
VOJAKKALA

    VOJAKKALAN 
    kylää hallitsee luonnon-
    kaunis Tornionjoki. 

Joki antaa asukkaille paljon harrastemahdollisuuksia. Kylän 
veneenlaskupaikat ja uintirannat ovat niin asukkaiden kun 

lomalaistenkin suosiossa. Rannoilla sijaitsee myös laavut joissa 
voi tulen ääressä nauttia kauniista jokimaisemastamme.

Vojakkalan Nuorisoseuran, Kyläyhdistyksen sekä Tornion 
Invalidien yhteistyönä saamme uuden uimarannan 

Oravaisensaaren sillan läheisyyteen. Ranta valmistuu 
kokonaisuudessaan kesällä 2013.

VOJAKKALAN KYLÄYHDISTYS RY
Oravaisensaarentie 27, 95500 Tornio

vojakkalan.nuorisoseura.ry@pp.inet.fi , puh. 040 578 7653
www.vojakkalannuorisoseura.net

Meän kylät menossa maailmalla – ja maailman menossa eli Meän kylät kakkonen

Tornio

Ylitornio
Kirkonkylä-Alkkulan, Hyllykylän
ja Mellantörmän kylätoimikunnat
Väystäjän kyläyhdistys ry 

Övertorneå

Pello

Rovaniemi

Tervola

Juoksenki

Törmäsjärvi
Etelä-Portimojärvi
Etelä-Portimojärven kyläyhdistys ry

Pessalompolo
Pessalompolon kyläyhdistys ry

Meltosjärvi
Meltosjärven kyläyhdistys ry

Raanujärvi
Raanujärven 
kyläyhdistys ry

Meltaus
Marrasjärvi

Rattosjärvi
Rattosjärven 
kyläseura ry

Korpilompolo
Korpilompolon 
kyläseura ry

Ruuhivaara
Ruuhijärven 
kylätoimikunta ry

Marraskoski

Sinettä

Aavasaksa
Aavasaksan kylätoimikunta
Tengeliön kyläyhdistys ry

Napapiirin 
kyläyhdistys ry

Arpela

Sattajärvi

Korpikylä
Palovaara

Molkoköngäs Unarinköngäs

Konttaköngäs

Jai-Paljukan 
kiviröykkiöt

Kattilakoski

Matkakoski

Kukkolankoski
Kukkola

Eeron patsas

Maupertuis’n 
muistomerkki

Sirkkakosken
masuuni

Miekojärvi

Iso-Vietonen

Raanujärvi

Pieskän jupukka

Niemivaara

Napapiiri

Pallistaja

Sirkkakoski
Sirkkakosken 

kylätoimikunta

Lampsijärvi
Lampsijärven kylätoimikunta
Lampsijärvi-Ylipään kyläyhdistys ry
Raanujärvi-Ylipään kylätoimikunta

