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Kyläkuulumisia

Valppaan vuosikokous

Talvi tuli taas, ja arvuuttelee syvintä olemustaan. Olemme
kuitenkin siihen valmistautuneet ja tällä kertaa on raivattu
vanhaa latupohjan paikkaa koulun takamaastoon sähkölinjan alle ja vähän laajemmallekin. Tavoitteena on saada pari
erimittaista lenkkiä. Maasto on paikoin vähän takkuinen,
joten lunta tarvittais noin 30 senttiä,jotta kompuroinnilta
vältyttäisiin.
Lähtöpaikka on vaikkapa koulun parkkipaikan kulmalta
Kallelan niityn poikki. Aitalangat on avattu yhteistyössä
kallelalaisten kanssa.
Syyslounas meni putkeen, kävijöitä oli noin 130 tiskattujen lautasten perusteella. Kurja satovuosi vaikeutti jonkin
verran ainesten hankintaa. Toimintarahaa tienattiin nyt noin
900 €. Suurkiitokset talkooväelle!
Marraskuussa käytiin Komediateatteri Areenassa nauramassa Maamme-naurua. Mukaan saatiin 23 henkeä, ja kun
kuskillekin varattiin yksi lippu, saatin kaikki näytökseen
jäljellä olleet liput käytetyksi. Reissu oli oikein piristävä,
kiitokset Leilalle järjestelystä. Harkitsemme vakavasti
jotain yhtä naurettavaa reissua kevääksi.
Kantatien risteys oli taas kesän kauniisti kukitettu,
Kiitokset siitä Ollikkalan naisille, Hilkalle ja Kirsille. Ja
Pekkalan väelle niistä kukista siinä tienpenkalla, piristivät
kummasti kevättä!
Laskiaisrieha on kevättalvella Räyskälässä. Järjestämme kuljetuksen sitä tarvitseville. Pyydän ilmoittamaan
tarpeesta.
Kyläkokous on taas tammikuun puolivälissä, ja kylätoimikunta tarvitsee jonkin verran uusia voimia. Jos kylähengen lietsonta kiinnostaa, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen tai johonkuhun muuhun
kylätoimikuntalaiseen.

Vojakkalan Valpas vietti pikkujoulujaan itsenäisyyspäivän alla, tänä vuonna Laakasalossa. Paikalla oli n. 60
seuran jäsentä. Edeltävässä vuosikokouksessa ei tehty
henkilömuutoksia johtokuntaan, vaan vanhat jatkavat:
pj. Urpo Vienonen, vpj. Asko Stenholm, sihteeri Mirjami
Hakala ja rahastonhoitaja Merja Zetterman sekä muina
jäseninä Eero Leponiemi, Simo Ollikkala, Viljo Luukkola ja Seija Untinen. Jäsenmaksut säilyvät entisellään,
eli aikuisilta 4 ja lapsilta 1 euroa.

Kyläkokous
sunnuntaina 16.1. klo 14 alkaen koululla.
Päivän epistolana ”uusi” jätevesiasetus ja kiinteistönomistajan vastuut sen johdosta. Asiasta tulee
kertomaan joko kunnan ympäristöpäällikkö tai
ympäristötarkastaja.
Varsinaisen kokouksen asioina mm. vuoden aikana
kylään syntyneiden vauvojen muistaminen, toiminta
ja uusien kylätoimikuntalaisten valinta
erovuoroisten tilalle.
Täytekakkukahvit! Tervetuloa.
järj. kylätoimikunta
Veikko Rantanen nosti Kaartjärvestä
lokakuun 7. päivänä melkoisen kalan: suutarilla oli
mittaa noin 50 cm ja painoa 1,795 kiloa!

Kiitokset kuluneesta vuodesta ja
rauhallista joulua!
Markku Hirvenoja
1

Kylän kauppa taas auki!
Vojakkalan kyläkauppa avasi ovensa
uudistettuna ja uusin voimin marraskuun
lopulla. Avajaisia vietettiin näkyvästi ja alueradiokin kävi tekemässä juttua uudesta kauppiaasta.
Kauppias Jaana Krook muutti syksyllä Forssasta.
Haave kyläkauppiaaksi heittäytymisestä oli itänyt jo
jonkin aikaa, mutta byrokraatit yrittivät heittää kapuloita
rattaisin: starttirahaa tai muutakaan yrittäjätukea ei myönnetty. Suomalaisella sisulla ja perheen voimin kauppiaaksi
kuitenkin päätettiin ruveta. Nyt on lupakiemurat selvitetty
ja päästy käsiksi varsinaiseen kauppatoimintaan.

