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Vesiosuuskunta Vojakkalaan?
Kaartjärven Vesihuolto Oy on syksyn ja talven aikana
saanut vedetyksi vesi- ja viemärilinjaston runkoputkiston Vojakkalasta Räyskälään. Rakentaminen on
edistynyt suunnitelmien mukaan ja tavoitteena on, että
linjasto olisi toiminnassa jo tulevana juhannuksena.
Vesihuolto Oy:n tiedotustilaisuudessa Vojakkalan
koululla 23.1.2007 kävi selväksi, että Vesihuoltoyhtiö
ei kuitenkaan rakenna sivuhaaroja, joiden kautta runkolinjastosta kauempana asuvat pääsisivät liittymään
vesijohtoon tai viemäriin. Sitä tehtävää toteuttamaan
pitäisi perustaa asukkaiden oma vesiosuuskunta tai
useampia. Mahdollisia olisivat esimerkiksi tiekohtaiset
osuuskunnat tai sitten jopa koko Vojakkalan yhteinen
vesiosuuskunta, joka hallinnoisi kaikki tarvittavat sivuhaarat: Arotien suunnan, Asetarantien, Eerolankulman
ym. Suuremmissa liittymissä hallinnointikulut ovat
luonnollisesti pienemmät, ja mahdollisesti saadaan neuvoteltua parempi sopimus Vesihuolto Oy:n kanssa.
Nyt olisi kiirellistä selvittää, olisiko kauempaa
halukkaita liittyjiä - ja tarkennukseksi, nyt selvitellään,
lasketaan kustannuksia, ja sitten vasta tulevat sitovat
sopimiset.

Onko oma vesihuolto kunnossa?
Olisiko valmiiseen linjastoon liittyminen kuitenkin se
ratkaisu, joka omalle kiinteistölle sopisi? Seuraavassa
joitakin syitä, miksi omaa vesihuoltoa, vesiosuuskunnan perustamista ja siihen liittymistä kannattaa juuri
nyt harkita:
- Kaivossa vesi ei riitä tai se on huonolaatuista.
- Jätevesien käsittely kiinteistöllä ei vastaa vaatimuksia,
jotka astuvat voimaan 1.1.2014.
- Haluat saada vesihuollon uudistamiseen yhteiskunnan
tukea. Ympäristökeskuksen tuki vesiosuuskunnille
saattaa kuitenkin pienentyä, kun hakijoiden määrä
kasvaa lähestyttäessä vuotta 2014. Tuki on tällä hetkellä vähintään 30 % toteutuneista kustannuksista.

Jätevesijärjestelmät kannattaa saneerata nyt, kun muut
vielä nukkuvat. Suunnittelijoita, urakoitsijoita ja tarvikkeita saa halvemmalla.
- Ympäristö säästyy, kun jätevedet puhdistetaan asianmukaisesti.
- Mitä enemmän osakkaita, sitä paremmat liittymisehdot Vesihuoltoyhtiön kanssa voidaan neuvotella.
- Kunnan palveluksessa on tämän vuoden ajan vesineuvoja Taru Lainkari, joka voisi auttaa osuuskunnan
perustamisessa.
- Kunta on luvannut taata vesiosuuskunnan lainat.

Ilmoita kiinnostuksesi nyt!
Kukaan ei ole varmaan halukas sitoutumaan vesiosuuskuntaan, ennen kuin on tiedossa, mitä liittyminen
maksaa. Sen selvittämiseksi on kuitenkin tiedettävä,
kuinka paljon liittymisestä kiinnostuneita on ja kuinka
kaukana heidän kiinteistönsä putkilinjasta sijaitsevat.
Toivomme, että kaikki liittymistä harkitsevat ilmoittautuisivat allekirjoittaneille viimeistään helmikuun
loppuun mennessä. Ja kysäise asiasta myös mahdolliselta kesäasukasnaapuriltasi! Tässä vaiheessa tarvitaan
seuraavat tiedot: tilan tai omistajan nimi, sijainti ja
etäisyys runkolinjasta sekä harkitsetteko sekä vesi- että
viemäriliittymää vai vain jompaakumpaa. Osuuskuntaan on mahdollista liittyä myös niin, että ei vielä tässä
vaiheessa ota käyttöön putkistoa, mutta varaa tähän
kuitenkin mahdollisuuden.
Tietoa rakennetusta vesihuoltolinjastosta löytyy mm.
internetsivuilta osoitteesta www.loppi.fi -> Tekniikka ja
ympäristö -> Kaartjärven Vesihuolto Oy. Osuuskuntahankkeen mahdollisista vaiheista pyritään tiedottamaan
lehdissä ja osoitteessa www.vojakkala.fi
Terveisin Hannu Mikkola, Matti Saurama
Hannu p.040-5318217, hannu.mikkola@elisanet.fi
Matti p. 0400-404737, matti.saurama@pp.inet.fi
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Tulevia tapahtumia
18.2.
2.3.
3.3.
16.3.

