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Vojakkalan Viesti Internetissä: http://www.vojakkala.fi

Tervehdys kyläläiset
Taas vuosi vaihtui ja edessä on jälleen haastava kausi
kylälle ja kylätoimikunnalle. Kunnan ankarat säästötoimenpiteet koettelevat joka kotia ja tulevaisuudessa
ei varmaankaan ole helpotusta asiaan. Veroäyrin nosto
on tietääkseni suunnitteilla. Itseäni se ei paljoakaan
harmita, jos säästötoimenpiteet edesauttaisivat kuntamme pysymistä itsenäisenä, mutta se on varmaan
päinvastoin. Kuntaa ”trimmataan” yhdistymiskuntoon.
Itse olen vahvasti sitä mieltä, että kuntamme pitäisi
pysyä itsenäisenä.

Talkoohakemuksia vastaanotetaan!

Kylätoimintaa

Uutena juttuna alkaa aikuisten jumppa Vojakkalan
koululla. Sitä vetää Tarja Mannoja. Liikunta aloitetaan
rauhallisessa temmossa ja rennolla meiningillä, joten
et tarvitse omata huippu-urheilijan kuntoa osallistuaksesi. Jumppa alkaa su 2.3.2008 klo 17-18. Varusteeksi
tarvitset jumppa-alustan tai pyyhkeen ja sisätossut.
Tervetuloa! Hankimme CD-soittimen jumppalaisille.
Vojakkalan Valpas maksaa puolet mankasta.

Kylätoimikunnan vireys on ollut hieman laskusuunnassa. En nyt tarkoita aktiivijäseniä vaan yleisesti
ottaen. Uudet säännöt viittasivatkin rivien tiivistämiseen, koska uusia jäseniä on ollut hankala saada. Tarvitsemmekin ehdottomasti uusia toimijoita mukaan.
Kylätoimikunta koetaan ehkä joskus sitovana ja raskaana toimintana, mutta mukaan voi tulla, vaikka ei
kuuluisikaan kylätoimikuntaan. Vapaaehtoisjoukot
ovat ehdottoman lämpimästi tervetulleita joka tapahtumaan. Tässä vaiheessa onkin hyvä hetki kiittää kaikkia
kylätoimikunnasta poistuneita jäseniä tasapuolisesti:
lämmin kiitos työpanoksesta!
Koulumme tilanne on ollut hieman epävakaa ja se
vaatii kyläläisiltä toimia. Kyläkokouksessa päätettiin
ehdotuksestani lähestyä kuntaa adressilla, jossa kerrotaan koulumme tärkeydestä. Adressi on työn alla ja se
tehdään kylätoimikunnan voimin. Oletan, että kaikki
kirjoittavat nimensä adressiin, kun se on valmis.
Saas nähdä, miten meidän talvitapahtumien käy. Kunnollisen lumipeitteen tulo antaa odottaa itseään. Täydenkuunhiihto voi kyllä jäädä haaveeksi.
Onneksi meillä on paljon muita
mukavia tapahtumia edessäpäin.

Uutena projektina meillä ovat kylätalkoot. Kuka
tahansa kyläläisestä voi soittaa tai kirjoittaa minulle
hakemuksen, jossa kerrotaan talkootarpeesta. Se voi
olla esim. aidan maalaus tai pihan haravointi. Hakija
hommaa tarvittavat välineet ja tarjoaa talkooväelle
kahvit tai jotain vastaavaa. ”Hakemus” tulee osoittaa
minulle toukokuun loppuun mennessä(p 044 951 4778).
Kylätoimikunta valitsee projektin.

Kalattomien laiturihanke on hyvässä myötätuulessa.
Kyläkokous hyväksyi projektin ja se pyritään saamaan
päätökseen kesän aikana.
Toimenpidelupahakemus on lähdössä kuntaan. Jukka
Tuomenoja lupasi puutarvikkeet puuceetä varten. Kaartjärven rantaa ei myöskään unohdeta ja siihen panostetaankin sen verran kuin voimavaroja riittää.
Matonpesupaikasta aion neuvotella kunnan
kanssa.
Vojakkalan kylä on hieno paikka asua ja toivonkin,
että yhteen hiileen puhaltaminen jatkuu edelleen ja
voimistuu vielä jatkossa.
Kylä on meidän yhteinen asia ja kylä olemme me!
Terveisin Marko Saikkonen
Vojakkalan kylätoimikunnan puheenjohtaja
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Koko perheen

