Kylätoimikunnan tiedotuslehti

3.vuosikerta

3/2001

Vojakkalan uimarannassa uusi laituri
Jo lokakuussa 2000 Vojakkalan miehet uskoivat, että
kesä tulee, aurinko paistaa ja uimaranta kutsuu. Viljo
Luukkola oli hankkinut kyllästettyä patikkaa, lautaa ja
ruuveja Lopen kunnan myöntämillä varoilla. Lavalla
vietettiin päivä ruuvaten uusia laiturin elementtejä
käyttökuntoon.
28.5.2001 uusi uutuuttaan kiiltelevä laituri siirrettiin
kahden traktorin ja kymmenkunnan miehen voimin
rantaan ja laskettiin vanhojen pukkien päälle järveen.
Samassa yhteydessä siivouspartio iski pukukopin
Uusi laituri järvessä ja rannan siivous meneillään
Laiturin tekoa lavalla lokakuussa 2000
ja puucee:n kimppuun käyttäen mäntysuopaa ja
juuriharjaa. Ranta-alue haravoitiin ja Seppo Braskin
vesaamia risuja kannettiin roskalavalle.
4.6.2001 kylätoimikunta saapui tarkistamaan siivoustyön onnistumisen sekä vielä hiukan haravoimaan
ja poistamaan rantatöyrästä. Uuden laiturin strategiset
mitat: pituus 60 m, leveys 1,2 m ja vettä laiturin päässä
60 cm. Järvi syvenee siis huimassa 1 %:n kulmassa,
joten kylätoimikunta kehottaa ihmisiä välttämään
uimahyppyjä kunnan rannassa.
Tero ja Liisa Tarkkala

Kapulan ongelmajätekeräys
15.09.2001 (la) Loppi
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY
Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135

Enimmäisannos
20 litraa maalia tai lakkaa
3 ajoneuvon akkua
5 loisteputkea tai -lamppua
5 öljynsuodatinta
Jäteöljyä vaikka kuinka paljon.
http://www.kiertokapula.fi/
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Yhdistysteemapäivä Lopen yläasteella
27.4. yläasteen oppilaat saivat esitellä yhdistyksiä/
joukkueita, joiden toiminnassa he ovat mukana. Nähtävänä oli myös omana osastonaan Vojakkalan kylätoimikunta. Osastolla oli esillä kylätoimikunnan leikekirjat,
Vojakkalan Viestit sekä toimintakertomus vuodelta 2000.
Esittelijöinä toimivat kylätoimikunnan tiedottaja Anne
Lukana ja jokapaikanhöylä Antti Tarkkala.
Osastolla kävijöiden tehtävänä oli täyttää Vojakkalaa koskeva kysely. Esittely kiinnosti monia ja
kyselylappuja täytettiin n. 180 kappaletta. Opettajat
tutkivat innokkaasti leikekirjoja ja Viestejä, eräs
opettajista kävi jopa monistamassa yhden numeron!
Koulussamme vieraili samana päivänä myös ystävyyskoulumme Virosta ja heistäkin osa halusi
kyselyyn vastata.
Antti Tarkkala
Muutama esimerkkikysymys, kysymyksiä oli kaikkiaan kuusi:
1)

2)
3)

Missä mahdollisesti sijaitsee Suomen suurin
luonnonsuojelualue?
a) Pilpala
b) Räyskälä
c) Vojakkala
Mikä on Kaartjärven suurin saari?
a) Selkäsaari b) Kaartsaari c) Pääsaari
Missä päin Lopen kuntaa Vojakkala sijaitsee?
a) Länsi
b) Itä
c) Etelä

Kyläkauppa Vuori

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

Virolaisen ystävyyskoulun oppilaat tutustumassa
Vojakkalan kylätoimikunnan toimintaan

Vojakkalan Viesti
tilattavissa
Nyt voit tilata tämän korkeatasoisen kotiseutuprujun
kotiinkannettuna omakustannushintaan 60 mk (10 )
per vuosikerta. Tilaukset voi tehdä Poronorolta
(yhteystiedot alla).

