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Kylätoimikunta ”jäädytetty”, tehoa
toimintaan uusin järjestelyin?
Vojakkalan kyläkokous 31.1. päätti jäädyttää kylätoimikunnan toiminnan alkuvuodeksi. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että uusia toimihenkilöitä ei toistaiseksi valittu, eikä toimintasuunnitelmaa vahvistettu.
Mitään tapahtumia ei ole ennen kevättä (kyläkerhoja ja
peli-iltoja, www-sivustoa ja Vojakkalan Viestiä lukuunottamatta).Uudessa kyläkokouksessa 24.3. klo 18.30
alkaen päätetään, lakkautetaanko koko kylätoimikunta
ja mitä toimintoja jatkuu ja missä muodossa.
Kyläkokouksessa oli kuitenkin aistittavissa, että kylää
ja kylätoimintaa ei haluta sammuttaa - tässä tilanteessa
olisi toimittava entistä aktiivisemmin, todettiin useammasta suusta. Mutta voisivatko aktiiviset ihmiset toimia
vaikkapa Valppaan nimissä, tarvitaanko montaa seuraa,
pienelle kylälle? Puheenvuoroissa otettiin esiin myös
mm. toimimattoman Vojakkalan maa- ja kotitalousseuran
mahdollinen yhdistäminen johonkin toiseen seuraan.
Koulukiinteistö ja kylän tulevaisuus keskusteluttivat
muutenkin. Päivähoidon haluttaisiin kylällä jatkuvan,
jollain järjestelyllä. Kokouksessa tuotiin esiin vaihtoehto, jossa koulukiinteistö ostettaisiin yritystoiminnan
käyttöön ja yrittäjä tarjoaisi kyläläisille tilojen käyttöoikeudet esimerkiksi ylläpito- ja kunnostustalkoita
vastaan. Toiminnan lähdettyä käyntiin kylälle saataisiin
työpaikkoja ja kiinteistö tuottavaan käyttöön. Ajatusta
pidettiin kannatettavana - yleisesti epäiltiin kyläyhteisön kykyä ylläpitää kiinteistöä pelkästään kylätoiminnan tarpeisiin.
Kyläkokouksessa oli ilahduttavan runsas osanotto
– tästä kiitos kaikille läsnäolleille! Kylätoiminnan
jatkosta päätetään siis keskiviikkona 24.3. klo 18.30
alkaen, tule sanomaan painava sanasi!

KYLÄKOKOUS ke 24.3.
klo 18.30 alkaen koululla
Asialistalla kylätoimikunnan
lakkauttaminen ja mahdollinen kylän
yhdistysten toimintojen uudelleen järjestely.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Hiihtokilpailut Kalattoman nummella

lauantaina 6.3. klo 14 alkaen.
Lähtö maastojuoksupaikalta.
Sarjat hiihtäjien mukaan.
***
Pilkkikisat Kaartjärvellä

la 27.3. klo 9-13
Sarjat lapset, nuoret, naiset ja miehet.
Lähtö ja ilmoittautuminen uimarannassa.
Järjestelyistä vastaa Vojakkalan Valpas

Kyläkerhot & peli-illat
keskiviikkoisin

koululla klo 18-20
Kyläkerhoillat parittomilla viikoilla. Ohjelmassa
vapaata seurustelua käsitöiden äärellä tai ilman.
Myös liikuntasali käytettävissä lasten ja nuorten
kiipeilyyn ja pelailuun ym.
Peli-illat parillisilla viikoilla, jolloin sali varattu
lasten ja nuorten käyttöön. Voidaan myös ulkoilla
olosuhteiden ollessa suosiolliset.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman

Myynti • Asennus • Huolto
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet.
Talven aukioloajat:
MA-LA
10.00 - 17.00

