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Laajakaista Vojakkalaan ja Räyskälään
Kylän laajakaista-asiassa tapahtui yllättävä
positiivinen käänne. Helmikuun alussa Forssan seudun puhelimesta otettiin yhteyttä:
FSP on hakenut toimilupaa rakentaakseen
langattoman laajakaistan Vojakkalan ja Räyskälän alueelle. Laitteet on tilattu ja Viestintävirastosta
on vakuutettu lupa-asian selviävän maaliskuun loppuun
mennessä. Tämän jälkeen päästään laitteita testaamaan ja
solmimaan sopimukset asiakkaiden kanssa.

Uutta tekniikkaa
Laajakaista toteutetaan langattomana WIMAX-standardin mukaisesti. Tukiasema tulee Tammelan rajalle, Härkätien ja Tauluntien risteyksen lähellä olevaan mastoon.
Kantama on kymmenisen kilometriä, ja antennin sektori
120 astetta. Annetun peittoaluekartan (löytyy Vojakkalan
nettisivuilta) mukaan laajakaista olisi mahdollista saada
tällä tavoin koko Vojakkalan alueelle Rengon rajalta
lähtien aina Kaakonkulmalle ja Juhalan seutuun saakka.
Myös Räyskälän kylä ja Salonkulman seutu olisivat kantaman sisällä.
Nopeudeksi luvataan 1M/512, tosin varoituksella
että laita-alueilla kaista saattaa olla rajoittunut. Nopeudet ja kantama kuitenkin testataan ennen kuin varsinaisia sopimuksia tehdään, todetaan FSP:stä. Tuo luvattu
tiedonsiirtonopeus on muuten sama, joka on käytössä
myös FSP:n langallisessa verkossa Pääjärven kulmilla:
kokemuksen mukaan tämä nopeus riittää melko pitkälle
jopa työkäyttöön.

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Alustavia tilauksia vastaanotetaan

Hinnoittelutiedoista on kerrottu seuraavaa: kaikille tilauksensa 31.5.2006 mennessä tehneille avausmaksu olisi 49
euroa (normaalisti 98 euroa), ja SurffiNet Tietoturva Plus
(sisältäen F-Securen Anti-Virus + palomuuri –ohjelmiston + roskapostisuodatus + lapsivahti –ohjelmiston sekä
Dial-Up estopalvelun modeemiliittymille) veloituksetta
31.8.2006 asti (normaalisti 8 €/kk). 1M/512:n kuukausimaksu on 33 euroa.
Kiinteistölle sijoitettava päätelaite kustantaa liittyttäessä 199 euroa vuoden sopimuksella, (normaalisti päätelaite 470 euroa). Hintaan sisältyy antenni, sisäyksikkö,
antennin ja sisäyksikön välinen kaapeli (15 m), PC:n ja
sisäyksikön välinen kaapeli (1,5 m) ja surffinetNet -liittymä. Hinta ei sisällä asennusta eikä PC:n ethernet-korttia. Hintaan ei sisälly myöskään asiakkaan kiinteistön
sisäverkon ja antennin asennukseen liittyvät työt ja tarvikkeet, joista asiakas vastaa omalla kustannuksellaan.
Forssan Seudun Puhelimen tuntiveloitus on 44 €.
Tilauksia vastaanottaa Eija Niemi, p. (03) 412 1201
tai sähköpostitse eija.niemi@fsp.fi. Teknisissä asioissa
yms. lisätietoja antavat Kari Ylander p. (03) 412 1225 tai
050 1526 sekä Unto Ojala (03) 412 1248 tai 050 65 010.
Laajakaista-asiaa pidetään ajantasalla Vojakkalan nettisivuilla osoitteessa www.vojakkala.fi kohdassa Uutiset.
Sieltä löytyy myös kartta toiminta-alueesta. Kartan pitäisi
löytyä myös Räyskälän kaupalta. Kun systeemit saadaan
toimintakuntoon, tiedotetaan asiasta myös lehdistölle
laajemmin. SS
• Bussi 1 + 16 hlö
• Taksi 1 + 4 hlö
• Taksit 1 + 8 hlö
Pyörätuolivarustuksella
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045