Talvirieha Vojakkalassa
sunnuntaina 2.3. klo 12 alkaen (-15)
Tapahtumapaikkana Vojakkalan koulu piha-alueineen. Sään salliessa mäenlaskua ja hiihtokilpailut
lapsille (sarjat: alle 6v, eskarit ja 1-2 lk, yläluokkalaiset, yläasteikäiset) sekä mönkkäri-pulkka-ajelua.
Renkaanpyöritystä perhekilpailuna.
Ohjelmassa myös tuttu rusettikilpailu sekä arpajaiset (palkintoja vastaanotetaan!) Sisällä tarjolla
makoisa keittolounas (5€) ja laskiaispulla kahvin
kera (2€).
Tervetuloa mukaan!

vojakkala.fi -sivusto uudistettu
Vojakkalan oma nettisivusto on lopulta saanut hieman
virkeämmän ja värikkäämmän ilmeen. Sivustoa jäsenneltiin uudelleen, mutta sisällön tuottaminen on vielä
kesken. Tärkeimmät elementit kuitenkin ovat paikoillaan, ja sivuilta löytyvät edelleen eniten haetut tapahtumakalenteri, yhteystiedot ja uutisosio.
Sysäys sivujen kehittämiseen tuli, kun tarkasteltiin
sivukäyntien määrää viime vuodelta; tarkka tilastointi
aloitetiin huhtikuun puolivälissä ja siitä vuoden loppuun
käyntejä oli kaikkiaan yli 1 600 kappaletta ja lähes 5 000
sivulatausta! Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa tuntuu olevan vakiintunut käyttäjäkunta.

Vojakkalan Valpas 60 vuotta!
Kylän urheiluseura Vojakkalan Valpas vietti 60-vuotissynttäreitään helmikuun alussa. Kyläkaupan remonttia
odottaviin tiloihin oli järjestetty kahvitarjoilu kyläläisille ja yhteistyökumppaneille.
Valppaan puheenjohtajuus siirtyi kaikessa hiljaisuudessa vuoden vaihteessa Eero Leponiemelle – yli

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet. Polttoainemyynti.
Talvikauden aukioloajat:
MA-LA 10.00 - 17.00
SU
10.00 - 16.00
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kolmekymmentä vuotta seuraa johtanut Urpo Vienonen
siirtyi hieman syrjemmälle, mutta on edelleen johtokunnassa mukana ja on osaltaan järjestämässä tulevan
kesän tansseja. Lavan kesäohjelma on valmistunut ja
tiedot on päivitetty mm. kylän sivustolle.