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

Vojakkalan lavan tanssit kesällä 2001
la

9.6.

klo 20.00 Lopen Harmonikat

la

pe 22.6.

klo 20.00 Kimara & Väinö Korsu

la 14.7.

klo 20.00 Päivi Siivonen

la 23.6.

klo 20.00 Tarja Ylitalo & Renkipojat

la 21.7.

klo 20.00 Chemeikka & Ilkka Halonen

la 30.6.

klo 20.00 Härkätie

la 28.7.

klo 20.00 Lopen Harmonikat

Riihimäen Rautatieasemalla
Lahjatavarat ja divari
(019) 720 558
ostetaan lehtiä ja kirjoja
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7.7.

klo 20.00 Tapio Rannanmaa yhtyeineen

Vojakkalan Taksi
Pasi Tarkkala
0400 219 879
Kotinumero ei toistaiseksi käytössä muuton
takia.

Erään vojakkalalaisen tarina
Sitä mitä Koskelan Jussi oli Väinö Linnan kirjassa
Täällä pohjantähden alla, oli Pihlajiston Vilhart
Vojakkalassa. Emilia-nimiselle tytölle syntyi poika
vuonna 1899, ja pojan nimeksi annettiin Vilhart.
Hänellä oli Anni-niminen sisko. Lapset elivät ja
varttuivat ehkä vähän puutteellisissakin oloissa
Pihlajiston torpassa.
Vilhart eleli sinkkuna, sisko meni naimisiin
Vienosen Matin kanssa ja muutti naapuriin vähän
isompaan mökkiin.
Eräs siskon lapsista muisteli, kuinka Vilhartin
elämä oli raskasta työntekoa. Hän kuokki kesäisin
monessa Vojakkalan talossa peltoja; esimerkiksi
allekirjoittaneen kotona useiden vuosien ajan.
Vilhartilla oli tapana sanoa: ”Kyllä se työ siitä sitten
lähtee, kun saa koneen lämpenemään”. Vilhartin
päivätinki oli aarin pala kuokokselle.
Vilhart oli täysin raitis, ei alkoholia eikä tupakkaa,

eikä hän myöskään osannut ajaa polkupyörällä.
Työmatkat alkoivat aikaisin aamulla ja taittuivat
apostolin kyydillä jopa Tammelan puolelle oikosia
metsäpolkuja myöden, Loimosiin ja Susikkaalle
saakka. Vilhart oli Mannerheimia vastaan ja piipahti
1918 Tampereen hangilla. Sitten 1940-luvulla hän oli
Mannerheimin puolella työvelvollisena Sallassa ja
Petsamon nikkelikaivoksilla.
Anni-siskolla oli 11 lasta ja kun Vilhart alkoi
ikääntyä, hänellä oli aikaa vierailla siskon lasten
luona. Ja viimeisinä aikoina nuorin pojista oli Vilhartin
förmynderi. Anni-siskon toive oli, ettei hän kuolisi
ennen veljeään. Ja niin siinä kävikin, että vuonna
1979 kuoli ensin Vilharti ja Anni kolme kuukautta
hänen jälkeensä.
Pihlajiston Villen elämäntavat kelpaisivat ohjeeksi
myös monelle nykypäivän nuorelle.
Seppo Brask

