Kylän tiedotuslehti
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Vojakkalan Viesti Internetissä: http://www.aumanet.fi/poronoro/vv

Kyläkuulumisia
Kyläkokous pidettiin ja kylätoimikunta
sai uutta verta. Yksi paikka jäi täyttämättä.
Lista jäsenistä yhteystietoineen toisaalla
lehdessä. Kiitokset Eerolle pitkästä ja
monipuolisesta työpanoksesta kylätoimikunnassa!

Jätevesimääräykset
Vuoden puhuja kyläkokouksessa oli Lopen ympäristötarkastaja Jani Pieksemä. Jani tuntui ymmärtävän hyvin
Vojakkalan tyyppisen harvaan asutun alueen tilanteen,
joten minusta tuntuu siltä, että jos ette kaivoinenne
tule Janin kanssa toimeen, niin omapahan on vikanne.
Harvinaisen tervejärkinen byrokraatti.
No, joka tapauksessa kuvaus nykyisestä jätevesijärjestelmästä on oltava valmiina vuoden loppuun
mennessä. Se pidetään tallessa kiinteistöllä ja toimii
käyttöohjeena, mikäli kiinteistö vaihtaa omistajaa.
Uusien vaatimusten mukaiseksi järjestelmä on saatettava vuoteen 2014 mennessä, joten vielä on aikaa kerätä
kiirettä. Vuonna 2013 kaikki urakoitsijat on kuitenkin
buukattu, joten koettakaa tähdätä esimerkiksi vuoteen
2011. Asiaa koskevia oppaita saa kyläkaupalta.

Toimintaa kylällä
Viime vuonna kylätoimikunnan vauhti oli varsin
mukava. ”Liikevaihtoa” kertyi yli 6000 euroa.
Tulot ja menot olivat tasapainossa noin 5 euron
tarkkuudella. Tapahtumien tuotto oli hyvä, joten
oli sitten varaa käyttääkin rahaa. Perustoiminnan
lisäksi tuettuja tempauksia olivat matka Tornion
Vojakkaloihin heinäkuussa ja teatteriretki Helsinkiin marraskuussa.
Tänä vuonna järjestetään tutuksi tulleet kylätapahtumat, jotka löytyvät tapahtumakalenterista.
Lisäksi on suunniteltu teatteriretkeä ja retkeä Korkeasaareen.

Postitoimipaikan nimi
Vuosi sitten alkuunpantu postitoimipaikan nimenmuutos Vojakkalaksi edennee, kun siihen potkittiin
joulun jälkeen uuttaa vauhtia. Hyvin edennyt asia oli
kuulemma unohtunut Postissa kalkkiviivoille... Saas
nährä ny sitte. Hommaa on kylällä testattu ominpäin,
ja kyllä se Vojakkala-nimelläkin perille tulee. Tiedä
sitten, nopeuttaisiko tämäntyyppinen kansalaisaktivismi asian etenemistä millään lailla.

Laajakaista Vojakkalaan?
Laajakaistalistaan on tähän mennessä kirjoittanut
toiveensa laskujemme mukaan 36 taloutta. Lista tuli
täyteen, mutta jatko-osaa pidetään kyläkaupalla vielä
muutamia päiviä. Käytkää äkkiä lisäämässä itsenne
siihen, jos tunnette puuttuvanne listalta. Lukumäärällä
alkaa olla jo selvää painoarvoa.