klo 12
klo 20
klo 10- (15)
klo 18.30

katso myös www.vojakkala.fi

Kaartjärven kylien laskiaisrieha Räyskälän leirikeskuksessa
Kuutamohiihto Selkäsaareen. Yhteislähtö Vojakkalan kaupalta.
Servettitekniikka-kurssi Vojakkalan koululla. Koristellaan savipurkki!
Vojakkalan kinkerit Heinun tuvassa, os. Heinuntie 100

Liusun Lausun laskiaista...

Servettikoristelukurssi

Koko perheen laskiaistapahtuma Räyskälässä
Laskaissunnuntaina 18.2.2007 on Räyskälän leirikeskuksessa koko perheen laskiaisrieha kello 12 alkaen.
Ohjelmassa mukavaa ulkoilua: mäenlaskua, moottorikelkka-ajelua lapsille ja jäällä napakelkka. Sisällä
tarjolla hernesoppaa ja laskiaispullia. Kello 13 saapuu
arvovaltainen yllätysvieras, myös kilpailu, arvausta ja
arpajaiset.
Järjestelyistä vastaa Räyskälän-Salon kylätoimikunta.
Tervetuloa viihtymään!

Vojakkalan koululla koristellaan servettitekniikalla savipurkit. Kylätoimikunnan järjestämä kurssi kaikille mukavasta askartelusta kiinnostuneille lauantaina 3.3. 2007
kello 10 alkaen, työt valmistunevat klo 15 mennessä.
Kurssin ohjaajaksi saapuu Ulla Sipilä, ja hän tuo
kaiken kurssimateriaalin mukanaan. Kurssimaksu 22€,
joka sisältää kapean noin 19 cm korkean savivaasin,
maalit, liimat ja tarvittavat lautasliinat. Tarjolla myös
pientä välipalaa.
Ennakkoilmoittautumiset Maijalle p. 040 840 4197
perjantaihin 23.2. mennessä.

Kyläpuhelinluettelon päivitystä?
Onkohan vuosi sitten ilmestyneeseen kyläpuhelinluetteloon päivitystarvetta? Ilmoittele mahd. lisäykset,
poistot, muutokset ym. takasivun toimituksen yhteystietoihin, tai kyläkaupalla olevaan listaan.

• Bussi 16 hlö
• Taksi 4 hlö
• Taksit 8 hlö
pyörätuolivarustus
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045
Konsertteja, kisoja, teatteria:
kso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Lähdöt Lopen linja-autoasemalta
La 17.2.2007 Ostosmatka Ideaparkkiin Lempäälään.
Lähtö klo 9:00. Paluu Lopelle n. 17:00. Matka 30 €
La 3.3.2007 Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi
Orchestra Hyvinkääsalissa klo 19:00
Lähtö klo 17:45. Hinta 45 €, sis. lipun ja matkan.
La 10.3 Salpausselän Kisat 2007 Lahdessa klo 10:00
Lähtö klo 8:00. Hinta 50 € sis. lipun ja matkan. Eläkeläiset
40 € ja lapset 7-15 v 37€
Lippu sisältää paikan pääkatsomoon (klo 10 - 18.15 alkavat
maastohiihdon sprinttikisat, yhdistetty ja joukkuemäki).
Palkintojen jako, iltajuhla ja ilotulitus.
Pe 16.3.2007 Kuin tuhka tuuleen Riihimäen teatterissa klo 19:00. Lähtö klo 18:00. Hinta 28 € sis. lipun
ja matkan.
La 12.5.2007 Jäniksen vuosi Riihimäen teatterissa klo
19:00. Lähtö klo 18:00. Hinta 28 € sis. lipun ja matkan.
La 1.9.2007 Anita-musikaali. Riihimäen teatterissa
klo 14. Lähtö klo 13.00. Hinta 35 € sis lipun ja matkan.