Päivittäistavaraa, käsitöitä &
kahvio
Tavoitteena on pyörittää kyläläisten tarpeita palvelevaa
päivittäistavaramyymälää, toteaa kauppias-Jaana. Torstaisin tulevat tarjolle Someron lihansavustamon valmisteet
ja perjantaisin Jokioisten leivän tuoreet leipomotuotteet.
Maitotuotteet toimittaa pääosin Ingman, virvoitusjuomat Sinebrykoff. Ja joulun alla, 18.12. lauantaina on
kalapäivä, vinkkaa Jaana. Tuotevalikoimaa täydennellään tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ja kesäkausi tuo
varmasti uudenlaiset kuviot- suunnitelmissa on mm.
viikonlopputoria ym.
Vojakkalan kauppa on nyt myös käsityömyymälä.
Alkuvalikoima oli kauppiaan tuttavien tuotteita - olkitöitä, enkeleitä, neuleita, kortteja ym. Nyt tarjolla on jo
jonkin verran myös kylän tekijöiden käsitöitä ja tuotteita.
Kauppias-Jaana ottaa mielellään myyntiin pieniäkin eriä
ja haluaa rohkaista myös nuoria tuomaan tekemiään töitä
näytille.
Kahviokin on saanut kotoisamman ilmeen. Vastaleivotut ja paistetut tuotteet viekottelevat tuoksullaan ja houkuttelevat istahtamaan kupilliselle. Kahviossa
on myös mahdollisuus lehtien lukuun.
Kiireaikoina kaupalla voi tavata kauppiasJaanan ohella myös apuna toimivia tuttavia
ja sukulaisia. Jo avajaispäivänä töissä häärivät kauppiaan aikuiset lapset, Salli ja Julius
Karki sekä ystävätär Päivi Kari.

Huomaa poikkeavat
aukioloajat
Vojakkalan kyläkauppa on joulukuun avoinna muina päivinä, paitsi keskiviikkoisin suljettu. Myös keskipäivällä
ovet ovat arkisin pari tuntia kiinni, kello 12-14 välin.
Kahvio avataan iltapäivästä ja suljetaan kaupan sulkiessa kello 18. Perjantaisin niin kauppa kuin kahviokin
palvelevat kello 20 asti. Lauantaina ovet ovat auki kello
9-14 ja sunnuntaina klo 10-16.
Jouluaattona kauppa on avoinna kello 9-13, joulupäivän suljettu ja tapaninpäivänä avoinna kello 10-16.
Uudenvuoden aattona kauppa on auki kello 20 asti,
uudenvuodenpäivänä kello 10-16 ja sunnuntaina suljettu.
Aukioloaikoja mietitään uudelleen kevätkaudella.

Ollaan mukana!
Meille kyläläisille annettiin vielä mahdollisuus - pikkuinen kyläkauppamme avattiin vuoden tauon jälkeen.
Kaupalla poikenneet ovat varmasti panneet merkille sen
positiivisen ilmapiirin, joka siellä nyt vallitsee. Kylälle
saatiin uusi yrittäjä, jolla on oma idea ja halu palvella
kyläläisiä asiallisesti ja hyvällä maulla.
Ollaan mukana! Kun kaupalla nyt näyttää ja tuntuu
sellaiselle, että siellä viihtyy, käydään siellä. Kun tuotevalikoima hakee vielä muotoaan ja kauppiasuran alkutaipaleella voi sattua kömmähdyksiäkin, ollaan ymmärtäväisiä.
Ja näytetään kaikille, että myös tällä kylällä on käsityöntekijöitä ja osaajia, joitten töitä kelpaa laittaa myyntiin
ja näytille. Ja vaikka emme kaikki olisikaan tekijöitä,
onpahan ainutlaatuinen tilaisuus hankkia oman kylän
kaupasta yksilöllisiä lahjatavaroita ja viemisiä. Tämän
myös ohikulkijat ja mökkiläiset varmasti oivaltavat.
Sisko Savolainen
PS. Kaupan asiakaskyselyssä jouluisen
tuotepaketin voitti Mauri Siikaluoma.
Kauppias-Jaana kiittää kaikkia kyselyyn
vastanneita ja toivottaa onnea voittajalle.