Lankojärvi
Lankojärvi-Matinlompolon 
kyläyhdistys ry

Turtola
Turtolan 

kyläyhdistys ry

Saukkoriipi
Saukkoriipin kylätoimikunta

Konttajärvi
Konttajärven 
kyläseura ry

Naamijoki

Lempeä 
Lempeän 

kylätoimikunta

Jarhoinen
 Jokivartisten 

kyläseura ry

Pekanpää 
Pekanpään kylätoimikunta
Pekanpään maa- ja 
kotitalousseura ry

Armassaari 
Armassaaren 
kylätoimikunta

Kainuunkylä
Kainuunkylän 
kyläyhdistys ry

Kauliranta 
Kaulirannan kyläyhdistys ry

Kuivakangas 
Kuivakankaan 
kylätoimikunta

Kopanmäki 
Kopanmäen 
kylätoimikunta

Lohijärvi
Lohijärven 
kyläyhdistys ry

Kantomaanpää
Kantomaanpään 
kyläyhdistys ry

Mellakoski
Mellakosken kyläyhdistys ry
Mellakairan kyläyhdistys ry

Orajärvi
Orajärven 
kyläseura ry

Sattajärven 
kyläyhdistys ry

Palovaaran kylätoimikunta
Palovaara; Kiinteistö Oy Kotikoulu

Arpelan kyläyhdistys ry
Arpelan kotiseutuyhdistys ry
Arpelan nuorisoseura ry

Kukkolan 
kyläyhdistys ry

Karunki
Karungin

kyläyhdistys ry

Vojakkala
Vojakkalan nuorisoseura ry
Vojakkalan kyläyhdistys ry

Raumo
Raumon nuorisoseura ry
Raumon kyläyhdistys ry   

VirkkumaaAapajärven kylätoimikunta
Aapajärvi

AapajokI

Kourilehto
Kourilehdon 
kylätoimikunta

Yliliakka
Yliliakan kyläyhdistys ry

Liakka
Liakan kyläyhdistys ry
Liakan nuorisoseura ry

Lautamaa
Lautamaan kyläyhdistys ry

Kaakamo
Kaakamon kylä-
toimintayhdistys ry

Laivajärvi Laivajärven kyläyhdistys ry
Ruottala
Ruottalan kyläyhdistys ry

Laivaniemi – Kyläjoki
Laivaniemen-Kyläjoen 

kyläyhdistys ry

Kantojärvi
Kantojärven
kyläyhdistys ry

Aapajoen kylätaloyhdistys
Liakan-Aapajoen 

nuorisoseura ry



Tuohmaan ranta (yllä) ja rannan laavu. Laskiaisrieha.

Hiihtokilpailut

Suomen Sodan muistomerkki

Kylätie Oravaisensaareen.

�   KYLÄN VOIMAVARAT  �

� TOIMINTASUUNNITELMA �
  keinot joilla voimavarat hyödynnetään

Sijainti/kulkuyhteydet: 
�  Vojakkalan kylä sijaitsee Torniosta 

5 km pohjoiseen Tornionjoen rannalla
�  Kylä on pituudeltaan noin 8 km, se ra-

joittuu Kukkolan kosken alakuohuihin
�  Rauhallinen kylätie
�  Pohjoisen valtatien varrella 

hyväkuntoinen kevyen 
liikenteen väylä 

�  Kylältä hyvät linja-autoyhteydet 
päivittäin

�  Asiamiesposti
�  Kylää halkoo valtatie 21, josta hyvät 

yhteydet etelään että pohjoiseen

Aktiviteetit: 
�  Harrastusmahdollisuudet 

Tornionjoella
�  Luontoretkeily, marjastus
�  Hyväkuntoinen jalkapallokenttä
�  Nuorisoseuran talon monipuolinen 

käyttö
�  Aktiivinen kerhotoiminta 

kaikenikäisille
�  Vuodenvaihteen raketti-ilottelu
�  Laskiaisriehat ja hiihtokilpailut
�  Vojakkalan Lohensoutu
�  Jokivarren Halloween Pilheet 
 
Ympäristö
�  Puhdas ja kaunis luonto
�  Rauhallinen kylä
�  Turvallinen asuinpaikka
�  Toimiva kyläkoulu
�  Katuvalot lisäävät turvallisuutta
�  Kunnossapidettävä kylätie myötäilee 

joenvartta 

�  Nuorisoseurantalo
�  Mahdollisuus kalastukseen, 

metsästykseen, marjastukseen
�  Useita veneenlaskupaikkoja, laavuineen

Asukkaat
�  Vojakkalan Nuorisoseura ry 

– perustettu 1893 ja edellen 
voimissaan, vuoden Ns-2011

�  Vojakkalan Kyläyhdistys ry
�  Vojakkalan Erä ry
�  Ylivojakkalan osakaskunta
�  Tornion Invalidit ry:n toimitalo
�  Alavojakkalan jakokunnan yhteisen 

alueen osakaskunta
�  Vojakkalan koulun vanhempain-

työryhmä
�  Toimiva kyläkauppa 

(avoinna joka päivä)
�  Asiamiespostipalvelu sekä 

kalastusluvat kyläkaupasta
�  Pikaruokaravintola sekä tankkauspiste
�  Useita yksityisyrittäjiä

Kulttuuri
�  Kylällä on ollut asutusta jo 

1300-luvulla
�  Alueelta löytyy paljon vanhaa 

historiallista asutusta
�  Suomen sodan aikaisia muisto-

merkkejä on kaksi
�  Historiallisia merkkimiehiä ja 

merkillisiä miehiä: Iisakki Musta-
parta, Edvard Isto taidemaalari, 
Niilo Oravainen Lapinvouti