Kyläkokouspäätöksiä
Tammikuun lopun kyläkokouksessa oli tuttujen rutiiniasioiden lisäksi myös ajankohtaisasioita ja tulevaan
toimintaankin vaikuttavia juttuja.
Kalattoman laiturihankkeesta keskusteltiin vilkkaasti. Selvästi tuotiin esiin kanta, että Kalattomiin
on nyt panostettava, mutta myös kunnan uimaranta
kaarteessa vaatii toimia, mm. venepaikat olisi saatava
asialliseen jamaan ja kaislikkoa niitettävä. Kylätoimikunnalle annettiin toimintalupa Kalattoman laiturihankkeessa, jos esteitä laiturin rakentamiselle ei löydy.
Päätettiin myös, että jos rahat riittävät laiturit ostetaan
urakoitsijalta valmiina. Haaveissa siis edelleen olisi
kaksi erillistä laituria, pitempi I-mallinen ja lyhyempi
T-mallinen laituri, ja sitten ponttoonien varassa oleva
”saari”. Kevään mittaan suunnitelmat täsmentyvät.
Kylätoimikunnan toimintaohje on laadittu vuonna
1980 toiminnan alkaessa. Jäsenten toimikausi lyhennettiin kolmesta vuodesta kahteen vuonna 1998. Nyt
ohjetta taas hieman päivitettiin. Kylätoimikunnan jäsenmäärä tiputettiin kymmenestä kahdeksaan, kun aktiivisia tekijöitä on vuosivuodelta hankalampi saada. Jos
varajäsenet saataisiin aktiivisiksi toimijoiksi, ei päättäjien lukumäärä aiemmasta vähenisi - kylätoimikunta
päätti järjestäytymiskokouksessaan, että varajäsenillä
on vastaavat valtuudet kuin varsinaisillakin. Myös
vanha ohje, jonka mukaan tietty määrä jäseniä olisi
oltava tietyiltä kyläkulmilta poistettiin tarpeettomana
- tärkeintä on saada mukaan ihmisiä, joilla on intoa,
halua ja aikaa toimia. Ohjeeseen lisättiin myös kohta,
että täysin toimimaton ja passiivinen jäsen voidaan
erottaa kyläkokouksen päätöksellä myös kesken kaksivuotisen toimikauden.
Kuluvan vuoden toimintasunnitelmassa ovat tutut
kylätapahtumat. Laskiainen oli tänä vuonna niin aikaisin, että siihen ei ehditty riehaa järjestää, mutta maaliskuun alun talvirieha on vastaavalla ohjelma. Kuutamohiihdon kohtalo on avoin, seuratkaa ilmoittelua
pääsiäisen tienoilla.
Uutena kokeillaan Tarja Mannojan vetämää aikuisten jumppaa sunnuntaisin maaliskuun alusta huhtikuun
loppuun, pääsiäissunnuntaina ei ole kokoontumista.
Kylätalkooprojektista Marko kertoilikin jo edellä kirjoituksessaan.
Kylätoimikuntaan tarvittiin toimintaohjeen muutoksen myötä vain yksi uusi jäsen ja varajäsen. Nyt
mukaan saatiinkin nuorta voimaa, kun Teemu Lukana
ja Jesse Salo valittiin toimiin.

Koulun kuulumisia
Vojakkalan koululla vietettiin sanomalehtiviikkoa helmikuun alussa. Vojakkalan viestin toimittaja sai kunnian vierailla paikalla kertoilemassa toimittajan työstä
ja myös kylälehtemme tekemisestä. Alaluokkalaiset
harjoittelivat tunnin päätteeksi uutisjutun kirjoittamista
- tähän tyyliin:
Vojakkalan koululla uusi rehtori
Vojakkalan koululla on uusi rehtori. Hänen nimensä
on Salla Kilpinen.
Yläluokkalaiset innostuivat myös juttujen kirjoittamisesta. Koululaisten tuotoksille avattiin kylän wwwsivustolle oma osionsa. Mukavia ystävänpäivärunoja
onkin luettavissa tuolta Vojakkalan koulun kohdalta!
Ilman ystävää on olo kuin pyttipannulla
ilman ketsuppia.
Ilman ystävää on olo kuin jäällä
ilman luistelijaa.
Ilman ystävää on olo kuin levysoittimella
ilman levyä.

Vuolukiviuunit

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - pyöräkaivinkone
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819

Hirsipuun pystyttäjä

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

Pelailtaisko?
Olisiko kylän nuorilla ja miksei vähän vanhemmillakin kiinnostusta aloittaa koululla yhteisiä peli-iltoja?
Ja mitä pelailtaisi? Vai vietettäisikö kerhoiltatyylisiä
teemailtoja? Koulun sali tietysti asettaa omat rajoituksensa, mitä voidaan tehdä. Ja jos jotain tehtäisiin, niin
mikä olisi sopiva ilta ja aika?
Vai odotellaanko kevään tuloa ja viriteltäisiin lentopalloharrastusta tai muita pelejä ulkokentällä? Ehdotuksia ja ideoita vastaanottaa kylätoimikunnan nuorisojäsen Teemu Lukana, sp. teemu_lukana@hotmail.com

12950 VOJAKKALA
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Tulevia tapahtumia
28.2.
2.3..
2.3.
9.3.
21.3.
4.5.

klo 18
klo 12 (-15)
klo 17-18
klo 13
klo 20

Lapsijumppa koululla, jatkuu viikoittain torstaisin.
Talvirieha Vojakkalassa. Keittolounas ja ohjelmaa sään mukaan.
Aikuisten jumppa alkaa! Kokoontumiset sunnuntaisin.
Vojakkalan kinkerit Liisa ja Seppo Tarkkalalla (Kujanpääntie 37)
Täysikuu. JOS sää sallii, ohjelmassa voisi olla hiihtely Selkäsaareen
Puuhapäivä Vojakkalan koululla.