Keihäsjärvi vai joku muu?
Tässä vähän pohdiskeltavaa Etelä-Lopella ajoittain melko
kuumaksikin virinneestä aiheesta. En paneudu kovin syvälle
asiaan, mutta koetan katsoa sitä ulkopuolisen silmin.
Helsingin kaupungin päätös aikaistaa Malmin lentokentän vuokrasopimuksen purku, asetti lähikunnat ja vähän
kauempanakin olevat kilpailemaan korvaavan kentän
sijainnista.
Se, että Loppi teki päätöksen olla mukana jatkoselvittelyissä, on luonnollista, sillä talousvaikeuksissa painiskelevan
kunnan on otettava huomioon mahdolliset - huom.
mahdolliset - työpaikat, jos vain niitä saa. Ruusuisimpien
tulevaisuuden näkymien mukaan tuleva uusi kenttä
laajenisi jopa Helsinki-Vantaan veroiseksi. Jos kuitenkin
pidetään jalat maassa ja hattu päässä – vaikka puhutaankin
lentokentästä, niin luulisi, että nykyisistä yli 200 työpaikasta
uudelle kentälle tulisi ehkä 150 ja näistä 50-30 muuttaisi
uusiksi veronmaksajiksi kuntaan eli vaikka pudotus yli
200:sta 30:een on suuri, on se kuitenkin huomattava lisä
veromarkkoja kunnan kassaan. Ei siis ole mikään ihme,
että kunnat sitä haluavat.
Todennäköisesti nykyisen kentän käyttäjistä suurin osa,
ellei lähes kaikki, asuvat Helsingissä tai aivan lähikunnissa.
He eivät missään tapauksessa halua kentän sijaintia
muualle. Jopa eri Malmin alueen asukasyhdistykset
pitävät naapurinaan mieluummin lentokentän, kuin
”ongelmalähiön”. Mutta Helsinki haluaa lähiön eli
veronmaksajia.
Sammalistonsuo Riihimäellä on loppuun käytetty
turvesuo eli huono rakennusmaa hyvien liikenneyhteyksien
päässä, mutta kaukana?
Keihäsjärvi, hyvä rakennusmaa, lähellä pääkaupunkiseutua, maanomistussuhteet helppo järjestää, mutta
kulkuyhteydet tällä hetkellä huonot ja paljon luontoarvoja

tutkimatta.
Hirvihaara Mäntsälässä vai joku muu? Liian kaukana
Lopelta! Ei kiinnosta, vaikea valita vai mitä?
Jos ajatellaan Lopen kunnan kannalta, niin Keihäsjärvi
on pidettävä loppuun saakka vaihtoehdoissa mukana. Jos
se ei eri selvitysten jälkeen sovellu, on Sammalistonsuo
toiseksi paras – onhan Launonen asuinalueena aivan lähellä.
Muut vaihtoehdot ovat yhdentekeviä. Ai missä Räyskälä?
Valmis kenttä, miksei sinne? Liian kaukana, huonot
kulkuyhteydet, purjelento, moottorilento ja laskuvarjohyppy
eivät sovi yhteen eikä sinne mahdu kuin murto-osa Malmin
toiminnasta eli ei mahdollinen vaihtoehto.
Entä käyttäjien näkökulma? Se on kaiketikin ehdottomasti Malmi, mutta Helsingin kaupunki, Malmin
maapohjan omistaja, ei kuitenkaan ole Malmin säilyttämisen
kannalla.
Jos halutaan kompromissipäätös, paikka olisi Sammalistonsuo. Tämä vaihtoehto kävisi luonnon ystäville,
kesämökkiläisille, Riihimäen kaupungille, Helsingin
kaupungille ja pitkin hampain myös alan harrastajille ja
Lopen kunnalle. Se olisi ehkä kuitenkin sekä ympäristön
että yhteiskunnan kannalta toiseksi paras valinta.
Mutta mitä sanoo tähän harvinainen, arka satakieli Viikin
luontopuistossa? Kun yhden kentän lentomelu loppuu,
muuttaako se perässä Riihimäelle vai kenties lähemmäksi
Helsinki-Vantaan kenttää?
Päätös ei olekaan vielä selvä, pitää odottaa lisäselvityksiä
ja harkita uudelleen.
Huh-huh! Tässä menee ihan sekaisin. Jos ei kerran
satakieli osaa päättää, niin miten tällainen tavallinen
valtuutettu?
Kesäterveisin
Jaakko Pankakoski
3

Kylätoimikunta tiedottaa
Kokkojuhla 22.6. klo 22.00
Kokkotalkoot 21.6. klo 18.00. Juhlaan musiikkia tilaa
Markku Hirvenoja, puffetin hoitaa Liisa Tarkkala.
Partiolaiset sytyttävät kokon, Ilmo Kyttälä kysyy
luvan palopäälliköltä.