❷

➍

❶

Asukkaat
�  Esteetön uimaranta-alue kylä-

läisten ja ohikulkijoiden käyttöön
�  Ympärivuotinen, esteetön 

elämyspuisto ulkoliikunta- ja 
virkistysalueeksi kaikenikäisille

�  Puistoalueen rakennusten 
kunnostus; Nuorisoseurantalo, 
Invaliditalo

�  Jokiuoman maisemointi 
�  Yhdysladut lähikylien 

latuverkostoihin

Yhteistyö, aktiivisuuden
lisääminen
�  Lasten kulttuuri- ja liikuntakerhot
�  Nuorison kulttuuri- ja 

liikuntakerhot
�  Aikuisten liikuntakerhot
�  Vanhusten porinakerhot
�  Monipuoliset kylätapahtumat
�  Talkoovoimin toimintaa alueen 

hyväksi
�  Arpajaisia tukemaan yhteistä 

kehittämistä
�  Yhteistyö kylän yhdistyksien 

kesken

�  Yhteisenä etuna kyläkoulun 
säilyttäminen sekä kyläkoulun, 
vanhempien ja eri yhdistysten 
yhteistyön lisääminen ja 
kehittäminen.

�  Historiapolun rakentaminen. 
Tavoitteenamme on kartuttaa 
kylän vanhan talot yhdeksi 
kokonaisuudeksi ja sijoittaa ne 
yhdeksi historialliseksi kartaksi. 
Historian polkua voi kävellä 
kaikki historiasta kiinnostuneet 
kyläläiset ja koulu voi käyttää 
polkua hyväkseen lähihistorian 
tunneilla.

Tiedotus ja mainonta
�  Etsiä uusia kanavia tiedottami-

seen
�  Nettisivujen kehittäminen ja 

uudistaminen
�  Facebook sivujen aktiivinen 

päivittäminen
�  Kylätapahtumien ja aktiviteettien 

markkinointiin uusia kanavia

VOJAKKALA – nauhamainen kylä, vuolaan Tornionjoen rannalla
M

   V uudeksi 
kotipaikakseen. Hyvän sijainnin, toimivan kylä-
koulun sekä palveluiden ansiosta Vojakkala on 
saanut paljon uusia lapsiperheitä kylälle.

Historiallinen Vojakkala
Vojakkalan kylien asutus seurailee Tornionjokea kaupungista pohjoiseen päin 
mentäessä. Asutus Vojakkalassa on alkanut jo 1300-luvulla.  Vojakkala oli talo-
lukunsa mukaan aikoinaan jokilaakson suurimpia kyliä. Vojakkala erotettiin 
Ala- ja Ylivojakkalaksi jo 1500-luvulla. Kuten muutkin jokivarren kylät, myös 
Vojakkalan kylät jakaantuivat kahden valtakunnan alueelle vuoden 1809 
rajankäynnissä.

Vojakkalan Oravaisensaaressa asui 1500-luvulla kuuluisa lapinvouti 
Niilo Oravainen, jolla oli oikeus verottaa lappalaisia. Saaressa on tehty 
arkeologisia kaivauksia ja sieltä on löydetty muun muassa Suomen 
suurimpiin kuuluva keskiaikainen raha-aarre. 

Vojakkalan Nuorisoseuran pihapiirissä sekä Virkamaalla sijaitsevat 
Suomen sodan sotilaiden joukkohauta ja muistomerkki. Vojakkalan alueella 
käytiin myös Lapin sodan taisteluita.

Vojakkalan seutu luokitellaan valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-
alueeksi ja kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. 

Vojakkalan kylämme
Vojakkalan kylä on hyvä paikka asua ja elää. Vojakkala on maaseutumainen, 
luonnonläheinen kylä. Maaseutu ja joki maisemaa halkoo valtatie 21 joka 
mahdollistaa nopean kulun kaupunkiin. Ehkä juuri kaupungin läheisyyden, 

mutta silti maaseutumaiseman johdosta kylämme on vetänyt myös uusia 
lapsiperheitä alueelle. Vanhoja taloja on ostettu ja uusia koteja nousee kylääm-
me vuosittain useita. Luonnon läheisyys näkyy myös kyläläistemme harrastuk-
sissa, joen keväiset hanget vetävät puoleensa niin pilkkijöitä kun hiihtäjiä. 
Kesällä luonnonkaunis Tornionjoki antaa isompaakin saalista ja lasten 
uintikäyntien äänet kantautuvat myös rantaa myötäilevälle kävelytielle asti.

Kylämme palveluita ja tapahtumia 
Kylän palvelut ovat myös tärkeässä osassa kylällämme. Koulumme on kylän 
sydän jonne lapset voivat mennä hyvillä mielin. Kaikki tuntevat toisensa ja 
ilmapiiri on tuttu ja turvallinen. 