SU

10.00 - 16.00
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Tiehallinnolta vastaus Vojakkalan
liittymän parantamisehdotukseen
Kyläkokouksen 2009 päätöksellä kylätoimikunta teki
Tiehallinnolle aloitteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi Vojakkalan risteysalueella kantatiellä 54.
Ennen joulua saatiin Tiehallinnolta vastaus, jossa
todettiin mm. seuraavaa: ”Vojakkalan liittymä on nelihaaraliittymä, jossa pääsuunnalle ei ole tehty kanavointeja. Kantatien 54 liikennemäärä on Vojakkalan
kohdalla 2800 ajoneuvoa/vrk tierekisterin mukaan.
Liittyvien teiden liikennemäärät ovat 300 ajon/vrk
(Vojakkalantie) ja 100 ajon/vrk (Nymmenkyläntie).
Liittymien mitoitusohjeiden mukaan kanavointi saattaisi olla tarpeellinen, jos Nummenkyläntien liikennemäärä tuplaantuisi nykyisestä.
Jatkossa Lopen alueen tienpidosta vastaa Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus. Aloitteenne otetaan huomioon, kun tienpitoinvestointeja
tulevaisuudessa ohjelmoidaan.”

Päätös Vojakkalan Valppaan ja
Suomen Erikoismies oy:n
riita-asiassa
Kouvolan Hovioikeus päätöksellään 1.12.2009 katsoi
kaikki Vojakkalan Valppaan vaatimukset Suomen Erikoismies oy:lle perustelluiksi ja velvoittaa Suomen
Erikoismies oy:n maksamaan Valppaalle hävitetystä
irtaimistosta 1925 euroa ja rikotuista paikoista 500
euroa korkoineen. Lisäksi se määrättiin maksamaan
Valppaalle oikeudenkäyntikuluja Hovioikeuden osalta
3444,67 euroa.
Tällä päätöksellä Hovioikeus katsoi Valppaan toimineen kaikin puolin oikein ja näin tämä ikävä riita-asia
saatiin vihdoin päätökseen.
Asko Stenholm

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

12950 VOJAKKALA
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Veteraanitiedot matrikkeliin
Lopen veteraaneista kootaan omaa matrikkelia. Tavoitteena on tallentaa kirjaan kaikkien Lopella viisi vuotta
asuneiden, 1939-45 sotiin osallistuneiden sotaveteraanien tiedot. Suururakka on edennyt siihen vaiheeseen,
että kutsuntaluettelojen pohjalta esikerätyt tiedot ovat
kylillä tarkistettavina ja täydennettävinä. Kyläkohtaisesti on valittu yhteyshenkilöt, joille kylittäin kootut
veteraanien nimilistat on luovutettu, ja jotka parhaan
kykynsä mukaan pyrkivät tarkistamaan, että kaikki
kylän veteraanit ovat mukana.
Vojakkalasta on veteraanimatrikkeliyhdyshenkilöksi
lupautunut Pertti Siukola (p. 050 361 6452). Perttiin
voi olla yhteydessä, jos haluaa varmistaa, että omat
sukulaiset ja tuttavat varmasti listalta löytyvät. Ongelmana nimittäin on, että on suuri joukko loppilaisia,
jotka ovat olleet kutsunnoissa jossain muualla aiemmin
- heidän nimensä puuttuvat listalta, elleivät sukulaiset
ja kyläläiset huomaa nimiä lisätä.
Jos ei ole täyttä varmuutta, minkä kylän listalta omat
sukulaiset löytyvät, pystyy tiedot tarkistamaan Lopen
pääkirjastosta Tarja Toivoselta, jolla on hallussaan koko
kunnan aakkoselliset nimilistat. Aikaa tietojen tarkistamiseen jä täydentämiseen on huhtikuun loppuun saakka.

Kaadan puita pihoilta ja tonteilta,
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.

KOTIPALVELU
TERTTU LUKANA Tmi

P. 050 531 5561

• Koti- ja mökkisiivoukset, ikkunoiden pesu ym kotityöt
Kaikista töistä -60% kotitalousvähennys!

SOITA JA TIEDUSTELE ROHKEASTI!
www.terttulukana.fi

Toimeliaat kylät -hankkeella lisävirtaa kyliin
Toimeliaat kylät -hankkeen tavoitteena on lisätä kylien
ja kuntien välistä yhteistyötä ja parantaa kyläläisten vaikutusmahdollisuuksia kuntien päätöksentekoon. Hanketta hallinnoi Lopen kunta, myös Hausjärvi kylineen
on projektissa mukana. ”Työrukkaseksi” projektiin on
palkattu Anneli Vähätalo, joka toimii kyläkoordinaattori-nimikkeellä.
Toimeliaat kylät -hanke auttaa kyliä mm. kyläsuunnitelmien päivittämisessä ja laatimisessa ja kehittämisideoiden hankkeistamisessa. Kuntien ja kylien
väliselle yhteistyölle etsitään hankkeen aikana uusia
toimintamalleja (esim. säännölliset tapaamiset kuntien
kanssa), ensimmäinen tapaaminen on 17.3. Lopella
kirjastolla.
Työkaluksi kyläsuunnitelma

