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Vojakkalan kyläasiat internetissä www.vojakkala.fi  ja fb-sivustolla Vojakkalan kylä

Tilastojen kertomaa
- Vojakkalassa asutaan väljästi ja tienataan muita vähemmän 

Tilastokeskuksen postinumerohakuun perustuvat tau-
lukot kertovat Vojakkalan asukasmäärän olevan hienoi-
sessa nousussa: 2020 vakituisia asukkaita on kirjattu 161. 
Tämän mukaan Vojakkala on Lopen toiseksi pienin kylä. 
Vakituisesti asuttuja talouksia on 82, ja vapaa-ajanasun-
toja 272.

Asukasmäärätiedot ovat vuoden 2020 viimeisen päivän tie-
toja. Asukkaista on miehiä 90 ja naisia 71. Edellisen vuoden 
tietoihin verraten suunta on positiivinen ( 151 asukasta), 
mutta esim. vuoden 2016 tasosta 193 asukasta, ollaan vielä 
melko kaukana. Erityisesti lasten ja nuorten lukumäärä on 
vähentynyt: 2016 tilastossa Vojakkalassa oli alle 24 vuotiaita 
49, joista alle 15 v 32, viimeisimmässä tilastossa alle 24 
vuotiaita oli vain 24, ja alle 15v 19.

Vojakkala on Lopen toiseksi pienin kylä; vain Räyskä-
lässä on vähemmän asukkaita (51 vakituista asukasta). Mm. 
Topenolla on 353 asukasta, Sajaniemessä ja Joentakana 305, 
Kormussa 466, Pilpalassa 482.

Talouksien lukumäärä Vojakkalassa on 82. Näistä eläke-
läistalouksia (eli vähintään yksi talouden jäsen on 65-vuo-
tias) on 34, eli noin 41 prosenttia. Tämä vastaa likimain 
koko Lopen eläkeläistalouksien osuutta. Vertailun vuoksi 
todettakoon, että Räyskälään on kirjattu vakituisesti asuttuja 
talouksia 24, Topenolle 170 ja Pilpalaan 235.

Lapsitalouksia (eli vähintään 1 alle 17-vuotias) on ollut 
11. Kouluikäisiä lapsia on ollut vain neljässä taloudessa, 
samoin alle kouluikäisiä.

Yksinasuvien talouksia on 39 kpl, mikä on peräti 48% 
talouksista. Talouksien keskikoko on ollut täällä vain 1,8 
henkeä. Mutta Vojakkalassa asutaan kaikkein väljimmin 
Lopella: neliöitä on ollut henkeä kohti käytettävissä 52,4 
neliötä (saman verran myös Pilpalassa, jossa kuitenkin talo-
uksien keskikoko on 2,1). Räyskälän lukuja ei ole julkaistu  
talouksien vähäisen määrän vuoksi. 

Asuinrakennuksia täältä löytyy 121. Vapaa-ajanasunnoiksi 

on kirjattu 272 rakennusta. Länsi-Lopen ”vapaa-aikavyö-
hykkeellä” mökkejä onkin runsaasti, sillä Räyskälässä on 
257 mökkiä, Topenolla 303 ja Pilpalassa peräti 1055! Huo-
mionarvoista on, että Kormussa vapaa-ajanasuntoja on vain 
19, Joentakana 42 ja Launosissakin alle 200.

18 vuotta täyttäneistä (yht. 141 henkeä) perusasteen jälkeinen 
tutkinto on suorittamatta 47 henkilöllä. Vähintään keskiasteen 
tutkinnon on suorittanut 94 henkilöä, ammatllisen tutkinnon 
70 henkeä, alemman korkeakoulututkinnon 11 ylemman kor-
keakoulututkinnon 6 henkeä. 

Työllisyystiedot ovat vuodelta 2019, jolloin asukasluku 
oli 151. Työllisiä oli tuolloin 60, työttömiä 5 ja eläkeläisiä 
62. Vojakkalassa oli tuolloin yhteensä 39 työpaikkaa, joista 
alkutuotannossa vain 1!  Kaikkiaan Lopelle on kirjattu vielä 
151 alkutuotannon työpaikkaa, eli maa- ja metsätalouteen 
liittyviä työpaikkoja. 