Kylämme keskellä sijaitsee kyläkauppamme, jossa toisinaan ostosten 
teko on toissijainen asia kun kyläläiset vaihtavat kuulumiset ja kertovat uutiset. 
Kaupassamme toimii myös asiamiesposti ja luonnollisesti myös kalastusluvat 
noudetaan kaupalta.

Harrastamaankaan ei tarvitse kylää kauemmaksi lähteä. Päivittäin toi-
mivalla Vojakkalan Nuorisoseuralla on liikunnallisia ja kulttuurillisia kerhoja 
koko perheelle. 

Vakiintuneita tapahtumia kylällämme on Halloween pilheet, jossa kylän 
lapset pääsevät esittämään kerhotoiminnan ohjelmiaan. Kummituksiin ja 
noitiin pukeutuneet lapset valtaavat niin nuorisoseuran kun läheisen rannan 
jossa juhlien päätteeksi sytytetään kokko. Vuodenvaihteen raketti-ilottelu on 
perheille suunnattu tapahtuma johon katsojia saapuu myös muilta kyliltä ja 
kaupungista. Kyläkauppamme edusta täyttyy iloisista vuodenvaihteen juhlijoista. 
Vojakkalan Lohensoutu kilpailu tuo veneenlaskupaikat täyteen kilpailijoita. 
Kahden päivän mittainen kalastuskilpailu on yhteistyötä Ruotsin Vojakkalan 

kanssa jossa kilpaan voi lähteä kummalta puolelta rantaa tahansa. Joka vuosi on 
joki antanut runsaan saaliin niin lohi- kuin harrisarjassakin. 

Tulevaisuuden näkymiä Vojakkalassa 
Vojakkalan kylällä on tarvetta monipuoliseen ja ulkoliikunta- ja virkistys-
alueeseen, jossa olisi huomioitu mahdollisimman monen ikäiset ja kuntoiset 
käyttäjät lapsista nuoriin ja vanhuksiin. Elämyspuisto-hankekokonaisuudessa 
on tarkoitus investoida Vojakkalan nuorisoseura ry:n taloon ja sen piha-alueen, 
sen välittömässä läheisyydessä olevan urheilukentän (Tornion kaupunki), 
Tornion Invalidit ry:n talon sisätilojen ja piha-alueen sekä läheisen uimaranta-
alueen remontointiin. Tavoitteena on perustaa esteetön ulkoilualue ohjattuine 
ja itseohjautuvine harrastus- ja liikuntapalveluineen tukemaan kylän ja sen lähi-
alueiden asukkaiden liikunnallista harrastuneisuutta ja vapaa-ajan virkistäyty-
mistä. Ensimmäinen vaihe, Esteetön uimaranta-alue valmistuu kesällä 2013.

Tavoitteenamme on panostaa myös kylätapahtumiin ja vakiinnuttaa 
Marian päivä kyläpäiväksi, johon ennen erillään pidetyt hiihtokilpailu sekä 
laskiaisrieha liitettäisiin.

Kylällämme sijaitsee paljon vanhaa historiallista asutusta, muistomerkkejä 
sekä muita historiallisia rakennuksia. Suurimmasta osasta löytyy myös tietoa 
niiden rakennusvuosista ja alkuvaiheista. Tavoitteenamme on kartuttaa kylän 
vanhan talot yhdeksi kokonaisuudeksi ja sijoittaa ne yhdeksi historialliseksi 
kartaksi josta myös talojen nykyinen osoite käy selville. Historian polkua voi 
kävellä kaikki historiasta kiinnostuneet kyläläiset. Myös koulu voi käyttää 
polkua hyväkseen lähihistorian tunneilla.

Tavoitteenamme on kyläkoulun, vanhempien ja eri yhdistysten yhteistyön 
lisääminen ja kehittäminen.  �

Vojakkalan kylä sijaitsee kauniilla Tornionjoen rannalla 
lähellä Torniota. Vojakkalan kylä on noin 8 km pitkä. Kylää 
hallitsee kaunis Tornionjoki, joka antaa paljon harrastusmah-
dollisuuksia asukkailleen. Talvella kauniilla keväthangilla voi 
nauttia pilkkimisestä sekä hiihtoladuista. Kesällä joki antaa 
mukavasti saalista ja rannat täyttyvät uimalaitureista.

① Kyläkauppa ② Vojakkalan nuorisoseura ry:n talo③ Tornion Invalidit ry:n talo④ Kyläkoulu.

Teatteriesitys.