w w w. l i n - c a r. f i
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Kuutamohiihto Selkäsaareen
Perinteiseksi muodostunut kevättalven tapahtuma - täydenkuun hiihto Kaartjärven Selkäsaareen perjantaina
2.3.2007. Yhteislähdöt Vojakkalan kaupalta ja Räyskälän rannasta kello 20, joista valmiit latupohjat.
Selkäsaaressa kokoonnutaan nuotioitten ääreen
paistamaan makkarat ja nauttimaan nokipannukahvit, kylätoimikunta tarjoaa. Nyt liikkeelle perheittäin
- mukana on ollut vuosittain myös hiihtotaitoisia lapsia
kuusivuotiaasta ylöspäin.

Hiihtoa ja luistelua
Lunta on vielä vähänlaisesti, mutta Kalattoman ympäristössä on jo Arto Mäenpään tekemät latupohjat käytössä, lähtö Heinuntien risteyksestä. Hakkuutyömaa
on vähän vaikuttanut reitistöön.
Myös koulun jääalue on yleisessä käytössä kouluajan
ulkopuolella. Viikolla 8 on Lopella hiihtoloma.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää
Tilauksesta kaikki rakennusalan tarvikkeet
Polttoainemyynti.
Talven aukioloajat:
MA, KE 10.00 - 17.00
PE
10.00 - 18.00
TI, TO
suljettu
LA, SU 10.00 - 16.00

Vuolukiviuunit

Vojakkalan kylätoimikunnan toimintasuunnitelma 2007
Laadittu kylätoimikunnan kokouksessa 2.2.2007, kyläkokouksessa 28.1.2007 käydyn keskustelun pohjalta.
1. Talkoiden järjestäminen
Jääkenttäalueen kunnossapito (yhteistyössä Valppaan
kanssa), kylän tienvarsien kevätsiivous, uimarannan
siivous ja laiturin lasku ja nosto sekä uimarannan hoito
ja sen viihtyvyyden lisääminen, tienristeyksen hoito,
Kalattomien alueen hoito, kokon rakennus.
2. Tapahtumat ym
18.2. Osallistuminen Kaartjärven Kylien yhteiseen
laskiaisriehaan Räyskälässä
2.3. Täydenkuun hiihto Selkäsaareen. Lähtö kaupalta
klo 20.
22.6. Kokkojuhla uimarannassa klo 22 alkaen
13.7. Vojakkalan kylän kesäjuhla lavalla
- Elokuulla mahdollisesti luontopyöräretki
- Mahdollisesti syyslounas uudistettuna
- Virkistys-/ kulttuuriretkiä mielenkiinnon mukaan
(kohdevierailut, teatterimatkat ym.)
HUOM! Tehkääpä ehdotuksia!!
3. Toimintavarojen hankinta
em. tapahtumien lisäksi kahvituksin, mahd. ruokailuja
järjestämällä ym.
4. Harrastuspiirien aktivoiminen
- askartelupäivä tulossa: 3.3. lautasliinakurssi koululla
- alle kouluikäisten jumppa, vetäjänä Tiina Saikkonen.
Jatkaa toimintaansa syksyllä 2007
- Lopen Opiston piirien saaminen ja säilyttäminen
(taidepiiri)
5. Yhteistoiminta Kaartjärven kylien, Valppaan,
muiden järjestöjen sekä kesäasukkaiden kanssa
6. Vuoden vauvojen muistaminen lahjakortilla.
Uusien asukkaitten toivottaminen tervetulleeksi (ja
mahd. kutsuminen kyläpäivällisille).
7. Kylän tonttien markkinointi
- pj. Marko vastaa mahdollisiin kyselyihin
8. Laajakaistan odottaminen
Edelleen osa kylän vakituisesti asutuista talouksista
ilman laajakaistamahdollisuutta!
9. Koulun toiminnan ja päivähoidon edistäminen

10. Kylätien turvallisuuden edistäminen
11. Aktiivinen tiedottaminen
- alueen lehdissä
- Vojakkalan Viesti -lehden julkaisu
- Web-sivuston kehittäminen ja päivitys (mökkiläiset,
ajantasaiset tapahtumatiedot)
12. Kyläkokous
Järjestetään toimintavuoden päätteeksi kyläkokous
tammikuussa 2008.