Yksi vaikuttamisen keino on taulukkomallinen, aiempaa
kevyempi kyläsuunnitelma. Mukaan lähteviltä kyliltä
kerätään kehittämisen pääkohdat selkeästi taulukkoon,
joka sitten jatkaa matkaansa lautakuntiin ja kuntien
päätöksenteon välineeksi.
Kyläilloissa kerätään tarpeet, ongelmat ja ideat: ”Mitä
kylässä tapahtuu, muuttuu tai säilyy, jotta se olisi parempi
paikka asua?” Tämän jälkeen suunnitelma etenee jäsentämällä yhdessä asiat tavoitteiksi ja valitsemalla niistä
tärkeimmät sekä tarkentamalla toteuttamista ja rahoitusta. Mitä laajempi joukko kyläläisiä; lapsiperheet,
ikäihmiset, kanta-asukkaat, tulokkaat, liikkujat, käsityönharrastajat, yhdistykset, yrittäjät jne. osallistuu
keskusteluun, sitä paremmin asioita saadaan esille,
ideointi ei vielä sido mihinkään! Kyläsuunnitelma ei
siis ole kyläyhdistyksen vaan koko asujaimiston näkemys kylän tulevaisuudesta.
”Kylästö”-sivusto, esitteitä ym.

Hankkeen aikana valmistuu kylien yhteinen esite.
Samoin tavoitteena on koota ”Kylästö”- koko seudun
toiminnallisten kylien sähköinen esittelysivusto. Tänne
koottaisiin lyhyesti kylän historia ja esiteltäisiin nykypäivä palveluhakemistoineen.
Kylät ovat aktiivisesti lähteneet päivittämään
kyläsuunnitelmiaan ja muutamilla kylillä on tehty

kyläkyselyt ajatusten esille saamiseksi. Uusia kylien
www-sivustoja on perustettu (mm. www.topeno.fi) ja
entisiä päivitetty. Esille on noussut mm. uimapaikkojen
ja venevalkamien kehittäminen, kyläportit, erilaisten
tapahtumien järjestäminen, puistojen kehittäminen ja
kunnostaminen sekä luettelot kylien monenlaisten palvelujen tarjoajista.
Onko Vojakkala mukana?

Toimeliaat kylät -hankkeeseen sitoutuminen tuo kylille
apua mm. kyläsuunnitelman päivittämiseen, maksuttomia kappaleita painettua kyläsuunnitelmaa / kyläesitettä
ja mahdollisuuden osallistua ”Kylästö”-sivuihin.
Hankkeeseen osallistuvilta kyliltä peritään noin 100200 euron suuruinen maksu, jolla katetaan pieni osa
hankkeen omarahoitusosuudesta. Sitoutumista osoittaa esim. pöytäkirjanote kyläyhdistyksen kokouksesta.
Vojakkalan osalta mukanaolosta voitaisiin päättää esim.
kyläkokouksessa 24.3.
Kyläkoordinaattori Anneli Vähätalo on tulossa tuolloin 24.3. kyläkoukseen tapaamaan kyläläisiä ja kertomaan hankkeesta sekä pohtimaan, miten edetä ideoiden
ja ajatusten kanssa. Vielä on myös aikaa, ennen kevätkiireitä, kyläsuunnitelman päivittämiseen.
Kyläkoordinaattori Anneli Vähätalo,
p. 050 341 0083, anneli.vahatalo@loppi.fi

