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Vojakkalan Viesti Internetissä: www.vojakkala.fi

Jos talvi jatkuu, latu kutsuu...

Kyläkerhoillat jatkuvat

Kun talvi pääsi alkuun, on luntakin piisannut niin, että
hiihtämäänkin pääsee. Kalattomien maastoon on jälleen
vedetty koneella mukava neljän kilometrin latu. Lähtö
reitille on kylältä katsoen Vojakkalantien varresta oikealta puolen, vähän ennen Heinuntien risteystä. Autolla
paikalle tultaessa lienee viisainta etsiä parkkipaikka
Heinuntien risteyksestä.
Lupaavat yöpakkasia, joten jospa vielä muutamana
päivänä hiihtokelejäkin olisi..

Koululla on tammikuusta lähtien vietetty ”kyläkerho/
ompeluseura/juttuiltaa” parittomien viikkojen keskiviikkoiltoina klo 18-20. Seuraavat kerrat ovat 25.3.,
8.4. ja 22.4. Sitten taidetaankin pitää kesätauko, ellei
erikseen sovita vielä jotakin kertaa toukokuulle.
Kyläkerhoiltojen ohjelma on vapaa. Kivikoulun
tilat ovat käytössämme. Käytännössä mukana on ollut
joukko eri ikäisiä käsityöntekijöitä, jotka tekevät töitään
juttelun lomassa, saaden vinkkiä ja ideoita toisilta tekijöiltä. Kokeneemmat neuvovat mieluusti myös aloittelijoita/uutta tekniikkaa harjoittelevia. Miesväki on
pitänyt omaa juttupiiriään toisessa laidassa. Pikkulapset
ovat pelanneet/leikkineet äitien valvonnassa, ryhmiksen
tilakin on käytettävissä. Myös alakerran liikuntasalia
saa käyttää. Jos jollakulla on intoa vetää jotain peli-iltaa
tms. samalla, tämä onnistuisi myös.
Kyläkerhoiltoihin voidaan kehittää myös erityisiä
teemoja, jos intoa on. Helmikuussa mm. vieraili lankaesittelijä Forssasta.
Voit tarkistaa kyläkerhon kokoontumisajan ja mahdolliset tiedossa olevat illan erikoisjutut kylän wwwsivustolta www.vojakkala.fi tai soittamalla Siskolle p.
(019) 448 144 tai 050 522 8955.

Avoimet pilkkikisat Kaartjärvellä
Lauantaina 4.4. klo 9-13 on Kaartjärvellä pilkkikisat.
Kokoontuminen klo 8.30 Vojakkalan uimarannassa.
Sarjat erikseen lapsille, nuorille, naisille ja miehille.
Osallistumismaksu 5 euroa. Järjestää Valpas.

Otsikkokuva Eerolankulmalta
Vojakkalan Viestin lukijakunta lienee huomannut, että
otsikkokuva vaihtuu vuosittain. Tämän vuoden kylämaisema on vaihteeksi Eerolankulmalta. Kuva on otettu
kesällä 2007. Vinkkinä paikallistamiseksi annettakoon,
että sahan halli näkyy kuvan vasemmassa laidassa, asutusta Rajatien alkupäästä on kuvan etualalla.

Tulossa...
25.3.
3.4.
4.4.
5.4.
5.4.

Katso myös www.vojakkala.fi

klo 18
klo 18
klo 9-13
klo 17
klo 18

Juttuilta/ ”Ompeluseura”/Kyläkerho - tavataan koululla juttelun ja käsitöiden merkeissä
Kylätoimikunnan kokous koululla.
Avoimet pilkkikisat Kaartjärvellä. Lähtö Vojakkalan uimarannasta, ilm. klo 8.30 alkaen.
Kesätöihin lavalle? Talkooväen työpalaveri kauppakiinteistössä.
Vojakkalan Valppaan vuosikokous kauppakiinteistössä (Vojakkalantie 56).
Käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. tilinpäätös ja toimintakertomus 2008.
8.4. klo 18
Juttuilta/ ”Ompeluseura”/Kyläkerho - tavataan koululla juttelun ja käsitöiden merkeissä
22.4. klo 18
Juttuilta/ ”Ompeluseura”/Kyläkerho, Vojakkaan koululla.
27.4. klo 14.30-16 Vanhemman väen kerho koululla. Järjestää Lopen seurakunta.