Nyt ulkoilemaan!
Koulun jääkenttä on saatu luistelukuntoon. Urpo ja
Eero jäädyttelivät sitä jo aiemminkin, mutta viime
tipassa koko homma suli käsiin. Nyt koululaiset ovat
viikon verran voineet kenttää käyttää. ja kouluajan
ulkopuolella se on yleisessä käytössä.
Myös lylyn lykky on mahdollista valmiilla ladulla.
Heinuntien risteyksestä lähtee Arton hoitama latulenkki
Kalattomien ympäri. Kiertosuunta myötäpäivään …
vai oliko se toisinpäin. Älkää törmäilkö!
Tarkkailkaa myös koulun latujen tilannetta!
Markku Hirvenoja
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Tapahtumia
6.2.
Kaartjärven Kylien yhteinen laskiaisrieha Räyskälässä klo 12 alkaen.
16.2.
klo 18.00 Lapsi-jumppa Vojakkalan koululla alkaa (kso ilmoitus)
25.2.
Täydenkuun hiihto Selkäsaareen. Lähtö kaupalta klo 20. Nuotiokahvit & makkaraa.
2.5.
tienvarsien siivoustalkoot
24.6.
klo 22 Vojakkalan kokkojuhla
8.7.
Kylän kesäjuhla lavalla
Tapaaminen pohjoisen vojakkalalaisten kanssa Keski-Suomessa
elokuu
Luontopyöräretki
30.10.
klo 13. Syyslounas Vojakkalan koululla
Retki Korkeasaareen

Lapsi-jumppaa
Vojakkalan koululla
parittomilla viikoilla
keskiviikkona klo 18.00 (-18.45).
Ensimmäinen kokoontuminen 16.2.2005.
Nyt alle kouluikäiset lapset jumppaamaan
vanhempiensa seurassa!
Ohjaajina Tiina ja Marko Saikkonen.
Järjestelyistä vastaa kylätoimikunta.
Vapaa pääsy.

Kyläpuhelinluettelo 2005
Viime vuonna ensimmäisen kerran Vojakkalan Viestissä julkaistu kyläpuhelinluettelo saa jatkoa. Tarkoitus
on julkaista päivitetty versio kyläläisten yhteystiedoista
jossakin sopivassa kevään numerossa.
Vanhat tiedot tulevat automaattisesti mukaan, ellei
asianosainen ilmoita niihin muutoksia tai haluavansa
poistaa tietojaan. Jos tietosi puuttuivat edellisestä,
ja haluat nyt mukaan, voit kirjoittaa tietosi kaupalla
olevaan listaan tai ilmoittaa ne suoraan Viestin toimitukseen Sisko / Markku, puhelin (019) 448 144 tai
sähköpostilla sisko.savolainen@poronoro.fi
Luettelon tarkoitushan on helpottaa kyläläisten keskinäistä yhteydenpitoa. Kyläpuhelinluettelo poistetaan
nettiin laitettavasta versiosta, eli tarkoitus on, että se
leviää vain kyläläisten omaan käyttöön.

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

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

– pitkiä pellavia ja muita aktiviteetteja
Räyskälän leirikeskuksessa
sunnuntaina 6.2.2005 klo 12
- hernesoppaa
- mäenlaskua
- kahvia ja laskiaispullia
- lapsille poniratsastusta
- grillimakkaraa
- moottorikelkka-ajelua
- haastekilpailu Räyskälä-Salo vastaan Vojakkala
- arvauskilpailu
- pika-arpajaiset

Tervetuloa kaikki !!
järjestää Räyskälän-Salon kylätoimikunta
HUOM! Vojakkalasta pääsee riehaan ja takaisin LinCarin ilmaisella kyydillä! Soita Pasi Tarkkalalle,
(p. 0400 219 879) jos olet kyytiä vailla.

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

Vojakkalan koulu
100 vuotta!
Vojakkalan koululla on juhlavuosi: ensi syksynä tulee sata vuotta koulutoiminnan aloittamisesta Vojakkalassa! Koulun perustamisasiakirja on päivätty 19.9.1904, jolloin kylällä
ilmoitettiin olevan 48 lasta, iältään 8-12 vuotta.
Kouluteemaan liittyen julkaisisimme mieluusti erilaisia kouluun liittyviä muisteluita myös Vojakkalan
Viestissä. Nyt joukolla muistelemaan omia kouluaikoja
- sukujen kouluikäiset voisivat näitä vaikka kirjoitella
ylös ja toimittaa julkaistavaksi, jos vanha väki ei enää
itse kirjoitushommiin ryhdy. Toki myös toimituskuntalaiset voivat käydä kirjaamassa suullisia muisteluita
ylös. Ottakaahan yhteyttä!