Vojakkalassa jalostuksessa työpaikkoja oli 20 ja palveluissa 
18. Talouksien keskitulo täällä on ollut vuonna 2019 vain 
36373, mikä on selkeästi vähemmän kuin muilla kylillä. Vain 
kirkonkylä jää toisena alle 40 00 euron ( Räyskälän lukua ei 
ilmoiteta, kun talouksia on alle 30).

Lähteenä Tilastokeskus.fi , haku postinumeroalueittain

Tiedot taulukoista kirjasi Sisko
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Vojakkalassa talvisen kylätoiminnan keskuksena 
toimii Kylätupa (os. Vojakkalantie 56): kodikas enti-
seen kauppakiinteistöön kunnostettu kerho- ja koko-
ustila. Täältä löytyy myös pieni ”kirjasto”, eli hyllylli-
nen uudehkoa kirjallisuutta. Poiketkaapa lainaamassa 
luettavaa, kun ovet ovat avoinna!

Sunnuntaikahveilla juttu luistaa
Kylätuvalla ovet ovat avoinna sunnuntaikahvien merkeissä 
koko talvikauden aina sunnuntaisin klo 12-15. Jos kaipaat 
juttuseuraa, tule mukaan! Tänne on helppo poiketa myös 
sunnuntaikävelyltä, tai vaikka sopia treffi t kaverin kanssa 
kahvikupillisen äärelle. 

Tärkeintä on kuitenkin toisten ihmisten kohtaaminen ja 
kuulumisten vaihto. Mieli virkistyy, kun näkee toisia, ja aja-
tukset tuulettuvat. Täällä kuulee myös, jos on jotain erityistä 
tapahtunut tai tekeillä. Ja voipa tänne tulla kyselemään, josko 
paikalla olisi ”kylätietäjiä”, jos on jotain erityistä kylään liit-
tyvää mielessä.

Sunnuntaikahveilla poikkeaa yleensä noin kymmenen 
hengen vakiporukka. Mukaan siis mahtuisi hyvin, niin satun-
naisia kävijöitä kuin vaikka vakituisemminkin paikalle ehtiviä.

Sunnuntaikahvit järjestää Vojakkalan Valpas ry ja kahvin-
keittäjinä vuorottelevat vapaaehtoiset. Kahvimaksu vapaaeh-
toinen, voit jättää rahan pöydällä olevaan kuppiin kulutuksesi 
mukaan. 

Huomaa pari poikkeusta kevätkauden ohjelmassa! Sun-
nuntaina 29.1. kokoonnutaan Kylätuvalle kyläkokoukseen klo 
13 alkaen. Kahveilla voi kuitenkin poiketa halutessaan ennen 
kokousta, kello 12-13; luvassa tällöin vastapaistettua pullaa! 
Mutta mieluusti kaikki saisivat jäädä myös kyläkokoukseen.

Laskiaissunnuntaille 19.2. on suunniteltu perinteistä her-
nesopparuokailua ja mäenlaskua, säävarauksella. Jos tapah-
tuma toteutuu, erillistä kahvitilaisuutta ei järjestetä, vaan ruo-
kailu ja laskiaispullakahvit ovat joko lavalla tai kylätuvalla. 
Seuraa ilmoittelua lähempänä! 

Kevätkauden sunnuntaikahvit päättyvät äitienpäivään. 
Tällöin 14.5. sunnuntaina tarjolla on tuttuun tapaan täyte-
kakkukahvit. 

Senioriväelle tuolijumppaa tiistaisin
Lopen kunnan liikuntatoimi järjestää kirkonkylällä seniori-
väelle tuolijumppaa. Vojakkalasta pääsee jumppaan mukaan 
Kylätuvalta, kun seuraamme ohjausta etänä, valkokankaalta, 
nykyajan tiedonsiirtomahdollisuuksia hyväksi käyttäen. Tuoli-
jumppa on joka tiistai klo 10-10.45. aina 25.4. saakka. Jump-
paa ei järjestetä talvilomaviikolla, eli 21.2.

