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Vojakkalan Viesti Internetissä: http://www.aumanet.fi/poronoro/vv
Nyt kehitetään lapsiperheiden palveluja maaseudulla;

Menoa maalla -hanke Vojakkalassa ja Topenolla
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri käynnisti vuoden 2002 alusta Menoa maalla – hankkeen.
Menoa maalla – lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke maaseudulla toimii kuuden kunnan alueella; Lopella, Hausjärvellä, Tammelassa, Forssassa,
Jokioisilla ja Ypäjällä.
Jokaisessa hankekunnassa Menoa maalla – toiminta on itsenäistä ja toisistaan riippumatonta. Hankkeen avulla MLL:n Hämeen piiri haluaa yhdessä
MLL:n Lopen paikallisyhdistyksen sekä muiden lapsiperheiden parissa toimivien kanssa luoda, kehittää
ja ylläpitää nykyisiä lapsiperheiden palveluja sekä
mahdollisesti luoda uusia.
Hanke on kolmivuotinen ja sitä rahoittaa Hämeen
TE-keskus.

lymuoto, jossa vapaaehtoiset toimijat yhdessä ammattilaisten kanssa tekevät työtä asian eteen. Erittäin tärkeää on se, että saamme mukaan paikallisia asukkaita, sillä juuri paikalliset ihmiset tietävät ja tuntevat
oman asuinalueensa tilanteet ja tarpeet.

Vojakkala ja Topeno
Lopen pilottialueena

Siihen voi jokainen olla vaikuttamassa ja tekemässä!
Ota yhteyttä MLL:n Lopen Menoa maalla – yhdyshenkilö Tanja Uusitaloon, p. 040 861 5519 tai projektipäällikkö Sirpa Korkattiin, p. (03) 656 0870 tai

Lopen Menoa maalla – pilottialueeksi valittiin Vojakkalan ja Topenon alueet. Valinnan teki kuntatiimi,
joka on hankkeen keskeinen toimija. Kuntatiimin on
koonnut MLL:n Lopen yhdistys ja siinä on mukana
mm. kunnan sosiaalitoimi ja lapsiperheiden edustajia.
Kuntatiimiin on mahdollista tulla mukaan suunnittelemaan entistäkin lapsiperheystävällisempää pilottialuetta. Toimintojen pohjaksi hanke teki alueen lapsiperheille kyselyn, jossa kysyttiin mm. tyytyväisyyttä päivähoitotilanteeseen sekä kiinnostusta erilaisiin harrastustoimintoihin. Kyselyiden koontivaihe
on parhaillaan menossa, sillä hanke lähetti kaikkiaan
800 kyselyä hankkeen eri pilottialueille. Tulokset valmistuvat toukokuun aikana.
Kyselyn tulosten perusteella kuntatiimi asettaa
itselleen kolmesta neljään tavoitetta, joita lähdetään
yhdessä viemään eteenpäin. Kuntatiimi on työskente-

Menoa maalla toteutti
Pirkanmaalla useita haaveita
MLL:n Hämeen piiri toteutti vastaavan Menoa maalla
– hankkeen Pirkanmaalla vuosina 1999 – 2001.
Hankkeen aikana käynnistettiin mm. iltapäiväkerhotoimintaa, lastenhoitajapalveluja tilapäiseen tarpeeseen, leikkipuistotoimintaa jne.

Mitä tapahtuu Lopella?

sirpa.korkatti@mll.fi.

Kysykää ja kertokaa kuulumisia!

Sirpa Korkatti

Siivoustalkoot 6.5.
Kylän siivoustalkoot pidetään maanantaina 6.5.
Jätesäkkejä saa koulun rappusilta. Kello 19 alkaen
koululla on talkookahvit. Talkoisiin osallistuneiden kesken arvotaan 20 euron lahjakortti kyläkauppaan.
Muistutukseksi seuraavat:
Kokkojuhla Vojakkalan rannassa 21.6. klo 22
Kesäjuhla 5.7. klo 18 lavalla
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Kiertokapulan
ongelmajätekierros

Kesäretki Tornion
Vojakkalaan

Metalliromua ei enää oteta kierroksilla vastaan, sen
sijaan elektroniikka- ja kodintekniikkaromua (tv:t,
kylmäkalusteet jne) otetaan vastaan uuteen autoon
maksua vastaan. Kylmälaitteiden hinta on kierroksella 40 € (asemalle vietynä 30 €) ja televisioiden
ja näyttöjen hinta 19€ (9 €) kappaleelta.
Lopen ongelmajätekierros on tänä vuonna ilmoitettu tapahtuvaksi 21.9. Tarkempaa tietoa ei toistaiseksi ole saatavilla.
Kiertokapula jatkaa omaa, itsekeskeistä linjaansa
asioiden hoidossa. Käsittelypuolella sillä on monopoli, joten sinänsä vastaanotettavan tavaran valikointi
on ymmärrettävää. Tai sitten ei.