Hirsipuun pystyttäjä
Rakennuspalvelu
Markku Heikkinen
Arotie 163
12950 Sokala
050 359 9292

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

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

Tiedota tai kerro!
Vojakkalan Viesti on kylän oma tiedotuslehti. Se
jaetaan vapaaehtoisvoimin kylän alueen postilaatikoihin ja kesällä myös mökkiläisille. Kunnantalolle
ja kirjastoon toimitetaan muutama kappale, samoin
kaimakyliin pohjoiseen.
Jos mielessäsi on jotain kyläläisiä tai kylää koskevaa asiaa, kirjoita juttu tai soita toimitukseen ja kerro
asiasi. Myös erilaiset muistelut ja tarinat julkaistaan
mielellään.
Juttuja voi toimittaa takasivulla mainitun toimituskunnan jäsenille tai suoraan Siskolle (yhteystiedot
takasivulla). Toimitus lukee ja korjailee jutut tarvittaessa.
Jos haluat mukaan oman mainoksesi tai ilmoituksen,
myös tämä selviää soittamalla. Ilmoitukset ladotaan haluttuun kokoon annettujen tietojen perusteella, ts. ei tarvitse
toimittaa valmista mainosta. Ja mainostaminen Viestissä
on tosi edullista, esim. viereisellä sivulla olevan Leila
Turkian ilmoituksen hinta on vain 4 € / numero!

®

Tulikivi-yhtiöt

Kivi elää kanssasi.
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• Bussi 1 + 16 hlö
• Taksi 1 + 4 hlö
• Taksit 1 + 8 hlö
Pyörätuolivarustuksella
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045

Vojakkalan kylätoimikunta 2005
Varsinaiset jäsenet

Tehtävä

Osoite

Puh./fax

Markku Hirvenoja

pj.

Pääjärventie 27
12950 Sokala

448 144, 040 584 5874
markku@poronoro.fi

Marko Saikkonen

vpj, ymp. rak. Vojakkalantie 399
14300 Renko

041 771 3795

Leila Turkia

rahastonhoit. Heinisuontie 45
12950 Sokala

448123 , 050 531 5573
leila.turkia@pp1.inet.fi

Leena Heikkinen

I emäntä

Arotie 163
12950 Sokala

448150 , 050 359 9291
leena.a.heikkinen@suomi24.fi

Juha Mannoja

sihteeri

Kaustantie 87
12920 Topeno

040 7227 396
juha.mannoja@nic.fi

Maija Mäenpää

II emäntä

Heinuntie 71
12950 Sokala

040 840 4197

Liisa Tarkkala

tiedottaja

Heinuntie 73
12950 Sokala

448 033, 0400 677 238

Raimo Jääskeläinen juhlamestari Räyskälän kantatie 1942 (019) 448 467, 0400 837 819
12950 Sokala
Tanja Uusitalo

arpajaiset

Mauri Siikaluoma
(ei jäsen)

leikekirja

Kalliomäentie 111
12920 Topeno

440 533, 040 861 5519
tanja.uusitalo@lahdensivu.hamk.fi
040 759 6103

Varajäsenet: Matti Siukola, Antti Tarkkala ja Hannes Uusitalo

Vojakkalan kyläkauppa tiedottaa:
Kaupan aukioloajat ovat muuttuneet – nyt auki joka
päivä ilman taukoja.
Torstaista alkaen myynnissä Someron palvaamon
lihajalosteet. Perjantaisin tulevat Jokioisten leivän
tuoreet tuotteet.

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

Päivittäistavaraa & käsitöitä
Avoinna

Ma-To 9-18
La
9-16

Pe 9-19
Su 10-16

Kahvio
avoinna viikonloppuisin ja arkena iltapäivisin.
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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
Markku Hirvenoja, Anne Vojakkalan koulun
Lukana, Liisa Tarkkala
3-6. luokan oppilaat

