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Syyslounas 14.10.
Perinteistä lounasta pääsee nauttimaan sunnuntaina
14.10.2001 klo 13.00 Vojakkalan koululla.
Tarjolla on ainakin perunoita. Ja ettei pelkkää
keitettyä perunaa tarvitse jauhaa, tarjotaan lisukkeeksi
vastapalvattua siankinkkua ja lapsille ja lapsenmielisille lihapullia. Porkkanalaatikon, perunalaatikon,
lanttulaatikon, ja punajuuripaistoksen vierelle löytyy
kananmunia, graavilohta, silliä, suolakurkkuja ja
puolukkasosetta. Kaikkea tätä voi terästää mielensä
mukaan valkosipulilla. Salaatteja löytyy joka lähtöön,
on rosollia, vihersalaattia, sienisalaattia, syyssalaattia
sekä kurpitsasalaattia. Mallasleivän, hiivaleivän ja
hapanleivän päälle löytyy maito- ja piimäjuustoa.
Palanpainikkeeksi voi hörpätä maitoa, piimää,
kotikaljaa tai kraanavettä. Jälkiruoaksi herkutellaan
puolukkamansikkavispipuurolla ja vaniljakastikkeella.
Hintaa tälle herkkuaterialle tulee vaivaiset 50 mk
aikuisilta ja 25 mk koululaisilta. Ne jotka mahtuvat
konttaamaan tuolin alta, eli alle kouluikäiset, saavat
syödä ilmaiseksi. Jälkiruoan kanssa saa kahvia vielä
tänä vuonna perisuomalaisittain vitosella. Ensi vuonna
kymmenvuotisjuhlan kunniaksi tämän kaiken saa
kympillä.

Kunnan www-sivuilta poimittua:
Matkahuollon lipputuotteiden myynti
Lopen kunnantalon yhteispalvelupiste Rosamundasta voi ostaa Matkahuollon lipputuotteita, kuten
seutulippu, opiskelijaseutulippu, 44 matkan ja
22 matkan sarjalippu. Kortteihin voi myös ladata
lisämatkustusoikeutta.

Vuoden 1999 syyslounaan herkkupöytää.

Tervetuloa herkuttelemaan!

Rakennusjärjestysehdotus
nähtävillä
Kunnanhallitus päätti asettaa uuden rakennusjärjestysehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi
27.9. – 26.10.2001. Kuntalaisille ja osallisille varataan
tilaisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta. Lisäksi
rakennusjärjestysehdotuksesta pyydetään lausunnot
Hämeen ympäristökeskukselta, Hämeen liitolta ja
naapurikunnilta.
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Kaartjärven kylien
joulujuhla
Räyskälässä 7.12.
Kaartjärven kylien yhteinen joulujuhla järjestetään tänä
vuonna Räyskälän leirikeskuksessa 7.12. kello 18.00.
Kaartjärven kylät tarkoittaa Räyskälää, Salonkylää ja
Vojakkalaa. Järjestelyistä vastaa Räyskälän kylätoimikunta yhdessä seurakuntatoimikuntien kanssa.
Ohjelmassa on päiväkerholaisten esityksiä, papin
puhetta, puuroa, soppaa, ja arpajaiset. Joulupukkikin
saattaa vierailla.
Räyskälän kylätoimikunta toivottaa kaikki tervetulleeksi juhlaan.
Vuoden 2000 joulujuhla pidettiin Vojakkalan koululla.

Kylätoimikunnalla
lainattavia astioita
Tiesitkö, että kylätoimikunta omistaa kohtuullisen
suuren määrän astioita, joita kyläläiset voivat lainata
juhliinsa, jos oma astiasto loppuu kesken. Astiastoa
voi tiedustella koulun keittäjältä ja sen säilytyspaikka
on koululla. Kokoelma on seuraavansisältöinen:
150 juomalasia
40 syvää lautasta
45 matalaa lautasta
40 kahvikuppia leipälautasineen
12 teemukia
40 ruokalusikkaa
6 lasikannua
3 lasista tarjoilulautasta
30 litran soppakattila ja hämmennyskauha
suurtalouskahvinkeitin
Astiat on konepestävä ennen palautusta, käsinpesu
ei riitä koululaistenkin käyttämien astioiden puhdistukseen.