Vuolukiviuunit

Hirsipuun pystyttäjä

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

Sukkamyyjiä tulossa

Vojakkalan lavalla tanssitaan jälleen tulevanakin kesänä
lähes joka lauantai-ilta kesäkuun alusta elokuun alkupuolelle saakka. Orkesterit on jo varattu, mutta jotta homma
pyörisi, tarvitaan talkooväkeä pyörittämään systeemiä.
Jokaisena tanssi-iltana lavalla on kymmenkunta ihmistä
töissä: lipunmyyjiä, järjestysmiehiä (myös kortittomia
voi olla joukossa), kahviomyyjiä sekä makkara- ja olutteltan hoitajia.
Katsopa kalenteriasi ja mieti - jos pääsisit yhtenäkin
tanssi-iltana töihin, ilmoittaudu mukaan - kun on paljon
tekijöitä, ei kenenkään tarvitse joka viikonloppu olla
kiinni tanssilavan pyörittämisessä!
Lavalle” kesätöihin” haluavia pyydetään tulemaan su
5.4. klo 17 kauppakiinteistössä pidettävään työnjakopalaveriin. Jos et tuolloin kuitenkaan paikalle pääse, voit
ilmoittaa mitä haluaisit tehdä ja koska olet käytettävissä
esim. Seija Untiselle 0440 385 359, Merja Tiilikalle
050 552 7096 tai Merja Zettermanille 040 762 4488.
Tule sinäkin nauttimaan kesäisestä lavatanssitunnelmasta ”tiskin takaa”!
HUOM. Tiedoksi myös kaikille tanssinhaluisille:
kesän tanssiohjelma löytyy kylän www-sivustolta!

Vojakkalan koululaiset myyvät laadukkaita Pilkkoset-sukkia huhti-toukokuussa. Tarkoituksena on sukkamyynnillä tienata hieman rahaa koulun kevätretkeä
ym. tarpeita varten.
Myyjillä on sukkamallit mukana, ja näiden mallien
pohjalta tehdään tilaukset. Hinnoista todettakoon, että
erilaisissa perussukkapaketeissa saa kolme paria sukkia
kympillä (mm. raikkaita valkoraidallisia varvassukkia,
erilaisia raidallisia perussukkia, bambusukkia, pukusukkia, eläinkuviosukkia ym.). Erikoissukat ovat kalliimpia, esim. tekniset urheilusukat tai pitkävartiset
ruutusukat kaksi paria kympillä. Eri kokoja löytyy
myös.
Koululaiset kiertävät sukkamallien kanssa kylällä,
ja tilauksia voi tehdä myös koululla 3.5. sunnuntaina
järjestettävässä puuhapäivässä. Tämän jälkeen tilaukset lähtevät eteenpäin ja sukat toimitetaan tilaajille
toukokuun aikana. Älä siis osta nyt sukkia muualta,
vaan odota oman kylän sukkamyyjää paikalle, toivoo
koulun vanhempaintoimikunta.
Koulun toimintaa voi tukea myös tuomalla siististi
niputetut keräyspaperiniput koulun ulkovarastoon.
Keräyspaperia saa jättää isojen ovien taakse lavoille,
pahvit ja kartongit omaan pinoonsa.

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Ti 4.8.-09 MADONNAn konsertti Tallinnan laululavalla! Pakettiin sisältyy VIP-liput, laiva- ja bussimatkat sekä hotelliyöpyminen.
Hinta 385€. Varaa paikkasi heti!
Su 5.4.-09 klo 19 Kulkurin taival -kiertue Hyvinkääsalissa. Janne
Tulkki, Jani Wickholm ja Juha Metsäperä & Tulinen Sydän esittävät
Tapio Rautavaaran iki-ihania lauluja. Matkat ja lippu 50€.
Ma 20.4.09 klo 19 Naurua kolmannella - Suomalainen huumorilaulukonsertti Riihimäen Teatterissa. Matkat ja lippu 50€.
Pe 1.5. klo 19 Th Beatles Story Band Hyvinkääsalissa. 60-luvun
nostalgiaa, ja tanssiakin saa! Matkat ja lippu 50€.
La 2.5. klo 19.00 Jukka Puotila Show Lahden Sibeliustalossa.
Matkat ja lippu 50€. Ilmoittaudu heti!

w w w. l i n - c a r. f i

Hyötyjätepiste Vojakkalan
keskustassa
Vuodenvaihteessa siirryttiin myös haja-asutusalueilla
kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen. Tämä tarkoitti
kantatie 54:n varressa olleen Vojakkalan molok-keräyspisteen sulkemista. Hyötyjätesäiliöt siirrettiin alkuvuodesta Vojakkalantien varteen, puhelinkeskuksen tontille
(lähelle koulua, tien toiselle puolen).
Tästä Vojakkalan hyötyjätepisteestä löytyvät säiliöt
kotitalouksien lasille ja metallille ja keräyspaperille
(HUOM. muista kuitenkin myös koulun paperinkeräys
- ulkovajaan keräyspaperiniput ja pahvit - vanhempaintoimikunta vastaa varaston tyhjennyksestä).
Kunnasta päin sanottiin varsin suoraan, että jos hyötyjätepistettä ei osata käyttää asiallisesti, se poistetaan
käytöstä. Mitään muuta jätettä paikalle ei saa tuoda,
eikä jättää säiliöiden ympärille!
Seuraavat lähimmät Lopen kunnan hyötyjätepisteet
löytyvät Räyskälästä Pyhälammin tien risteyksestä ja
Topenon koululta.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet.
Talven aukioloajat:
MA-TO, LA 10.00 - 17.00 SU
10.00 - 16.00
PE
10.00 - 18.00
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12950 VOJAKKALA