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

Täydenkuun hiihto

laskiaissunnuntaina 26.2. kello 12 alkaen
Vojakkalan koululla
Luvassa laskiaisen viettoa Vojakkalan tyyliin. Ulkona
mäenlasku- ja hiihtokilpailut jos lumitilanne ja sää sallii.
Rusettikilpailu - löydä oma parisi! Räyskäläläiset on
haastettu traktorin paripyörän pyöritykseen joukkuekisana. Tarjolla myös kuumaa hernesoppaa lisukkeineen (3
euroa) ja laskiaispullia (2 euroa). Arpajaiset.
Laskiaispullia talkoillaan koululla edellisenä päivänä
kello 11 alkaen. Arpajaisiin vastaanotetaan mielellään
palkintoja myös kyläläisiltä. Tilaisuuden järjestelyistä
vastaa kylätoimikunta.
Tervetuloa viihtymään yhdessä!

Perjantaina 3.3. hiihdellään porukalla Selkäsaareen, kuun
toivottavasti valaistessa maisemaa. Yhteislähtö kaupan
pihalta kello 20. Räyskälästä oma lähtönsä. Perillä kylätoimikunta tarjoaa nuotiomakkarat, nokipannukahvit ja
pikkupullat.

ARS 06 -retki
Kylätoimikunta järjestää matkan ARS 06
- näyttelyyn Helsinkiin, nykytaiteen museo
Kiasmaan, lauantaina 11.3. Ryhmälipuilla
sisäänpääsy on 6,5 euroa (yksittäin 8 euroa),
alle 18 vuotiaat ilmaiseksi. Kylätoimikunta maksaa
bussikuljetuksen, sisäänpääsymaksu jää jokaisen henkilökohtaisesti maksettavaksi.
Reissun lähdetään kello 10 Vojakkalan koululta
ja takaisin lähtö olisi Helsingistä noin kello 16.30.
Ilmoittautumiset helmikuun loppuun mennessä
Leila Turkialle, p. 448 123 tai 050 531 5573.

Hieman taustatietoa
ARS 06 - Toden tuntu -näyttelystä (21.1. 27.8.2006) kerrotaan Kiasman nettisivuilla: ”Taide
etsii erilaisia tapoja ymmärtää todellisuutta. Kaikki
ARS-näyttelyt ovat toimineet keskustelun herättäjinä
ja monet niissä esillä olleet teokset ovat jääneet elämään ihmisten muistissa. Kukin ARS on muodostanut
kuvan omasta ajastaan ja tarjonnut unohtumattomia
elämyksiä.
Näyttelyyn osallistuu noin 40 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää lähes 20 maasta. Osallistuvilta taiteilijoilta
nähdään näyttelyssä useampia teoksia tai laaja teoskokonaisuus. Mukana on myös neljä suomalaistaiteilijaa.
Näyttelyn teokset tarjoavat koskettavia kokemuksia,
pieniä ihmeitä.”

12950 VOJAKKALA
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Kyläpuhelinluetteloa kootaan
Seuraavassa Vojakkalan Viestissä julkaistaan jälleen
päivitetty versio kyläpuhelinluettelosta. Tavoitteena on
helpottaa kyläläisten välistä yhteydenpitoa - kännykkäaikana kun puhelinluetteloista ei numeroita välttämättä
löydy. Tietoja ei kuitenkaan julkaista Viestin nettiversiossa, vaan ainoastaan paperilla jaettavassa versiossa, eli
ei tarvitse pelätä tietojensa leviävän pitkin maailmaa.
Pohjana käytetään viime vuonna julkaistua versiota.
Eli jos tietosi olivat siinä mukana etkä halua niihin
muutoksia, homma on ok, eikä vaadi toimenpiteitä.
Jos kuitenkin haluat lisätä/poistaa/muuttaa tietojasi,
ota yhteyttä (sisko@poronoro.fi tai p. (019) 448 144).
Tietojaan voi päivittää myös laskiaistapahtuman yhteydessä esillä oleviin listoihin.

Muistetaanpas ulkoilla!
Vojakkalassa on jälleen tarjolla mukavasti
talviurheilumahdollisuuksia, kiitos aktiivisten kyläläisten, jotka niin jäätä kuin latujakin
kunnostavat.
Koulun jääalue on kaikkien kyläläisten
käytössä iltaisin ja koulun loma-aikoina.
Hiihtolatuja on tehty koulun ympäristöön.
Yksi latu-ura menee myös vanhaa tienpohjaa Vainion
talolle päin. Lähtö Nummenkyläntieltä noin 150m kantatien risteyksestä tai Heimosen autotallin (Korkeamäentausta) kulmalta. Matkaa noin 4 km suuntaansa.
Heinuntien risteyksestä lähtee latuja Kalattomille
yhteensä noin 8 kilometriä.