Vojakkalan kyläkauppa
Jaana Krook ky p. (019) 448 105

Sekatavarakauppa & käsityömyymälä
Avoinna klo 9-12 ja 14-18, perjantaisin -20
Keskiviikkoisin suljettu, La 9-14, Su 10-16

Kahvio
avoinna viikonloppuisin ja arkena klo 14 - 18 (-20)
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Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. (019) 448 123, GSM 050 531 5573

Tontut
Hirsipuun pystyttäjä

Tontut on rauhallisia.
Tontut on hiljaisia.
Tontut kurkkii.
Tontut on kilttejä.
Tontut leipoo.
Tontut hakevat kirjeitä.

Rakennuspalvelu
Markku Heikkinen
Arotie 163
12950 Sokala
050 359 9292

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

Juho
Tontut ovat mukavia olentoja ja tontut auttavat
joulupukkia. Tontut kurkkivat ikkunoista, saunoista, navetasta, ladoista, hellojen takaa, talleista
ja ullakoista. Tontut hoitavat poroja ja paketoivat
ja rakentavat leluja ja hakevat joulukuusen. Tontut
ovat todella kilttejä ja erinomaisia. ne ovat ihania ja
suloisia ja tosi vanhoja.
Vilma
Tontut ovat aika pieniä kuin kääpiöt ja pienet vauvat.
Tontut ovat niin vanhoja kuin joulupukki. Tontut
ovat aika ujoja. He eivät uskalla näyttäytyä ihmisille.
Tontut elävät jopa satavuotiaiksi. Tontutkin juhlivat
joulua ja muori laittaa mantelin puuroon. Ja tietysti
muori saa joskus itsekin
mantelin ja joskus joulupukkikin saa mantelin.
Kun joulupukki lastaa
leluja niin tontut auttavat
joulupukkia ja sitten joulupukki pääsee matkaan.
Hou hou, hyvää joulua
kaikille.
Mervi

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

®

Tapahtumia

Tulikivi-yhtiöt

Kivi elää kanssasi.

31.12.
epävirallinen uudenvuodenvastaanotto kaupalla.
16.1. klo 14.00
Kyläkokous koululla
6.2.
Laskiaisrieha Räyskälässä
25.2.. Täydenkuun hiihto
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Vojakkalan sähköistäminen
Vojakkala oli hankalassa paikassa sähkön saannin
kannalta. Naapurikylässä Topenolla oli oma pieni
vesivoimalla toimiva sähkölaitos, eikä siitä riittänyt
Vojakkalaan saakka virtaa, koska se oli pienjännitelaitos.
Korkeajännitelinjoihin oli niin pitkät matkat, ettei ollut
taloudellisia mahdollisuuksia sähkön saamiseksi.