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

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

Avoinna
ma-to 10 - 16.30 la
12 - 1.30
pe
10 - 1.30
su
12 - 18

1.11. - 30.4. avoinna vain tilauksesta

Ei niin huonoa, jos ei jotain hyvääkin!
Näin sateisen, pimeän ja kolean syksyn
aikaan on taas kunnan ensi vuoden
talousarvion laadinnan aika ja jos valtion
lupaukset veronkevennyksistä vetää
suupielet yläviistoon meillä tavallisilla
Matti Meikäläisillä, niin Lopen kunnan
kukkaroa ne eivät lihota - päinvastoin!
Lopen kunnan kukkarolla tullaan ensi vuonna käymään
aina vaan taajempaan. 90-luvun alun laman jälkeen
Lopen kunta ei ole vielä selvinnyt jaloilleen kun jo
puhutaan seuraavasta taantumasta. Mistä tämä kaikki
johtuu? Suurin syy on Suomen valtio, mutta on tässä
itsekin aiheutettua köyhyyttä. Suuret investoinnit
laman aikana olivat rakennuskustannusten vuoksi
järkeviä, mutta samalla ne aiheuttavat tuleville
vuosille lisää käyttökustannuksia. Samanaikaisesti
valtio leikkasi valtionapuja kunnalle ja muutti
yhteisöveroperusteita lähes vuosittain, joten tulevan
vuoden talousarvion tekeminen on ollut todella
hankalaa. Valtionosuudet ovat parhaimmillaan olleet
50 % luokkaa kunnan budjetista, kun ne nyt ovat
noin 30 %. Samanaikaisesti kunta on saanut uusia
velvoitteita, esim. subjektiivinen päivähoito, esiopetus, kunnallinen hammashuolto ym. ja lisäksi nyt
korotetut ansiotulovähennykset, perusvähennys,
matkavähennykset, ehkäisevä toimeentulotuki ym.
vähentävät suoraan kunnan tuloja.
Eikä tässä kaikki - vuosina 1990-2002 yhteisöverotulot ovat laskeneet 14,3 Mmk:sta noin 5 Mmk:aan.
Uuden kuntalain mukaan kunnan on osoitettava,
kuinka se aikoo kattaa aikaisemmat alijäämät eli
3,85 Mmk + 2,502 Mmk vuodelta 2000 + tämä
vuosi, todennäköisesti 6,5 Mmk, joten on siinä
kunnanhallituksella tekemistä. Jotta kunnanhallituksen
työ ei olisi liian helppoa, tulevaisuuden investoinnit
tekevät siitä vieläkin hankalamman; siirtoviemäri,
Launosten liikuntatila, koulukeskus, Eedilän keittiö,
kaksi päiväkotia ym., yhteensä n. 40 Mmk.

Kissanhännänvetoa budjetista
Perusturvan laatiessa omaa tulevan vuoden budjettia,
kuuntelimme eri sektoreiden vaatimuksia ja toiveita.
Kotona jäsenet asettivat toiveet tärkeysjärjestykseen
ja kukin saapui kokoukseen pää pystyssä. ”Minä
vaadin! Minun mielestäni! Tulevaisuutta ajatellen
on tehtävä näin!” Kokouksen jälkeen mietimme,
näinkö tässä taas kävi? Ero perusturvalautakunnan
ja kunnanhallituksen budjettiehdotusten välillä oli yli
3,5 Mmk, joten se siitä palveluiden parantamisesta ja

kehittämisestä! Menojen kasvaessa tuloja enemmän
ovat vaihtoehdot vähissä, ainakin kunnalla. Tuloja
on vaikea kasvattaa, omaisuutta ei ole paljon, joten
palveluiden, nyt se tulee, PRIORISOINTI - jää
ainoaksi vaihtoehdoksi. Priorisointi, tarkoittaako se
Vojakkalan osalta kunnan investointeja tänne vai
palveluiden paranemista täällä? Niinpä?

Räyskälä-projektista vetoapua?
Jotain valoa on kuitenkin näkyvissä pitkän, pitkän
putken päässä! Ja se on Räyskälä-projekti. Projektin
tiimoilta suunnitellaan sekä jätevesiviemäriä että
vesijohtoa Vojakkalan kylästä Kaartjärven ympäri
Riihisaloon. Tässäkö meillä mahdollisuus? Niin totta
kun tässä… KYLLÄ!
Nyt on vojakkalalaisten otettava asia omakseen ja
vedettävä yhtä köyttä.
Lopen kunnanhallitus on ottanut asiaan myönteisen
kannan, joten mustaa on jo valkoisella. Asiasta tullaan
tämän syksyn ja alku vuoden aikana järjestämään
useampi tiedotustilaisuus, joten olkaapa kuulolla!
Viemärin ja vesijohdon vetäminen ympäri Kaartjärven
tulee varmasti parantamaan järven tilaa, lisäämään
mökkien käyttöä ympäri vuoden, parantamaan
perusvojakkalalaisten veden laatua ja veden saannin
varmuutta.
Asian ympärille tullaan perustamaan vesihuoltoyhtiö, jollaisista on kokemuksia paljon jo muualla
Suomessa, mm. Tammelassa, joten prototyypin
synnytystuskat on käyty muualla läpi. Hämeen Liitto
on ottanut asian kärkihankkeeksi liiton ja ympäristöministeriön välisiin hankeneuvotteluihin. Valtio tulee
tämäntyyppisten hankkeitten kustannuksiin mukaan
usein jopa 50 %. Yksityistalouksille tämä kustantaa
pienen vesimaksun lisäksi liittymismaksun (viitisen
tuhatta markkaa) ja putkien veto kiinteistöstä runkolinjaan, joten kustannukset eivät ole ylitsepääsemättömät,
jos vertaa siitä saatavaan hyötyyn (veden saannin
varmuus, veden laatu, laadun seuranta, käytön
helppous, tasainen paine jne.).
Nyt kannattaa seurata lehtiä, kuunnella radiota ja
tietysti pitää silmät ja korvat auki, puskaradiolla on
lähetys päällä 24 tuntia!
Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kunnan
tekniseen päällikköön Timo Rahikaiseen tai Räyskäläprojektin projektipäällikköön Elina Pekkariseen.
Hyvää syksyn jatkoa!
Jaakko Pankakoski
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Tapahtumakalenteri
Sunnuntai 14.10. Syyslounas koululla klo 13
Perjantai 7.12.