Tämä tuolijumppa on kaiken kuntoisille sopivaa helppoa 
liikuntaa: liikkeet tehdään pääosin istuen tuolilla, ja jokainen 
tekee liikkeet omat rajoitteet huomioon ottaen, omaa vointia 
ja kuntoa kuunnellen. Vaikka kyseessä ei ole varsinainen hiki-
jumppa, lämmin tulee jos liikkeet tekee rivakasti.

Ohjaus on kunnan liikuntatoimenohjaajan ammattitaidolla 
vetämää, ja liikesarjat mietittyjä. Ohjelma vaihtuu hieman 
viikottain.

Meitä oli kylätuvalla viime syksynä kaikkiaan seitsemän 
jumppaajaa, ja mukana myös miehiä (tämän lehden otsikko-

Kylätuvalla tapahtuu!
kuva on tuolijumpasta). Muutama uusikin jumppaaja mah-
tuisi kevätkaudeksi mukaan. Tule rohkeasti! Tämä on kivaa 
ja hyvää tekevää, jumituksia helpottavaa liikettä hartioille, 
jaloille ja koko keholle, ammattilaisen vetämänä!

Jumpan Vojakkalassa mahdollistaa Valpas. Lisätietoja Sis-
kolta 045 176 8545. Jos osaat käyttää Teamsia, voit osallistua 
jumppaan etäyhteydellä myös kotoasi. Vojakkalastakin muu-
tama osallistuja jumppaa kotona, ja yksi käy pääsääntöisesti 
kylätuvalla, mutta voi jäädä tekemään toisinaan jumpan kotoa, 
jos ajokeli on huono tms.

Kyläkerhoissa ohjelma vapaa
Joka toinen keskiviikko kokoonnuttaan iltaisin klo 18-20 
kyläkerhoon tekemään käsitöitä, selaamaan lehtiä tai vaikka 
pelaamaan lautapelejä tai istumaan iltaa muuten vaan. Täältä 
saat apua myös neuleohjeiden tulkintaan tai vaikka kantapään 
tekoon! Kevätkauden kokoontumiset ovat parillisilla viikoilla, 
huhtikuun loppuun saakka, viimeinen mahdollisesti touko-
kuun alussa, kevään etenemisestä riippuen. Päivät on merkitty 
takasivun tapahtumakalenteriin.

Kyläkerhoissa ohjelma on pääsääntöisesti vapaa. Toiveiden 
mukaan voidaan järjestää teemailtoja tai pyytää vierailijoita. 
Viime syksynä mielenkiintoinen ilta oli mm. kun Kiertokapu-
lan ympäristökoulutttaja oli kertomassa jätteiden lajittelusta. 
Keväällä on tiedossa ainakin yksi teematilaisuus:

- ke 8.3. Ketogeeninen ruokavalio. Arto Rikkonen poh-
justaa keskustelua. 

Jos mielessäsi olisi mielenkiintoinen aihe tai asiantuntija, 
vinkkaa siitä, niin selvitellään josko saataisi vierailija paikalle! 
Kannattaa myös seurata ilmoittelua mm. www-sivulla.

Myös kyläkerhoissa käy miehiä, eli juttuseuraa löytyy. 
Vuosien myötä kävijämäärä on valitettavasti vähentynyt, kun 
väki ikääntyy. Useimmiten paikalla on viime aikoina ollut 
alle kymmenen kävijää. Tilaa olisi siis väljästi tulla mukaan! 

Kyläkerhoissa on tarjolla kahvia/teetä ja pientä iltapalaa. 
Vapaaehtoinen pieni maksu. Kahvitus hoituu vapaaehtoisten 
vuorotellessa. Illan järjetelyistä vastaa Vojakkalalaiset ry.

