreitä (jatkuvat ylityöt,
viikonlopputyöt ja rästiin jääneet paperityöt) lehdistä
luetuin seurauksin. Viimeistään nyt olisi otettava
lusikka kauniiseen käteen ja nostettava lääkärien
palkkoja, jotka ovat valtakunnallisen liukuman
alarajalla ja haettava vetovoimaisilla hakuilmoituksilla

lääkäreitä kuntaan.
Kuntayhtymä sijaitsee aivan ruuhka-Suomen
kupeessa, joten ei voi millään ajatella, että lääkäripalveluja tarjottaisiin ”yhdeltä” luukulta. Lopen
kunnassa ollaan kuitenkin varsin yksimielisiä siitä,
että lääkäripalvelut tulee säilyttää kunnan alueella
mahdollisimman kattavana. Tästä johtuen uskon,
että lääkäripula Lopella helpottaa viimeistään parin
seuraavan vuoden aikana.
Tästäkin huolimatta hyvää kevään jatkoa!
Jaakko Pankakoski
(019) 448 123
040 773 889
jaakko.pankakoski@pp.inet.fi

Lopen kirjaston kuulumiset
Olemme lähettäneet lehden ensimmäisestä numerosta
lähtien Tarja Toivoselle Lopen kirjastoon Vojakkalan
Viestin. Tarja on aina lähettänyt sähköpostitse
kiitoksen lehdistä, uusimmassa viestissä hän kirjoitti
näin:
Kiitos taas Vojakkalan Vietistä. Mielenkiintoista
mm. tuo Vojakkoloiden yhtestyön alku. Näinpä pysyn
tietoisena Vojakkalan tapahtumista. Viestin arkistoin
Loppi-huoneeseen. Munille tulee säännöllisesti
kyselujä, milloin Vojakkalan kyläkirja ilmestyy...
Kevättalvisin terveisin
Tarja Toivonen + muut kirjastolaiset
Kirjastoon on aina mennyt kaksi kopiota Vojakkalan
Viestistä, joista toinen on ainakin toimituksen
käsityksen mukaan vapaasti luettavissa kirjastossa ja
toisen kappaleen Tarja arkistoi Loppi-huoneeseen.
Tero Tarkkala

Poronoro Tmi
Markku Hirvenoja

SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY
Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135
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Graafinen toimisto
Julkaisutuotanto
Kuvankäsittely
Esitteet, www-sivut

Pääjärventie 27
12950 Sokala
Puh (019) 448 144
Fax (03) 433 4332
GSM 040 584 5874

Syysmarkkinamatka Hämeenlinnaan
Jalmari Kallela, Leppäsen Arvo ja Braskin Pentti
päättivät lähteä Vojakkalasta 40-luvun lopulla
syysmarkkinoille Hämeenlinnaan. No, mitäs muuta
kuin Kyttälän Veljesten onnipussiin aamulla kahdeksan
aikaan. Sitten kohti Hämeenlinnaa, Rengon kk:n
kautta. En muista kenellä oli tikkuviinapullo mukanaan
tunnelmaa nostattamaan. Hämeenlinnaan kesti sen
maailman vauhdilla tunti ajaa, eikä siitä pullosta
riittänyt kolmelle raavaalle miehelle kauankaan
hörpittävää. Hämeenlinnaan saavuttiin ja tuttuja
tavattiin.

Suhteet auttavat
Tunnelma alkoi pikku hiljaa laskea ja kaveruksille tuli
hätä käteen, millä saisi taas tunnelman nousemaan.
Mutta Jalmari Kallela muisti, että olihan hänellä
arvossa pidetty serkun mies lääkäri, jääkärieversti
Kaisla kaupungissa. Aika porukkaan se vaatimaton
hiljainen Raskin Pena oli joutunut. Jalmari Kallela
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