Kaartjärven kylien joulujuhla Räyskälän leirikeskuksessa klo 18

Perjantai 14.12.

Kylätoimikunnan kokous Kujanpäässä klo 18. Nyyttärit.

Lauantai 15.12.

Vojakkalan Viestin jutut toimitukseen

Viikko 51

Vojakkalan Viesti 6/2001 ilmestyy

Kylätoimikunnan kuulumisia
Kylätoimikunta kokoontui perjantaina 5.10. koululla. Läsnä olivat Ilmo Kyttälä, Markku Hirvenoja,
Liisa Tarkkala, Marjaana Pankakoski, Anne Lukana,
Eero Leponiemi ja Kaija Uusitalo.
Ajankohtaisin asia oli tietysti syyslounaan
järjestelyasiat. Tehtäviä löytyi kaikille toimikunnan
aktiivijäsenille ja muillekin kyläläisille. Lounaalle
on kutsuttu kunnasta sivistystoimen johtaja Leena
Yli-Halla ja uusi rakennusmestari Tarja Rosman.
Sivistystoimenjohtaja on jo ilmoittanut olevansa
estynyt saapumaan lounaalle.
Todettiin, että luistelukenttä tarvitsisi kuorman
tasausmurskaa. Päätettiin, että kylätoimikunta
kustantaa kuorman, jonka Eero tilaa. Valppaalta
pyydetään levitys- ja tasausapua.
Kunnasta oli tullut kylätoimikunnalle tieto, että
Kaartjärven alueen vesihuollon yleissuunnitelma
on valmistunut. Kustannuslaskelmaan on otettu
mukaan myös vesihuollon rakentamiskustannukset
lentokeskuksesta Vojakkalan kylään.

Havainto- ja kuvaustähtitorni
Hämeenlinnan ja Riihimäen tähtitieteen harrastajien yhdistykset ovat perustamassa havainto- ja
kuvaustornia kaupunkien lähituntumaan. Tornin
sijaintipaikan tulee olla valosaasteettomalla alueella. Torni tulee sijaitsemaan alle 1/2 tunnin
matkan etäisyydellä Hämeenlinnasta, Riihimäeltä,

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

Forssasta... ja noin tunnin etäisyydellä Helsingistä.
Tornin läheisyydessä tulee olemaan havaintopaikkoja (mm. pilareita pienemmälle kalustolle sekä
mahdollisuuksia omaehtoiseen majoittumiseen.
Kylätoimikunta katsoi hankkeen kannatettavaksi.
Allekirjoittanut sai tehtäväksi selvittää hanketta
lisää. Alustavassa yhteydenotossa Riihimäen tähtitieteellisen yhdistyksen puheenjohtajaan Markku
Siltainsuuhun selvisi mm.: paikan tulee olla pimeä,
korkeahko mäki, jolta etelätaivaalle on mielellään
esteetön näkyvyys (tornin korkeus määräytyy esteiden
mukaan). Tornin alakertaan tai mahdolliseen erilliseen
rakennukseen on tarkoitus tehdä jonkin verran
majoittumistilaa. Tie ja sähkö suhteellisen lähelle ovat
hyviä asioita. Miettikääpä hyvät kyläläiset voitaisiinko
kerrankin hyödyntää loppumatonta pimeyttämme ja
jakaa sitä vaikka tähtitieteen harrastajille.
Valoisia ajatuksia tässä lisääntyvässä pimeydessä
ja muistakaa tulla sunnuntaina syömään
toivoo Kaija Uusitalo, kylätoimikunnan sihteeri

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

Ulkoasu
Poronoro, Tero
Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Förström