Vuolukiviuunit

Hirsipuun pystyttäjä

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

Kyläkuulumisia
Tammikuussa pidettiin kyläkokous, ja
kylätoimikunta sai uutta verta. Kiitos
erittäin aktiivisesta ja tehokkaasta
nelivuotiskaudesta Tanja Uusitalolle
ja Maija Mäenpäälle, jotka pääsivät
huilivuoroon, ainakin vähäksi aikaa...
Odotamme mielenkiinnolla, mitä uusi
veri tuo tullessaan!
Laajakaista-asia otti merkittävän askeleen eteenpäin, kun Forssan Seudun Puhelin ilmoitti rakentavansa
Vojakkalaan ja Räyskälään langattoman WIMAX-laajakaistaverkon. Asiasta on tiedotettu kylän nettisivuilla,
joiden kävijämäärä moninkertaistui huhun lähtiessä
liikkeelle. Uutinen on siis ollut odotettu.
Kyläkoulumme säilymisestä on taas kuulunut huolestuttavia kaikuja kunnan toimielimistä, joten ilmei-

Rakennuspalvelu
Markku Heikkinen
Arotie 163
12950 Vojakkala
050 359 9292

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - pyöräkaivinkone
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819
sesti pitää jälleen kerran valmistautua puolustukseen.
Kylä tuntuu kuitenkin elinvoimaiselta; kyläkokouksessa oli esillä kuuden viime vuonna syntyneen vauvan
muistaminen, eli yli viisi prosenttia kylän talouksista on
saanut jälkikasvua vuonna 2005. Asiantuntemattomaan
laskelmaan perustuen uskallan sanoa, että tätä vauhtia
kylän väkiluku on pienessä kasvussa.
Kylätoimikunta jatkaa entiseen malliin kylän elävöittämistä toimintasuunnitelman mukaan.
Toimintasuunnitelman kohta ”retki
jonnekin” on saanut muodon ”retki
ARS 06 -näyttelyyn”. Tästä ja muista
lähiajan tapahtumista tarkemmin toisaalla tässä läpyskässä.
Markku Hirvenoja

Kylätoimikunta 2006
Markku Hirvenoja

Tehtävä
pj.

Juha Mannoja

vpj

Liisa Tarkkala

siht.

Leila Turkia

rahastonhoit.

Erkki Viira

I emäntä

Leena Heikkinen

II emäntä

Marko Saikkonen

ymp. rak.

Raimo Jääskeläinen

juhlamestari

Merja Tiilikka

arpajaiset

Osoite
Pääjärventie 27
12950 Vojakkala
Kaustantie 87
12920 Topeno
Kujanpääntie 37
12950 Vojakkala
Heinisuontie 45
12950 Vojakkala
Räyskälän kantatie 1663
12950 Vojakkala
Arotie 163
12950 Vojakkala
Vojakkalantie 399
14300 Renko
Räyskälän kantatie 1942
12950 Vojakkala
Räyskäläntie 16
12950 Vojakkala

Mauri Siikaluoma
leikekirja
Varajäsenet: Antti Tarkkala, Hannes Uusitalo ja Minna Paljakka

Puh./fax ja sähköpostiosoite
448 144, 040 584 5874
markku@poronoro.fi
040 7227 396
juha.mannoja@nic.fi
448 033, 0400 677 238
tarkkala@mbnet.fi
448123 , 050 531 5573
leila.turkia@pp1.inet.fi
0400 847 975
erkki.viira@pp.inet.fi
448150 , 050 359 9291
leena.a.heikkinen@suomi24.fi
041 771 3795
(019) 448 467, 0400 837 819
050 552 7096
040 759 6103
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Kyläkaupalla valmistelua
- ovet avattaneen huhtikuussa

Kyläkeskuksessa liikkuneet ovatkin
varmaan havainneet kyläkaupan jälleen heräilevän ”talviunestaan”. Ikkunoissa on jo valoa, mutta ovet pysyvät
toistaiseksi suljettuina. Uusi kauppiaspariskunta Samppa Laapio ja Maria Rintala muuttivat tammikuussa kiinteistöön ja aloittivat kaupan
tilojen uudelleenjärjestelyt omia tarpeitaan vastaavaksi. Kaupan ikkunat on toistaiseksi peitetty - meitä
pidetään vielä hieman jännityksessä, mutta pikkuisen
uudet kauppiaat suostuivat suunnitelmistaan kertoilemaan