ja Arvo Leppänen olivat serkukset ja syntyperäiset
Vojakkalan pojat, kun taas Raskin Pena kotivävyksi
tullut Topenon poika.
Näille Vojakkalan miehille tuli pirullisuus mieleen
ja aikoivat vähän pilailla Kaislan kustannuksella. Isäni
ei kunnolla tuntenut Kaislaa ollenkaan, mutta hänet
kuitenkin serkukset laittoivat ensiksi pirtureseptiä
hakemaan. Brask esitti asian, Kaisla vastasi, ”Ei
minulla ole virkani aikana tapana sellaisia lappuja
kirjoitella että ulos vaan”. No kadulla ovipielessä
odottivat Jalmari ja Arvo hymy suupielessä, ”Kuinkas
kävi?” ”ei antanut, ei sinne päinkään” Raski puhisi.
No hetken siinä Kadulla tuumittiin ja pohdittiin noloa
tilannetta, että näinkös tässä hommassa käy.
Nyt laitettiin asialle Leppäsen Arvo. Koputukset
ovelle ja reippaat tervehdykset ja hymyt. ”No mitäs
sinne Vojakkalaan kuuluu ja onko se vielä paikoillaan”
Kaisla pian kyseli, Arvon tunnettuaan. Hetki siinä
Vojakkalan asioita laitettiin järjestykseen, kunnes
Kaisla kysyi Leppäsen huolista. Arvo siihen vastasi
että ”sika on vähän huonossa kunnossa, makaa vaan
eikä ruoka maita, 15 vuotta iältään” ”No tarvitseehan
sen ikäinen sika litran pullon spriitä parantuakseen”.
Reseptin jälkeen ovesta ulos ja kadulla Pentti ja Arvo
odottivat, ja sitten Apteekkiin.
Tunnelma kaverusten kohdalta nousi taas pilviin,
lopun annankin teidän itse arvailla.
Pikkupoikana tämän kuulin isäni ja Leppäsen
Arvon markkinamatkaansa muistellessa.
Seppo Brask

Kesäkausi alkaa Vojakkalan
lavalla!
Ensimmäiset tanssit 9.6.
Tanssittajana Lopen Harmonikat

Vojakkalan Viesti tilattavissa
Tarjoamme mahdollisuuden tilata tämä korkealaatuinen kotiseutulehti myös Vojakkalan ulkopuolelle. Jos
olet kiinnostunut Vojakkalan elämänmenosta, voit
tilata Viestin itsellesi edullisesti omakustannushintaan
60 mk/vuosikerta (10 €). Vuosittain ilmestyy 6
numeroa, jolloin sivun hinnaksi tulee enintään 2 mk
50 p, alle 50 c!
Voit hakea VV:n myös Internetistä osoitteesta
www.aumanet.fi/poronoro/vv
Sen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader
versio 4 tai uudempi.