Seurakunnan kahvitilaisuudet
Lopen seurakunnan diakoniatyö järjestää kylätuvalla kylä-
kahvit ja hartaushetken kevätkaudella kolmena maanantaina: 
13.2., 27.3. ja 8.5. klo 12-13.30. Aiemmin nämä vastaavat 
tilaisuudet olivat ”vanhemman väen kerho” -nimellä, mutta 
eipä ikää kysellä, kaikki ovat tervetulleita. Osallistujia on ollut 
vain muutama, mukaan mahtuisi hyvin...

Haluatko liittyä jäseneksi?
Kylätilaisuuksiin kaikki ovat tervetulleita - jäsenyyksiä ei 
kysellä. Kylätilaisuuksien järjestelyistä vastaavat kyläyh-
distys Vojakkalalaiset ry ja kylän urheiluseura Vojakkalan 
Valpas ry. Toki kummankin yhdistyksen jäseneksikin voi 
halutessaan liittyä. Ota tällöin yhteyttä:
Vojakkalan Valpas: Merja Zetterman
040 762 4488 etunimi.sukunimi@gmail.com
- jäsenmaksu 10€/v aikuiset, lapset 5€.
Vojakkalalaiset ry: Pirjo Hakala 
040 417 4398 etunimi.sukunimi@pp8.inet.fi 
- ei liittymis- eikä jäsenmaksua.
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Portaanraitt i 1
PORRA S

Ma-Pe 10-17  La 10-15
• Kortit, adressit, postimerkit   • Nestekaasu 
• Elintarvikkeita, virvokkeita, leivonnaisia

Löydät meidät facebookista nimellä Härkäposti

harka-posti@luukku.com

www.l in -car. f i

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

Tilaa taksi Räyskälästä!Tilaa taksi Räyskälästä!
TAKSI Mailis  - auton nro 7454

0400 262 552
Aimo Kettunen  - auton nro 7451

0400 770 308
Kela-kyyti Taksi Helsinki 

0800 414 616

Vojakkalan Vanha Koulu - Juhlatila
 os. Vojakkalantie 35

 Juhlat, kokoukset, tilaisuudet
Varaa:  vojakkalanvanhakoulu@outlook.com 

tai  p. 040 220 2081
Lisätiedot ja varauskalenteri: 

https://venuu.fi /tilat/vojakkalan-vanha-koulu

KOTIPALVELU
TERTTU LUKANA Tmi
p. 050 531 5561
Koti- ja mökkisiivoukset sekä muut kotityöt.      
Kaikista töistä kotitalousvähennys!

www.terttulukana.fi 

Haluatko ilmoituksesi mukaan kylälehtemme sivuille? 
Hinnat ei päätä huimaa: esim. tämän kokoinen mainostila 9€, palstan levyisenä 4,5€ (jakelu vakitalouksiin). Kesällä 
iso mökkiläisjako (300kpl), ja vastaavat hinnat 13€ ja 6,6€. Samaan hintaan mainosvalmistus. Kertajulkaisu / tarpeen 
mukaan / joka lehteen. Laskutus vuoden lopussa. Ilmoituskuluilla katamme kopiointimaksua.  Ota yhteyttä 045 176 8545.

040 195 9854

Juhalantie 16, Topeno  Juhalantie 16, Topeno  

004400  1111111111111111119955 98554

Kissahoitola Suvitie

Kodinomainen hoitola maalla, 
tilat kymmenelle kissalle.

kissahoitolasuvitie.fi 
kissahoitolasuvitie@gmail.com

Tule kyläkokoukseen
Vojakkalan kyläkokous järjestetään sunnuntaina 29.1. klo 13 
alkaen Kylätuvalla. Tilaisuuden aluksi paikalle on kutsuttu 
onniteltavaksi viime vuonna kylään syntyneet kolme vauvaa 
vanhempineen.  

Kyläkokous on kaikille kyläläisille avoin tilaisuus, jossa 
käsitellään ajankohtaisia kyläasioita ja suunnitellaan tulevaa. 
Se on myös kyläyhdistyksen eli Vojakkalalaiset ry:n vuosiko-
kous. Kokouksessa käydän läpi normaalit vuosikokousasiat; 
hyväksytään viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, 
mutta myös päätetään alkaneen vuoden toiminta, eli hyväk-
sytään toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023. 