Kylän kesäjuhla 13.7. Klo 18.00
Kylätoimikuntalaiset klo 17.00 lavalle. Markku on
tilannut Härkätie-orkesterin. Alustavasti sovittiin,
että keilapelin hoitaa Antti Tarkkala Viljo Luukkolan
avustuksella, tikanheiton hoitaa Eero Leponiemi,
kettinginheiton Tero Tarkkala, käpykilpailun Liisa
Tarkkala, onginnan Maija Mäenpää, ammunnan Ilmo
Kyttälä, puffetin Kaija Uusitalo ja Anne Lukana sekä
makkaranpaiston Marjaana Pankakoski. Arpajaiset
Anne Lukana (?). Vapaaehtoisen sisäänpääsymaksun
kerää Seppo Brask (?).

Matka Tornion Vojakkalaan
19.–22.7. ilmoittautumiset Ilmo Kyttälälle 6.7.
mennessä. Matkan hinnaksi tulee n. 800 mk, joka
sisältää matkan, aamiaiset ja majoituksen.

Luontopyöräretki 5.8. Klo 11.00
Vojakkalan kaupalta
Kaartjärven ympäri. Puffetti pyydetään Taimi Vuorelta
ja Räyskälän osallistumista kysytään Eeva Sundströmiltä, matkan vetää Markku Hirvenoja.

Tapahtunutta:
• Risteys on kukitettu Kaija Uusitalon toimesta.
• Seppo Braskille kiitos uimarannan vesauksesta,
kululasku Timo Oleanderille.

• Tarja Toivonen Lopen kirjastosta on edelleen
aktiivinen Vojakkalan Viestin suhteen. Hän lähetti
Karjala-lehdessä 15.2.2001 olleen lehtileikkeen.
Kalervo Töyrylä kirjoitti ks. artikkelissa Vojakkala
–nimen alkuperästä. Töyrylä oli lukenut Vojakkalan
Viestiä 2/1999, jossa Tarja Toivonen kirjoitti
Vojakkalasta voimamiesten kylänä. Ja nyt Töyrylä
odottelee, mitä Lopen ja Tornion Vojakkalalaiset
saavat yhdessä aikaan.
• Kylätoimikunnan tiedottaja Anne Lukana ansaitsee
suurkiitoksen lehtikirjoittelustaan.
• Siivoustalkoiden 100 mk:n lahjakortin voitti Niina
Sillanpää.
• Tonttipörssi kokouksessa 26.4. oli läsnä Marjaana,
Kaija, Heikki ja Liisa. Läsnäolijat käyvät henkilökohtaisesti läpi kyläkyselyssä tontin myyntiin
lupautuneet kyläläiset.

Seuraava Kokous
Maanantaina 6.8. klo 19.00 Pääjärven laavulla
(todennäköisesti hirvikärpästen syötävänä).

Vojakkalan II taidekurssi
2.–7.7.2001
Maisemamaalausta ja piirtämistä. Tekniikka on
vapaa. Kurssin hinta 500,- sisältäen opetuksen.
Tarvikkeita voi ostaa, tarvittaessa Vojakkalan
koululta, joka on kurssin keskuspaikka.
Maalausta opettaa Riitta Förström ja piirustusta Markku Tanttu. Ilmoittautumiset ja
lisätietoja 448 070 tai 0400 325 531 (Riitta
Förström)
Tervetuloa vasta-alkajat ja jo aiemmin
maalanneet ja piirtäneet.

Seuraava lehti
Seuraava Vojakkalan Viesti ilmestyy elokuun
toisella viikolla. Jutut tai vaikka vain juttuideat
ovat tervetulleita!

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

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa, parillisten
kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 5 mk / palsta-cm
Toimittaja
Ulkoasu
Tero Tarkkala
Poronoro, Tero
Heinuntie 93
Jakelu
12950 Sokala
Urpo Vienonen
Puhelin (019) 448 033
Monistus
GSM 040 829 5815
Förström
tero.tarkkala@mbnet.fi