Hirsipuun pystyttäjä

APUA
vanhoille ja vaivaisille rakennuksille
Rakennuspalvelu Markku Heikkinen
Arotie 163, 12950 Vojakkala
050 359 9292

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

12950 VOJAKKALA
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Vojakkalan Tarmo -Lähikauppa
Avoinna: arkisin klo 10-19, lauantaisin 9-16, sunnuntaisin 10-16
t
ä
Klo
8-21 voi kokeilla soittokelloa/soittaa - Palvelemme mielellämme!
v
lei sta!
a
j
Erikoisjuhlapyhinä
jatketut aukioloajat - tarkista tarvittaessa p. 050 555 5106
i
llat a uun
u
P ast
Asiakastietokone nettiyhteyksin käytössä, Ostosten kotiinkuljetuspalvelu, mökkitalkkaripalvelut
om
Myös murtohälytys- ja videovalvontajärjestelmät
tulossa maksuton langaton wlan-yhteys...
Kahvi ja munkki 2€
Kevään tullen lihatiskistä
SUOMEN ERIKOISMIES OY
Karhu -mäyris 10,90 €
leikkeleet, grillilihat ym. p. 050 555 5106 fax 0508 555 5106
11kg nestekaasun täyttö 21€
email kyläkauppa@suomenerikoismies.fi www.suomenerikoismies.fi

Vojakkalan kylätoimikunta 2007
pj. Marko Saikkonen

050 385 6014
etunimi.sukunimi@lassila-tikanoja.fi
Vojakkalantie 399, 14300 Renko

vpj. Liisa Tarkkala

(019) 448 033, 0400 677 238, sukunimi@mbnet.fi Kujanpääntie

siht. Sisko Savolainen

(019) 448 144

etunimi@poronoro.fi

Pääjärventie 27

Rahastonh. Leila Turkia

050 531 5573

etunimi.sukunimi@pp1.inet.fi

Heinisuontie 45

I Emäntä Erkki Viira

0400 847 975

etunimi.sukunimi@pp.inet.fi

Räyskälän kantatie 1663

II Emäntä Leena Heikkinen

(019) 448 150, 050 359 9291, etunimi.a.sukunimi@suomi24.fi, Arotie 163

Raimo Jääskeläinen

0400 837 819

Räyskälän kantatie1942

Mauri Siikaluoma (leikekirjanh.) 040 759 6103
Merja Tiilikka

050 552 7096

Räyskäläntie 16

Tanja Uusitalo

(019) 440 533, 040 861 5519 etunimi.sukunimi@pp1.inet.fi
Kalliomäentie 111, 12920 Topeno

Varajäsenet: Juha Mannoja, Minna Paljakka, Antti Tarkkala

Hyvää alkanutta vuotta
kaikille kyläläisille

Kuopankaivaja

Kiitollisena otan kylätoimikunnan puheenjohtajan tehtävän vastaan. Uusi vuosi tuo mukanaan uusia haasteita
kylätoimikunnan toimintaan. Tärkein niistä ehkä on
uusien aktiivisien jäsenten mukaan saaminen. Myös
entisen puheenjohtajan toiminta tuo vaikeuskerrointa
sopivasti. Samaan pitäisi pystyä kuin edellinen, siinä
siis töitä riittämiin. Kiitos Markulle neljästä vuodesta
kylätoimikunnan vetäjänä!
Marko Saikkonen
kylätoimikunnan pj.

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. (019) 448 123, GSM 050 531 5573
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Traktorikaivuri - pyöräkaivinkone
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819
Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 170 kpl

Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala
Forssan Valokopio
p. (019) 448 144
Kuriiri
sisko@poronoro.fi
Ritva Simola
Toimituskunta
Markku Hirvenoja, Anne Piirrokset:
Vojakkalan koululaiset
Lukana, Liisa Tarkkala
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