Tilat uuteen uskoon
Ensitöikseen uusi kauppiaspari on miettinyt tulevat toiminnat ja järjestelee ja remontoi nyt kiinteistöä näitä
suunnitelmia vastaavaan uskoon. Samalla nykyaikaistetaan systeemejä ja maalaillaan ja uusitaan pinnat.
Näkyvimpänä muutoksena on, että kahviopalvelujen myynti siirretään kaupan tilojen puolelle. Myymälän seinään on tehty kulkuväylä josta pääsee suoraan entisen kahvion puolelle. Kahvion keittiöstä on
purettu entinen myyntitiski ja wc:n viereen on erotettu
pieni toimistohuone. Keittiö on rakennettu nyt kaupan
yhteyteen, entiseen postinjakohuoneeseen.
Tarvittaessa kahvion puoli palvelee myös jatkossa

Tapahtumia

esimerkiksi kokouskäytössä. Ja kahvioon järjestetään
asiakaskäyttöön tarkoitettu tietokone nettiyhteyksineen
kunhan Vojakkalan laajakaistahanke toteutuu, tuumailee kauppias.
Kahvion puolen ovi avattaneen jo helmikuun lopulla,
kun wc-remontti ym. pinnat saadaan valmiiksi. Väliaikaisesti kahvit laitetaan tarjolle entiseen malliin, mutta
kaupan avattua ovensa kahviopalvelujen myynti siirtyy
sinne.

Tavoitteena toimiva ja palveleva
lähikauppa
Myymälätilan puolella tehdään myös muita muutoksia. Vanhat kylmälaitteet ja hyllyt on vaihdettu nykyaikaisiin kalusteisiin, jotka vastaavat paremmin uusiin
tarpeisiin. Tavoitteena on tehdä toimiva ja palveleva,
luotettava lähikauppa, jonne olisi kiva tulla, miettii uusi
kauppias. Tarkoitus on tarjota päivittäistavaraa ja elintarvikkeita kohtuullisella hinnalla. Samaan emme pysty
kuin marketit, mutta tavoitteena on tarjota tuotteet kuitenkin kilpailukykyiseen hintaan, mainostaa Laapio.
Työtä kuitenkin riittää. Kauppiaspari remontoi ja
laittelee tiloja omin voimin, ja kaikenlaista on vielä tehtävä ennenkuin päästään täyttämään hyllyt ja voidaan
avata ovet. Tavoitteena on, että huhtikuussa kaikki olisi
valmista ja kauppa toiminnassa, myhäilee kauppias. SS

Tarkista tarvittaessa: www.vojakkala.fi

28.2. klo 18
25.2. klo 11
26.2. klo 12
3.3. klo 20
11.3. klo 1019.3. klo 13
2.5.
23.6. klo 22
7.7. klo 18
6.8. klo 11

Lapsijumppa koululla. Huom. nyt joka viikko tiistaisin!
Laskiaispullien tekotalkoot koululla.
Kaartjärven kylien laskiaisrieha Vojakkalan koululla
Täydenkuun hiihto Selkäsaareen, lähtö kaupalta
Retki ARS 06 -näyttelyyn Helsinkiin. Lähtö koululta.
Vojakkalan kinkerit Siukolassa (Vojakkalantie 68)
Tienvarsien siivoustalkoot. Talkookahvit koululla klo 19 alkaen.
Vojakkalan kokkojuhla uimarannassa
Vojakkalan kylän kesäjuhlat lavalla
Luontopyöräretki, lähtö kaupalta.
Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Painos 170 kpl

Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää
Tilauksesta kaikki rakennusalan tarvikkeet
Polttoainemyynti, vuokrattavissa mm. venetraileri, peräkärry, puutarhatyökaluja ym.
MA, KE 10.00 - 17.00
PE
10.00 - 18.00
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TI, TO
suljettu
LA, SU 10.00 - 16.00

Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala
p. (019) 448 144
sisko@poronoro.fi

Toimituskunta
Markku Hirvenoja, Anne
Lukana, Liisa Tarkkala

Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Forssan Valokopio
Kuriiri
Ritva Simola
Piirrokset
Vojakkalan koululaiset