Kyläkokous oli ja meni
- mutta missä olivat kyläläiset?
Vojakkalan tämänvuotisen kyläkokouksen perusteella
voisi päätellä, että kuolevalla kylällä ollaan, eikä toivoakaan paremmasta! Läsnä ollutta suoraan sanottuna
nolotti, kun paikalle oli osannut tulla Aamupostin toimittaja (ihan oma-aloittteisesti, ilman eri kutsua), mutta
meitä kyläläisiä oli läsnä vain kourallinen! Positiivisena asiana todettakoon, että vastuunsa olivat tunteneet
kunnanvaltuustoon valituiksi tulleet pari kyläläläistä ja
myös nuorisovaltuutettu, jotka olivat läsnä ja valmiita
kuulemaan kyläläisten toiveita ja ajatuksia.
Mutta torso mikä torso - jos läsnä ei ole kyläläisiä,
ei voida puhua oikeasti kyläkokouksesta. Pakolliset
kuviot henkilövalintoineen kyllä hoidettiin, mutta eipä
ollut juuri keskustelijoita mistään keskustelemaan, tai
mitään asiaa eteenpäin viemään.
Joku arveli väestökadon syyksi sitä, että ei haluta
joutua töihin, eli kylätoimikuntaan. Mutta eihän ketään
pakolla mihinkään tehtäviin valita! Jo etukäteen on
yleensä pyritty kyselemään mahdollisia ehdokkaita ja
heidän suostumustaan - ettei kenenkään tarvitsisi tehtäviin joutumisen pelossa jäädä pois kokouksesta.
Tosiasia kuitenkin on, että ilman vastuuta ottavia
ihmisiä ei mikään kylätoiminta pyöri. Ei todellakaan
riitä, että kylältä on kunnanvaltuutettuja - he tarvitsisivat tuekseen aktiiviset ja toimivat kyläläiset. Kylämme
on sen näköinen ja oloinen, kuin sen itse teemme!!
PS. Niin ne kyläkokouspäätökset: eivät kiinnostane
juuri ketään, mutta mainittakoon, että kylätoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Marko Saikkonen. Uusina

KOTIPALVELU
Terttu Lukana Tmi

050 531 5561

Monipuolista kotiapua lähellä sinua:
– siivoukset, ikkunoiden pesu
– Patjojen, sohvien ja erityisesti isojen mattojen
syväpuhdistus/kemiallinen pesu
– avustaminen, asiointipalvelu
– pihanhoito, tekstiilihuolto, muut kotityöt ym.
HUOM! Kotitalousvähennys verotukseen!

mukaan valittiin Jukka Tuomenoja (joka järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi) ja Arja
Mattila (leikekirjanhoitaja), varalle Leena Heikkinen.
Yhteystiedot löytyvät www-sivuilta. Erovuoroisena
poisjääneelle Liisa Tarkkalalle suurkiitos nelivuotiskaudesta!

Huligaanit liikkeellä
Mitähän lienee silloin päässä liikkkunut, kun joku
laskiaissunnuntaina kävi tuhoamassa koulun luistelualueen pukuparakkia. Ikkkunat oli lyöty sisään ja
kaikki irtoava revitty sähkköjohtoja ja tuuletusräppänöitä myöten. Vai oliko liikkeellä suurempi joukko,
ja joukossahan tunnetusti tyhmyys tiivistyy? Samalla
reissulla lienee pahan olon kohteeksi joutunut myös
Vojakkalantien viitta.
Tosimiehet- ja naiset osaavat tunnustaa töppöilynsä,
ja käyvät koululla sopimassa tekemänsä, - eikö? Ja me
vanhemmat: olemmehan selvillä, mitä lapsemme ja
nuoremme tekevät!

Jatkossa vähemmän valitusta?
Jotta Viestimme sivuille ei jäisi näin paljon tyhjää tilaa
toimittajan valituksille, tartu toimeen ja kirjoita juttu,
tarina, kannanotto, tiedotus... Viestin sivut ovat avoinna
kaikenlaiseen kylätarinointiin ja tiedottamiseen.