Tornion Vojakkalasta on tullut kylätoimikunnalle
kutsu välitettäväksi kyläläisille. Siellä ollaan valmiita
järjestämään meille majoitus ja tutustuminen kaimakylään Lohensoutu-tapahtuman aikaan 8.-9. kesäkuuta. Sikäläiset olisivat sitten tulossa vastavierailulle tänne ensi kesänä. Aika osuu sattumalta juuri
siihen viikonloppuun, jolloin alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tarkoitus järjestää rodoretki Mustion arboretumiin. Mikäli kiinnostusta riittää, voidaan Mustioonkin lähteä vaikka seuraavana viikonloppuna. Ja sitä seuraavana onkin sitten juhannus.
Ohjelmaksi luvattiin lohensoudun lisäksi savusauna ja tikkusiian paistoa sekä tutustumiskiestoajelu
kylään molemmin puolin rajaa. Majoitus järjestyy
Ruotsin puolella olevassa entisessä puutarhakoulussa
(Palogården) hintaan 140 Skr/peti yöltä (15,26 €,
noin 90 mk).
Matkaan lähdettäisiin perjantaina puoleen päivään
mennessä (arvioitu ajoaika noin 10 tuntia), jolloin
majoituspaikkaan ehdittäisiin järkevään aikaan. Paluu
sunnuntai-iltana – alkuyöstä.
Vaihtoehtoja tutkittuaan kylätoimikunta valitsi matkustusmuodoksi Vojakkalan Taksin, jolloin auto on
käytettävissä koko ajan myös perillä. Tämä ratkaisu
on taloudellisesti edullisin verratuna juna/bussi-yhdistelmään. Käytettävissä on joko Pasin 8 hengen taksi
tai sitten isompi 16 hengen auto tarpeen mukaan.
Pienemmän auton hinta on 840 € ja isomman
1000 €. Matkustajakotainen hinta jakaantuu lähtijöiden pääluvun mukaan. Tähän mennessä ilmoittautuneita on 5 kpl.
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Markku Hirvenoja, puhelin 448 144 tai (03) 433 4331 tai
poronoro@aumanet.fi. Ilmoittautumiset helluntaihin
19.5. mennessä.

Muistattehan, että mustiin jätesäkkeihin saa pakata vain biojätettä. Iloisenvärisiä pusseja muille jätteille on
saatavana vaikkapa kyläkaupasta!

Räyskälän ilmailukeskus tarjoaa loistavat
puitteet avantouinnista ilmailukoulutukseen
Kysy lisää! Puh: (019) 448 871, 0400 443 087

www.sataviestinta.fi/efry

Pian käytössä

www.poronoro.fi
Kyläkauppa Vuori

SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY
Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135
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Puh. 448 105
Kesäaukioloajat
ma, ke,pe 10-21 ti,to 9-18
la, su 10-18
Ovisummeri on myös käytössä!
Kahvila!