Kylätoimikunnan kokoukset 2008

Vojakkalan kylätoimikunta 2008

Vojakkalan kylätoimikunta järjestäytyi kokouksessaan
8.2. Samalla sovittiin alustavat kokouspäivät loppuvuodeksi. Kokoukset ovat vanhaan tapaan perjantaisin,
parillisten kuukausien alussa. Tänä vuonna kokouspäivämäärät ovat myös helposti muistettavissa: 4.4., 6.6.,
8.8., 10.10. ja 12.12.
Ajankohtaisia kyläasioita saavat kyläläiset tuoda
käsiteltäväksi milloin tahansa – ottakaa yhteyttä kylätoimikuntalaisiin!

pj. Marko Saikkonen 044 951 4778
mc1 @luukku.com
vpj. Liisa Tarkkala
(019) 448 033, 0400 677 238,
sukunimi@mbnet.fi
siht. Sisko Savolainen (019) 448 144
etunimi@poronoro.fi
Rahastonh. Tanja Uusitalo (019) 440 533, 040 861 5519
etunimi.sukunimi@pp1.inet.fi
I Emäntä Erkki Viira 0400 847 975
etunimi.sukunimi@pp.inet.fi
Raimo Jääskeläinen 0400 837 819
Merja Tiilikka
050 552 7096
Teemu Lukana
050 556 4647
etunimi_sukunimi@hotmail.com

•
•
•
•

Bussi 49 hlö
Bussi 16 hlö
Taksi 4 hlö
Taksit 8 hlö
pyörätuolivarustus
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879

Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
p. 0500 793 537 Tarja Kulmala
Pe 29.2.2008 K A R K A U S P Ä I V Ä N TANSSIT
Riihimäellä ravintola Linneassa klo 21.30 –, Raimo Turtiainen ja Tanssiorkesteri Pojat. Matkat ja lippu 25,00€
La 1.3.2008 Salpausselän kisat Lahdessa. Paikat pääkatsomosta! Liput aik. 25,00 € ja lapset 7-15v. 12,00 €.
( alle 7v ilmaiseksi ) Eläkel. opiskel. ja varusm. 15,00 €.
Matkat aik. 25,00€ ja kaikki lapset 15,00€.
Ti 18.3.2008 klo 19:00 Riemujen piirakka, Riihimäen
Teatteri. Matkat ja lippu 40,00€.
La 29.3.2008 ANITA - musikaali Riihimäen Teatterissa
klo 14:00. Matkat ja lippu 33,00-40,00 €.
La 5.4.2008 Päivän ostosristeily Tallinnaan. Matkat ja
liput 55,00 € Lähtö 5:30. Takaisin Lopella n.22:30
Pe 18.4.2008 ”Vihdoinkin” -konsertti Hartwall Areenalla - Paula Koivuniemi, Kari Tapio, Jorma Kääriäinen
ja Riku Niemi Orchestra. Klo 20:00. Matkat ja lippu
75,00 €.
La 26.4.2008 klo 19:00 Hedda Gabler Riihimäen Teatteri. Matkat ja lippu 40,00€
La 10-11.5.2008 Äitienpäivän matka Tallinnaan ja
MY FAIR LADY -musikaali Estonia teatterissa. Matka
ja liput 208,00 €
La 17.5 2008 ANITA-musikaali Riihimäen Teatterissa
klo 14:00.Matkat ja lippu 33,00-40,00 €.

w w w. l i n - c a r. f i
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Varajäsenet:
Juha Mannoja
Minna Paljakka
Jesse Salo

040 722 7396
etunimi.sukunimi@nic.fi
046 885 0611
sukunimi.etunimi@wippies.fi

Vojakkalan Valpas, johtokunta 2008
pj. Eero Leponiemi
vpj. Asko Stenholm
siht. Merja Tiilikka
Taloudenh. Merja Zetterman
Viljo Luukkola
Juha Mannoja
Seija Untinen
Urpo Vienonen

050 303 4948
044 425 2459
050 552 7096
040 762 4488
(019) 448 008
040 722 7396
044 0385 359
044 589 8085

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 Kuvituskuvat
Vojakkalan koululaiset
Lukana, Liisa Tarkkala
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