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

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573
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Vojakkala.fi -sivusto on huomattu!
Vojakkala sai positiivista huomiota, kun Radio Häme
aloitti tammikuun lopulla uuden juttusarjansa ”vierailulla
talvikylässä” juuri Vojakkalasta. Lähetystä tuli kylän
raitin varrelta pitkin keskiviikkoaamupäivää 28.1.
Mitä ilmeisimmin radiotoimittajat olivat etukäteen
poikenneet www-sivustollamme katselemassa, mikä
kylä tämä on ja mitäs täällä tapahtuukaan. Sivustolta
löytyy näppärästi myös yhteystietoja keskeisille kylätoimijoille, joten sivusto palvelee hyvin tällaisia satunnaisia tarpeita.
Sivustoa on pyritty pitämään viikoittain ajan tasalla
mm. erilaisten kylätapahtumien osalta. Kesää kohti
mentäessä sivuston käyttö yleensä kasvaa, kun kesätapahtumien ja tanssien tietoja tarkistellaan.

Kehitysideat tervetulleita
www-sivustomme on kuitenkin edelleen keskeneräinen.
Tekstejä voitaisiin edelleen kehittää ja kirjoitella, uusia
sivuja luoda, kuvia lisätä ym. Haaveissa olisi myös
kylän oman palveluhakemiston luominen.
Jos sinulla on ajatuksia sivustojen kehittämiseen, tuo
ne julki! Ota yhteyttä sivustoa ylläpitäviin Siskoon tai
Markkuun (etunimi@poronoro.fi) ja kerro ajatuksistasi. Mielellään otamme vastaan myös valmiita tekstejä, ilmoituksia, uutisia ym. sivustolle lisättäväksi. Tai
tehtäisiinkö sivu ”Vojakkalaa kuvina”, jonne voitaisiin
koota kylämiljöötä valokuvina? Mahdollista olisi laittaa
tänne myös linkkejä, jos jollakulla on Vojakkala-kuvia
koottuna omilla www-sivuillaan.

Huikea kävijähuippu helmikuussa
Vojakkala.fi-sivustolle on rakennettu tilastointijärjetelmä, jotta voidaan seurata, millaista tietoa sivuilta
haetaan ja paljonko sivuilla ylipäänsä on käyntejä ja
käyttöä. Esimerkiksi vuonna 2008 sivustolla oli 2723
käyntiä ja yli 9000 sivunäyttöä (eli kävijät vierailivat
useammalla sivulla käyntinsä yhteydessä). Varsinkin
kesäaikaan Vojakkalan lavan tanssikalenteria käydään
tarkistelemassa usein, myös koulun sivuilla ja uutisalueella on vakituinen kävijäkuntansa.
Normaalisti sivustolla käy noin kymmenen kävijää
päivässä. Helmikuussa kävijämäärä alkoi kuitenkin
tasaisesti nousta. Huippu saavutettiin 14.2., ystävänpäivänä, jolloin sivustolla oli yli 500 kävijää! Tarkempi kävijätilastoinnin tarkastelu osoitti, että syynä
tähän huikeaan kävijämäärään oli ystävänpäivärunojen
hakijat! Kun Googlessa kirjoitti hakuun ”ystävänpäiväruno”, löytyi linkki Vojakkalan koululaisten viime
vuotisiin ystävänpäivärunoihin. Linkissä näkyi vielä
varsin houkuttavasti erään runon alku: ”Ilman ystävää
on olo kuin pyttipannulla ilman ketsuppia...” Nämä
sivustollemme tätä kautta saapuneet lukivat kyllä
runot läpi, mutta poistuivat sen jälkeen. Kuukauden
aikana runosivulla vieraili kuitenkin yli 2000 kävijää,
eli vuoden 2009 kävijämäärätilasto osoittanee edellisvuoteen roimaa kasvua....

www.poronoro.fi
Myös polttopuiden pilkontaa, kaniineja moneen
käyttöön ym. Markku 040 584 5874

Kaadan puita pihoilta ja tonteilta,
-sisustuspuut

PANEELIT, LISTAT,
LATTIALAUDAT
Yksilöllisesti toteutetut
ratkaisut.
Edulliset rahdit
myös kesämökeille.
Laadukkaan puutavaran ostopaikka!
Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Avoinna arkisin klo 8.00 - 17.00

www.lopella.fi
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myös hankalista paikoista.
Korjaan ja huollan moottorisahat.
Neuvon myös metsäalan ammattiasioissa
(20 vuoden opettajakokemuksella).

Tapani Koski 0500 469 718
Huom. Matka ei ole este! Mökkini sijaitsee Vojakkalassa.

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
sisko@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Ritva Simola
Markku Hirvenoja, Anne Lukana, Tilaushinta postitettuna
Liisa Tarkkala
10€/ vuosikerta
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