Paperiversio postitetaan huomaamattomasti ruskeassa kirjekuoressa eri lähettäjänimellä.
Tilausosoite:
Vojakkalan Viesti/Poronoro
Pääjärventie 27
12950 SOKALA
Puh. (019) 448 144 tai (03) 433 4331
Fax (03) 433 4332
Sähköposti: poronoro.tmi@netlife.fi
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Kylätoimikunta kokoontui 6.4.
Kylätoimikunta piti toisen kokouksensa uudessa
kokoonpanossaan huhtikuun alkupuolella.
Toimintaa on ehtinyt olla jo runsaasti. Laskiaisriehaa
käytiin viettämässä Räyskälän leirikeskuksessa
Räyskälä-Salonkylän vieraina. Kiitos naapurikylille
lennokkaasta hulluhevosesta, mäestä, avannosta,
hernesopasta, laskiaispullista ja kaikesta muustakin.
Mukavaa oli.
Kytäjän reissulla oli mukavasti osanottajia. Kartanon historia ja kirkko olivat mielenkiintoista kuultavaa
ja nähtävää, kertoivat mukana olleet.
Parinkymmenen hengen porukka osallistui maaliskuiseen kuutamohiihtoon. Antti Tarkkala oli pitkin
päivää vienyt puita ym. tarpeellista rekvisiittaa Selkäsaareen eli suuret kiitokset Antille. Kyläpäällikkökin
sanoi hiihtäneensä saareen. Uskottaneen. Tunnelmaa
seurueella oli riittänyt.
Ja tässä kokouksemme päätöksiä:
- Kylän siivoustalkoopäiväksi sovittiin 4.5. Talkookahvien tarjoilu koululla alkaa klo 19. Kaikkien
siivoojien kesken arvotaan 100 mk:n arvoinen
”käyntikortti” kylän kauppaan
- Matka. Tornion Vojakkalan alustavaksi matkaajankohdaksi sovittiin 19.7.-22.7
- Kylän kehittäminen. Todettiin, että kylän kotisivut
ja tonttipörssi pitäisi saada kuntoon.
- Sovittiin, että tontin myynnistä kiinnostuneiden
kanssa pidetään palaveri koululla torstaina 26.4.
klo 19.00.
- Ulkoilureitti. Päätettiin, että kylätoimikunta on
mukana Valppaan kanssa kehittämässä kylään
pysyväluontoista ulkoilureittiverkostoa.
- Kylätoimikuntien yhteispalaveri 24.4. klo 18.
Lopen kunnantalolla. Päätettiin, että kokoukseen
osallistuvat Vojakkalasta Markku ja Kaija.
- Veteraanikävely ”Vauvasta vaariin” 4.5.-25.5.
Päätettiin, että siivoustalkoiden yhteydessä
kirjataan osallistujien nimet ja kävelymatkat
ylös.
- Avustus koululaisten disco-palkintoihin. Avustussummaksi päätettiin 100 mk. Räyskälä-Salonkylältä toivotaan saatavan puolet ko. avustuksesta.

Hirsipuun pystyttäjä
Rakennuspalvelu
Markku Heikkinen
Arotie 163
12950 Sokala
050 359 9292
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-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

- Lehtiavustajakurssin osallistumismaksu. Anne
Lukana osallistui ko. kurssille. Kylätoimikunta
päätti maksaa kurssin osallistumismaksun 100
mk. Liisa osallistui kurssille Annen kuskina
ilmaiseksi.
- Palautetta Viestiin. Vojakkalan puhelinnumero 6.
Ritva Vuoristo (o.s. Kyttälä) lähetti Liisalle sähköpostissa tiedon, että Vojakkalan puhelinnumero
6 oli Lopen Liikenteen autotallin numero. Lopen
liikenne Oy toimi aina vuoteen 1968 saakka. Ritvan
isä Toivo Kyttälä oli firman toimitusjohtaja.
- Kirjastotoimenjohtaja Tarja Toivonen oli myös
lähettänyt sähköpostia ja kiitti Vojakkalan Viesteistä, jotka hän tallentaa kirjaston Loppi-huoneeseen. Lisäksi hän oli kiinnostunut, mitä Vojakkalan
kyläkirjalle kuuluu.
- Laiturin lasku ja uimarannan siivous. Talkoot
sovittiin pidettäväksi 4.6. klo 18.00. Töihin
tarvitaan traktori ja monta miestä.
- Seuraava kylätoimikunnan kokous sovittiin
pidettäväksi rannansiivoustalkoiden jälkeen 4.6.
Vojakkalassa lumisena toisena pääsiäispäivänä 2001
Aurinkoista kevättä kaikille kyläläisille toivottaa
Kaija Uusitalo, toimikunnan sihteeri

Kyläkauppa Vuori

Puh. 448 105
Auki
ma-pe 9-18
la-su 9-16
Ovisummeri on myös käytössä!
Veikkauksen arpamyynti
Kahvila avataan 1.5.

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa, parillisten
kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 5 mk / palsta-cm
Painos 120 kpl
Toimittaja
Tero Tarkkala
Heinuntie 93
12950 Sokala
Puhelin (019) 448 033
tero.tarkkala@mbnet.fi

Ulkoasu
Poronoro, Tero
Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Förström