Tuttu runko kylätapahtumille on olemassa, mutta nyt olisi 
hyvä tilaisuus nostaa esiin myös toiveita siitä, millaisia tapah-
tumia halutaan. Tai onko jotain mitä olisi ryhdyttävä yhdessä 
kylänä viemään eteenpäin? Uimaranta tulipaikkoineen saa-
tiin viime kesänä valmiiksi, mitä haaveillaan tehtävän seu-
raavaksi? Vai vedetäänkö henkeä ja järjestetään nuotioiltoja 
mukavan yhdessäolon merkeissä? Tai olisiko kiva järjestää 
välillä teatteriretki, museovierailu tai jotain muuta virkistävää? 
Ideoidaan yhdessä!

Kyläkokous on myös vaalikokous. Kyläyhdistykselle vali-
taan puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi; tehtävää hoitanut 
Terhi Mehtiö on ilmoittanut että aika ei enää tehtävään riitä. 
Erovuorossa on myös useita hallituksen jäseniä, joilla on 
takanaan kaksi kaksivuotiskautta, eli pakollisia vaihtoja on 
tehtävä. Tämä sääntö on hyvä: se osaltaan takaa sen, että 
toiminta ei jämähdä, kun päättäjät vaihtuvat.

Jos kylätoiminta eli yhteinen tekeminen oman kylän asi-
oita eteenpäin vieden tuntuu kiinnostavalle, olet lämpimästi 
tervetullut hallitukseen! Kokouksia on ollut talvikaudella noin 
kerran kuussa, ja jokainen osallistuu tapahtumiin ym. toimiin 
oman ehtimisensä ja kiinnostuksensa mukaan. Tapahtumajär-
jestelyihin voi toki osallistua myös kuulumatta hallitukseen.

Kokouksesta ei kuitenkaan tarvitse jäädä pois sitä varten, 
että tarvitsisi pelätä hallitukseen joutumista: ketään ei valita 
tehtäviin vastoin tahtoa, ja riittävä määrä vapaaehtoisia 
hallituslaisia yritetään varmistella jo ennen kokousta. Silti 
paikkoja on myös kokouksessa ilmoittautuville! Halutessasi 
voit kysyä lisää kylätoiminnastaa ja hallitustyöstä kaikilta 
hallituksessa toimineilta (kso vojakkala.fi  -yhteystiedot) tai 
Siskolta 045 176 8545. Olisi hienoa saada mukaan myös 
uusia tekijöitä ja uutta näkemystä!

Talviliikuntamahdollisuuksia
Tammikuu vesitti hyvin alkaneen lumitalven. Jos säät kui-
tenkin jälleen talvistuvat ja lunta tulee riittävästi, yritettäneen 
Räyskälän lentokentälle latua, jonne myös koirakot ovat ter-
vetulleita. Lähtö ravintolan parkkipaikan kulmilta. Kannattaa 
seurata myös Kalattomien latutilannetta: Heinuntien tuntu-
masta voi päästä tutuille hiihtoreiteille, jos lumitilanne sallii.

Räyskälän lentokentän isolla saunalla (Räyskäläntie 311) 
on avantouintimahdollisuus ke klo 17-21 ja su klo 16-19. 
Hinnat 10€ /krt tai 85€ /10 krt tai kausimaksu 170€.
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Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala
p. 045 176 8545
etunimi@poronoro.fi 

Toimituskunta
Markku Hirvenoja,
Anne Lukana

Ilmestyminen  3-4 kertaa vuodessa, 
  seuraava nro huhti-toukokuulla?
Julkaisija  Vojakkalalaiset ry
Ilmoitushinta  2 € / palsta-cm ja kesäjako 3€/ cm
Painos   140 kpl

Jakelu
Urpo Vienonen

Monistus
J-P Ruuskanen
www.keskiyonsävel.fi 

Tilaushinta postitettuna 
15€/ 5 numeroa

Tapahtumakalenteri   tarkista myös Vojakkala.fi  ja fb Vojakkalan kylä

- su 22.1. klo 12-15  Sunnuntaikahvit kylätuvalla. Jatkuu viikottain 14.5. saakka. Järj. Vojakkalan Valpas.