Unta
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vai haaveiden huumaa?
Nyt se on vihdoinkin totta. Kunta on panostamassa
rahallisestikin Vojakkalan kylään jotain suurta. Kyllä!
Tänä syksynä se alkaa. Totuuden nimessä täytyy tunnustaa, että tämä ei olisi ollut mahdollista ilman
EU:ta, sillä matkailun kehittäminen EU:n tuella on
lähtenyt Lopella todella vauhtiin. On rakennettu lisää
majoituskapasiteettia, laitettu vanhoja paikkoja kuntoon ja perustettu uusia yrityksiä sekä ostettu maata
palvelemaan yritysten ja yksityisten tahojen tarpeita.
Tästä voimme kiittää kunnan projektisihteeriä Elina
Pekkarista.
Maalla kun eletään, niin matkailuyritysten markkinoinnin keskeisin teema on puhdas luonto. Tämä
edellyttää myös jätevesien kunnollista puhdistusta,
niinpä Lopella päätettiin rakentaa puhdasvesi- ja jätevesiputki Räyskälän lentokeskuksesta Riihisaloon.
Mutta, mutta! Tämä ei kelvannut toiselle rahoittajalle
eli ympäristöministeriölle, joka vaati, että jos hankkeeseen lähdetään, putken lähtö täytyy ulottaa Vojakkalan kylään. Hurraa Lopen kunta, ei kun ympäristökeskus.
Miksi tällaisia hankkeita ylipäätään suunnitellaan
ja tehdään? Tuleeko näistäkin aikansa monumentteja,
kun väki vähenee maaseudulta? Kannattaako tällaiseen putkeen liittyä, kun jokaisessa talossa on jo omat
systeemit, joilla vesi saadaan sisään ja ulos? Mitä
tämä kaikki maksaa yksityiselle taloudelle? Tässä
muutamia kysymyksiä, joihin koetetaan pohtia vastauksia.
Jokainen vähän kauemmin (50 v) maailmaa nähneenä ja muutakin kuin puskaradiota kuunnelleena
muistaa varmaan Lievestuoreen Liisan, eli siitä se
alkoi ja tässä sitä nyt ollaan. Ensin teollisuus on
pakotettu puhdistamaan jätevetensä, sitten taajamat,
jonka jälkeen maatalous EU:n tulon myötä joutuu
huolehtimaan päästöistään. Edellä mainitut hoitavat
velvoitteensa suhteellisen hyvin. Nyt on puhdistusvuorossa haja-asutusalueiden kiinteistöt, joten siksi
putki Vojakkalaan. Luonnon kannalta on järkevämpää puhdistaa jätevedet keskitetysti, kuin että jokainen talous imeyttäisi muutaman sakokaivon jälkeen
jätevetensä maahan.
Valmisteilla on lakimuutos, joka voimaantullessaan, muutaman vuoden päästä, velvoittaa rakennusluvan myöntämisen yhteydessä selvitystä jätevesistä
ja niiden puhdistamisesta. Todennäköisesti tulevaisuudessa jätevesiä ei saa minkäänlaisten yksityisten
puhdistusprosessien jälkeen laskea luontoon. Tämä
laki tulee koskemaan myös vanhoja kiinteistöjä jonkunpituisen siirtymäajan jälkeen. Ehkä laki ei nyt
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aivan näin tiukaksi muotoudu, mutta jätevesien puhdistustaso tiukkenee huomattavasti nykyisestä. Joten
siinä on pohtimista.
Kustannuksista puhuttaessa on varmaan syytä
puhua vanhasta rahasta, jotta jokainen, jopa allekirjoittanut, käsittää, mitä se voi maksaa per talous.
Kaikki luvut ovat suuntaa antavia, eivät lopullisia.
Liittymismaksu on suunnilleen sama kuin taajamissa
eli noin 8000 mk. Putken hinta kiinteistöstä pääviemäriin on noin 100 mk per metri ja koska pääviemäri
on osaksi paineistettu vaaditaan pumppu, joka maksaa 15000-20000 mk. Omat kustannukseni olisivat
karkeasti 8000 mk+(2000 m * 100 mk)+20000 mk
= 228000 mk plus käytöstä 30-40 mk/kuutio, että ei
paha hinta vai? Toki kustannuksia saadaan pienemmiksi houkuttelemalla mahdollisimman monta liittyjää haaraputkeen ja suunnittelemalla haaraputken
linjaus, jotta selvitään yhdellä pumpulla.
Liittymispäätöksellä ei ole kiire, paitsi ehkä niillä,
joiden talonnurkalta pääviemäri kulkee. Odotellaan
uutta lakia ja katsotaan, mitä se velvoittaa ja kuinka
paljon muut vaihtoehdot maksavat, koska kyseiseen
putkeen ei ole pakko liittyä. Ainoa, joka on varmaa,
on se, että nykyinen käytäntö, jossa puhutaan imeytyksestä, ei saa lain voimaantulon jälkeen jatkua pitkään. Jokainen vaihtoehto maksaa jotain, joten toivotaan parasta, mutta pelätään pahinta maksun suhteen.
Toivottavasti tulevasta laista ei tule lisää kapuloita
rattaisiin maallemuuton esteeksi.
Yksi asia, joka tässä on ensiarvoisen tärkeä, on se,
että samaan kaivantoon tulee myös puhdasvesiputki,
koska Vojakkalassa on tunnetusti huonot juomavedet, ruosteesta johtuen.
Näin se homma etenee! Suunnitteluraha on saatu.
Karkea suunnitelma linjauksesta on tehty ja esitelty
Räyskälässä. Seuraavaksi tehdään tarkempi maastokohtainen suunnitelma ja esittely sekä käydään neuvottelut maanomistajien kanssa. Sitten on suunnitelman virallinen nähtävillepano ja valitusaika. Lisäksi
kevään aikana järjestetään useita infotilaisuuksia mökkiläisille ja vakiasukkaille. Syksyllä kuokat pistetään
maahan, jotta homma olisi valmis keväällä 2003.
Jokainen pohtikoon nyt yksin ja porukassa, mikä
olisi järkevin ja edullisin vaihtoehto. Järkevyys on
tärkein kriteeri, sillä rahan sijoittaminen tähän on
sijoitus tulevaisuuteen eikä tähän päivään.
P.S. Jos ongelmat eivät ratkea, soita kuntaan tekniselle päällikölle Timo Rahikaiselle.
Hyvää kevättä!
Jaakko Pankakoski
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Kylätoimikunnan kuulumisia
Kylätoimikunta kokoontui 5.4.2002 klo 19:00 Vojakkalan koululla. Päälimmäisinä asioina olivat siivoustalkoot ja matka Tornion Vojakkalaan. Myös päivähoitotilannetta käsiteltiin.