Oma sähkölaitos!
Sitten tilanne muuttui, kun Tammelassa sijaitseva Saaren
kartano sai mahdollisuuden saada sähköä Forssasta päin.
Kartanossa oli vähän aikaa ollut tasavirtalaitos, jossa
virtaa varastoitiin akkumulaattoreihin sähködynamon
avulla. Siinä oli 120 kpl 2 voltin akkumulaattoreita,
joihin sähköä ladattin. Se jännite oli siten 240 volttia.
Sähkölaitos oli ruotsalaista valmistetta. Sahanomistaja
Arvo Sorri (Topenolta) kovana liikemiehenä osti kyseisen sähkölaitoksen. Hän sai neljä taloa innostumaan sen
siirtämisestä Vojakkalaan.
Alkoi sähkölaitoksen rakentaminen Pekkalan Isonpellon kulmaan, jossa nytkin on muuntaja, ja sähkölinjojen ja sisäjohtojen asennus. Työt edistyivtä niin, että
kaikki oli valmista lokakuun 21. päivänä vuonna 1929.
Tuolloin sähkö alkoi valaista Lukanassa, Mikkolassa,
Pekkalassa ja Ollikkalassa, jotka olivat osakkaina laitoksessa. Ruokojoelle, joka osti virtaa, kytkettiin valot
palamaan 10. marraskuuta ja Luukkolaan 26. marraskuuta. Myöhemmin liitettiin myös kansakoulu, Kyttälän kauppa, Launosten Osuuskauppa ja Arvo Kyttälän
kauppa. Sitten sähkölaitos olikin jo täysin kuormitettu,
eikä lisää liittymiä enää voinut ostaa.
Sähkölaitosta käytettiin öljymoottorilla aina niin
usein, kun virta akuista väheni. Petrooli maksoi silloin
220 mk tynnyri. Kun tuli sota-aika ja öljyn saanti loppui,
niin sähkölaitosta jatkettiin niin paljon, että sinne mahtui
Mikkolasta siirretty höyrykone. Ja toiminta jatkui, sillä
puitahan oli saatavissa. Vähitellen alkoivat kuitenkin
akut vanhentua ja jännite laski. Toimintakykyiset akut
vähenivät, eikä uusia saanut sodan aikana.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää
Tilauksesta kaikki rakennusalan tarvikkeet
Polttoainemyynti
Talviaukioloajat:
MA, KE 10.00 - 17.00 PE
10.00 - 18.00
TI, TO suljettu
LA, SU 10.00 - 16.00
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Liittyminen yleiseen
sähköverkkoon
Kyläläiset ottivat yhteyttä Hämeen Sähköön ja perustettiin
Länsi-Lopelle uusi yhtiö nimeltään Länsi-Lopen Sähkö
Oy. Alkoi korkeajännitejohtojen rakentaminen Imatran
linjan rinnalle. Aine- ja työvoimapulasta huolimatta hanke
eteni niin, että Vojakkalan vanhat linjat saatiin kytkettyä
17. päivä syyskuuta 1944. Uusi virta valaisi kylässä.
Silloin voitiin hankkia myös moottorikäyttöisiä laitteita,
kun sähkö oli nyt kolmivaiheista. Aiemmin jännite tahtoi
usein olla heikko, kun virtaa ei riittänyt tarpeeksi. Alkoi
kiireinen sisäasennusten ja ulkolinjojen rakentaminen ja
jouluun mennessä oli suurin osa kylää sähköistetty.

Imatran linja
Imatran voimansiirtolinjan rakentaminen oli aikanaan
suuri tapahtuma kylällä. Se toi myös huomattavasti työtä
ja muuta tuloa kylään.
Työn alkamisvuonna voidaan pitää vuotta 1926, sillä
Valtion Koskivoimatoimisto teki ennakkosopimukset
kesällä 1925 voimansiirtolinjan alueista. Sopimus alueen
haltuunotosta on säilynyt ainakin Pekkalan tilan osalta ja
se on päivätty 8. heinäkuuta 1925.
Linjan rakentaminen tapahtui suurimmaksi osaksi
omalla työn edistyessä siirtyvällä työvoimalla. Silloin
ei ollut koneita, vaan kaikki tehtiin käsityönä. Pylväiden perustukset kaivettiin lapiolla ja valettiin jalustat
sementistä. Kaikki sora ja raudat sekä pylväät siirrettiin
hevosilla. Pylväät oli tehty joka paikkaan erikseen sen
paikan vaatimiin mittoihin. Ne tuotiin kyllä teiden tuntumaan autoilla ja koottiin vasta paikalla ennen pystytystä.
Vakinainen henkilöstö majoittui missä vain tilaa oli. Se
oli kylälle pettymys, kun todettiin, ettei linjasta voinut
saada sähköä paikkakunnalle.
Aimo Pekkala
Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 150 kpl
Jakelu
Urpo Vienonen
Pääjärvent. 27,12950 Sokala Monistus
p. (019) 448 144
Forssan Valokopio

Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
sisko@poronoro.fi

Toimituskunta
Piirrokset ja tarinat
Markku Hirvenoja, Anne Vojakkalan ala-asteen
Lukana, Liisa Tarkkala
1. ja 2. luokan oppilaat