- ti 24.1. klo 10-10.45 Tuolijumppa kylätuvalla. Osallistutaan etänä kunnan liikuntatoimen järjestämään senioreille 
tarkoitettuun tuolijumppaan. Jatkuu viikottain 25.4. saakka (ei 21.2..) Kausimaksu 15€.

- ke 25.1. klo 18-20: Kyläkerho: vapaamuotoista rupattelua, käsitöiden tekoa, lehtien selailua. Pientä iltapalaa, vapaaeht. 
maksu. Järj. Vojakkalalaiset ry.

- su 29.1. klo 12-13  Sunnuntaikahvit kylätuvalla, jatkuu kyläkokouksella.

- su 29.1. klo 13 -   Kyläkokous ja Vojakkalalaiset ry:n vuosikokous Kylätuvalla. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

- pe 3.2. Palvelupäivä Kylätuvalla: Varaa aikasi koulutettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981 .

- ke 8.2. klo 18-20: Kyläkerho: vapaamuotoista rupattelua, käsitöiden tekoa, lehtien selailua ym. Järj. Vojakkalalaiset ry.

- ma 13.2. klo 12-13.30 Srk diakoniatyön kahvit Kylätuvalla

- su 19.2. Laskiaissunnuntai: mahdollisesti ruokailu ja mäenlaskua sään salliessa (tanssilavalla). Seuraa ilmoittelua! 
HUOM! Jos toteutuu, ei erikseen kahvia kylätuvalla.

- ke 22.2. klo 18-20: Kyläkerho: vapaamuotoista rupattelua, käsitöiden tekoa, lehtien selailua ym. Järj. Vojakkalalaiset ry.

- pe 3.3. Palvelupäivä Kylätuvalla: Varaa aikasi koulutettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981.

- ke 8.3. klo 18-20: Kyläkerho: Teemana ketoruokavalio, alustajana Arto Rikkonen. Keskustelua. Järj. Vojakkalalaiset ry.

- ke 22.3. klo 18-20: Kyläkerho: vapaamuotoista rupattelua, käsitöiden tekoa, lehtien selailua ym. Järj. Vojakkalalaiset ry.

- ma 27.3. klo 12-13.30 Srk diakoniatyön kahvit Kylätuvalla

- ke 5.4. klo 18-20: Kyläkerho: vapaamuotoista rupattelua, käsitöiden tekoa, lehtien selailua ym. Järj. Vojakkalalaiset ry.

- pe 7.4. Palvelupäivä Kylätuvalla: Varaa aikasi koulutettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981.

- ke 19.4. klo 18-20: Kyläkerho: vapaamuotoista rupattelua, käsitöiden tekoa, lehtien selailua ym. Järj. Vojakkalalaiset ry.

- pe 5.5. Palvelupäivä Kylätuvalla: Varaa aikasi koulutettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981 .

- ma 8.5. klo 12-13.30 Srk diakoniatyön kahvit Kylätuvalla

- su 14.5. klo 12-15 Kevätkauden viimeiset sunnuntaikahvit: täytekakkua äitienpäivänä.

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri

Raimo Jääskeläinen
 Räyskälän kantatie1942

(019) 448 467
0400 837 819

Hernehuhdantie 60, Porras

Parturi-kampaaja
Tiina Halonen

050 374 8582

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla, 

tuppeensahattuja sauna- ja pöytälankkuja.
Jukka Tuomenoja  040 570 6118

www.lopella.fi

Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103

Sähköposti: myynti@lopella.fi 

Avoinna ma-pe 8.00-16.00

Sisustus- ja rakennusmateriaaleja 
myös mökille ja vapaa-ajan asuntoon, 

kuljetuspalvelulla.

PANEELIT, LISTAT, LATTIALAUDAT
-sisustuspuut
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