Kevään toiminta alkaa siivoustalkoilla, jotka
pidetään maanantaina 6.5. Jokainen siivoaa tienvarret omalta kohdaltaan. Säkit voi jättää tienvarteen, keräily on järjestetty. Kylätoimikunta
järjestää talkookahvit koululle kello 19 alkaen.
Siivoajat voivat hakea jätesäkkejä koulun rappusilta. Talkoisiin osallistuneiden kesken arvotaan
20 euron lahjakortti kyläkauppaan.
Matka Tornion Vojakkalaan
Alunperin kylän tapahtumakalenterissa oli 9.6. merkitty rodoretki Mustilan arboretumiin. Kylätoimikunnalle tuli kuitenkin kutsu kaimakylästä, joka tarjosi
vierailuajaksi Lohensoututapahtumaa, eli 8.-9. kesäkuuta. Sieltä järjestettäisiin majoitus ja tutustumiskierros kylään. Kylätoimikunta päätti järjestää matkan.
Kokouksen jälkeen tehdyssä selvityksessä tutkittiin eri matkustustapoja ja todettiin Vojakkalan taksin
tarjous edullisimmaksi ja käytännöllisimmäksi vaihtoehdoksi. Pasi lähtee kuskiksi joko omalla 8-paikkaisella tai vuokratulla 16-paikkaisella bussilla lähtijöiden määärästä riippuen. Auto on käytettävissä
perillä koko ajan (kuljettajan lepotaukoja lukuun ottamatta). Tarkempi ilmoitus matkasta on sivulla 2.

Muita asioita
Laiturin lasku ja rannan siivous järjestetään sitten,
kun säät ovat sopivasti lämmenneet. Eero Leponiemi
kutsuu talkooporukan koolle.
Kalastuskunta on muuttunut osakaskunnaksi, eli
esimerkiksi kalastusmerkkejä voi jatkossa vuokrata
eteenpäin. Kaartjärveen on päätetty tilata luonnonlammikossa kasvatettua siikaa.
Keskustelua herätti myös viemäriasia. Liittymistä
pidettiin kalliina, koska liittymän runkoputkeen maksaa käyttäjä, ja liittymäputken hinta on noin 100
mk/metri. Haja-asutusalueella siirtomatka on helposti
vähintään satoja metrejä. Asiaa on perusteellisemmin
käsitellyt Jaska edellisellä sivulla.
Sihteeri Markku Hirvenoja

Tiedotuksen
mahdollisuudet-seminaari
Lopen Kuumat perunat ja Sajaniemeläiset Ry järjestävät seminaarin ”Tiedotuksen mahdollisuudet kunnan ja kuntalaisten kannalta” Sajaniemen koululla
maanantaina 29.4. klo 18.
Läsnä on silmäätekeviä henkilöitä kunnasta, tiedotusvälineistä ja europarlamentista. Saisikohan tuolta
oppia syrjäkylän äänen kantavuuden parantamiseksi?

Päivähoidon tilanne
Päivähoito on Vojakkalassa edelleen surkealla tolalla.
Kylätoimikunnan saamien tietojen mukaan päiväködin johtaja on sairaslomalla ja perusturvajohtaja
osa-aikaeläkkeellä, joten asiat eivät tahdo sujua.
Nykysääntöjen mukaan päivähoidosta on maksettava
kunnalle silloinkin, kun hoitaja on lomalla eikä korvaavaa hoitopaikkaa ole muualla kuin kirkolla.
Kylätoimikunta keskusteli karvalakkilähetystöstä
kunnantalolle, mutta päätöksiä asiasta ei vielä tehty.

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

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

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa, parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Toimittaja
Markku Hirvenoja
Pääjärventie 27
12950 Sokala
Puhelin (019) 448 144
poronoro@aumanet.fi

Ulkoasu
Poronoro, Tero
Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Räyskälä-säätiö