Tulevaisuus omissa käsissä?
Olisikohan aika lopettaa koulumurehtiminen ja ottaa
ohjat omiin käsiin? Koulutyö Vojakkalassa loppuu
kesään. Ryhmiksessä olevien lasten vanhemmille on kunnasta annettu ymmärtää, että ryhmiskään ei Vojakkalassa
ensi syksynä jatku, minkäänmoisin järjestelyin.
Kunnalla ei ole halua ylläpitää yhtään mitään täällä
kylillä - kunnan strategiassakin linjataan vain kuntakeskusten kehittäminen ja palvelujen keskittäminen
niihin. Meiltä Vojakkalassa viedään kaikki kerralla,
ensimmäisten joukossa. Jos käännettäisiin tämä voitoksi
– ”ravistetaan” kunta ulos kuvioista ja jatketaan sitä
mitä halutaan ja täällä tarvitaan - itse tehden! Toimisiko
meillä osuuskuntamuotoinen palvelujen tuottaminen,
yksityinen päivähoito tms?
Kuten kyläkokouksessa tammikuussa todettiin, aktiivista kylätoimintaa tarvittaisiin juuri nyt. Antaisiko kylätoimikunnan lakkauttaminen tässä vaiheessa vääränlaista
viestiä? Eikö olisi resurssien haaskausta alkaa järjestellä
olemassa oleva toiminta vain nimellisesti eri puihin?
Yhteistyö kylätoimikunnan ja Valppaan välillä on toiminut tähänkin asti moitteetta - kylän hyväksi yhdessä
töitä tehden - miksei jatkossakin?
Sisko Savolainen
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Luistelualue koul
ulla käytettäviss
ä
ja Kalattoman nu
mmella latu!

Tulossa...
3.3.

klo 18-20

6.3.
10.3.
22.3.
24.3.
27.3.
9.4.

klo 14 alk.
klo 18-20
klo 14.30-16
klo 18.30 alk.
klo 9-13
klo 18.30 alk.

Kyläkerho koululla - ovet avoinna kaikenikäisille! Parittomilla viikoilla
keskiviikkoisin. Seuraavat kerrat 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5.
Hiihtokilpailut Kalattomilla, sarjat kaikenikäisille. Lähtö maastojuoksupaikalta.
Nuorten peli-ilta koululla. Parillisilla viikoilla keskiviikkoisin.
Vanhemman väen kerho koululla. Järj. Lopen seurakunta. Seuraava kerta 3.5.
Kyläkokous Vojakkalan koululla
Pilkkikisat Kaartjärvellä. Lähtö uimarannasta. Järj. Valpas
Vojakkalan Valppaan vuosikokous ent. kauppakiinteistön tiloissa.

Kesää ja tansseja odotellessa

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600
Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
La 3.4. Päiväristeilylle Tallinnaan ptkäperjantain jälkeen. Lähtö
Lopelta klo 6, paluu n. klo 22. Matkat ja lippu 55€.
To 22.4. Aina joku eksy. Riihimäen teatteri. Matkat ja lippu
42/38/33€.
La 8.5. klo 10-17 Classic Motorshow Lahden messukeskuksessa.
Matkat ja lippu 45€.
La 22.5. klo 19 Vuonna 85 Remix - Elä se uudelleen! Kasaribileet
Tampereen Työväen teatterissa. Matkat ja lippu 80€
28.7.-4.8. Formulamatka Unkariin! Pakettihinta 850€.

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

Kesä lähestyy, vaikka ikkunasta ulos katsoessa ei sitä
uskoisikaan. Vojakkalan lavan kesävalmistelut ovat jo
pitkällä ja kesän orkesterit kahta lukuun ottamatta valittu.
Orkestereissa on tänäkin kesänä monta Vojakkalan lavan
ensikertalaista. Esimerkkinä mainittakoon heinäkuun
alussa esiintyvä televisiosta tuttu Markku Laamanen.
Kesäkausi alkaa tuttuun tapaan kahta viikkoa ennen
juhannusta 12.6. kuninkaallisissa merkeissä ja päättäjäisiä vietetään elokuun seitsemäs päivä. Tarkempi orkestereiden esittely lähempänä.
Koulu menetettiin, mutta pidetään Lava toiminnassa.
Reippaita talkoolaisia sopii vielä iloiseen lavan talkooporukkaan (mukaan voit ilmoittautua esim. Merja Tiilikka
p. 050 552 7096).
Lavaterveisin Asko Stenholm

Hirsipuun pystyttäjä

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

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - telakaivinkone

-sisustuspuut

PANEELIT, LISTAT,
LATTIALAUDAT
Yksilöllisesti toteutetut
ratkaisut.
Edulliset rahdit
myös kesämökeille.

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

Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Avoinna arkisin klo 8.00 - 16.00

www.lopella.fi
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