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Vojakkalan Viesti Internetissä: www.vojakkala.fi

Tammikuun kyläkuulumisia
Talvi tuli tänä vuonna eteläiseenkin Suomeen kerralla ja lunta
muistelee sadella ahkeraan näilläkin leveysasteilla, vaikka
pääkaupunkiseutua helpommalla olemmekin päässeet.
Vojakkalalaisia muistutettiin konkreettisesti tulen käsittelyn vaaroista, kun marraskuun lopulla kauppakiinteistössä
syttyi paha tulipalo. Kaikeksi onneksi selvittiin kuitenkin
ilman ihmisvahinkoja. Vaikka päätyhuoneisto tuhoutui totaalisesti, ei tuli onneksi ehtinyt levitä kattorakenteisiin ja sitä
kautta koko kiinteistöön.
Kauppakiinteistön kahviotila palveli koko syksyn niin
kyläkerhojen kuin vanhemman väen kerhojen ja erilaisten
pienten kokousten pitopaikkana. Joulukuun alkupuolella
pidettiin täällä myös joulumyyjäiset viime vuotiseen tapaan.
Muuten niin hiljaisella kylällä ohikulkijoita ilahduttivat kahviotilan ikkunaan laitellut jouluvalot ja pihan valaistu kuusi,
kiitos näistä Tiilikan Merjalle!

Kyläkerhoista tupailtoihin
Kauppakiinteistön tulipaloremontin takia kokoontumistilana
käytetty kahviotila on nyt alkuvuoden poissa käytöstä.
Kyläkerhoja päätettiin kuitenkin tästä huolimatta jatkaa parittomien viikkojen torstaisin klo 18-20 poikkeusjärjestelyin.
Tammi-helmikuussa kyläillään: to 20.1. Hilkka ja Simo
Ollikkala kutsuivat Ollikkalaan (os. Perhontie 6). To 3.2.
kokoonnutaan Hirvenojalle Siskon ja Markun vieraiksi (os.
Pääjärventie 27) , to 17.2. paikka vielä avoinna. Maaliskuun
alusta toivottavasti päästään jo takaisin kaupan kahviotilaan,
jatkaen kerhoja torstaisin 3.3., 17.3., 31.3., 14.4. ja 28.4.
Kyläkerhoihin ovat kaikki tervetulleita ikään ja sukupuoleen katsomatta. Juttuseuraa tarjolla, puheenaiheet vapaat ja
käsityöt sallittuja. Lautapeleistä innostuneet voivat kokoontua omaan pöytäänsä pelien pariin. Sitten kun ollaan taas
kaupalla, on paikalle helppo poiketa kahville vaikka ohimennen, kylätoimikunta tarjoaa.
Mukaan voit tulla, vaikket aiemmin olisi ollutkaan, ja
paljastettakoon, että ei tämä ole vain naisten juttu, vaan miehiäkin on mukana... Elämänkokemusta ja hieman kylähistoriaakin siirtyy, kun yhdessä on monenikäistä väkeä!

Hiihtoladut avattu
Vojakkalan koulukiinteistö odottelee edelleen ostajaansa.
Kunnasta todettiin, että piha-alue on kyläläisten käytettävissä, niin kauan kuin kiinteistö on myymättä. Jääalueen
olisi saanut tehdä entiseen tapaan pihaan, mutta jäädytyk-

sestä vuosikymmeniä vastanneet henkilöt totesivat, että olisi
ehkä riski liikuskella kiinteistöllä, jossa ei muuten jatkuvasti
käydä. Valvonnan puutteen vuoksi myös ilkivallan uhka jääalueen liepeillä kasvaisi. Pihan lumityötkin olisi olleet kyläläisten vastuulla, jääalueen lisäksi. Vojakkalassa ei siis tänä
talvena ole jäädytettyä kenttää, vaan lähin lienee Topenolla
Länsi-Lopen koululla, jossa paikallinen nuoriso on ottanut
aktiivisen roolin kentän jäädytyksessä ja hoitamisessa.
Mutta hiihtämään pääsee Vojakkalassakin! Liekö kunnan
miehille käynyt vahinko, kun ladut avattiin 14.1. Vojakkalan koululta kylän rantapelloille, kouluaikaiseen tapaan...
Myös Kalattoman nummella ovat ladut olleet auki joulusta lähtien, kuten jo useampana vuonna - kiitos Tarkkalan
perheen. Maisemaladut kiertävät lampien laitamia, pidempi
reitti poikkeaa hieman kauemmaksi. Reittien pituudet ovat
noin 3-4,5 km. Laduille pääsee Vojakkalantien varresta,
ennen Heinuntietä lähtevältä metsätieltä (kylältä tultaessa
oik. puolella Vojakkalantietä). Autot saa parkkiin Heinuntien
risteykseen tai maastojuoksupaikalle linjan alle (tie aurattu
Kauppisen jälkeen oikealle). Nautitaan hiihtokeleistä niin
kauan kuin niitä piisaa!

Kyläkokoukseen sunnuntaina 6.2.
Talviseen tapaan on taas Vojakkalan kyläkokouksen aika.
Kun kokoontumistiloja ei omalla kylällä ole käytettävissä,
matkataan sunnuntaina 6.2. klo 13 alkaen kyläkokoukseen
Räyskälän leirikeskukseen (os. Räyskäläntie 670).
Kyläkokouksen aluksi kylätoimikunta muistaa vuoden
2010 aikana kylään syntyneitä vauvoja pienellä rahalahjalla. Olkaa hyvä ja ilmoittakaan pienokaisenne allekirjoittaneelle, ettei vahingossa joku jää huomiotta.
Kyläkokous on samalla kylätoimikunnan vuosikokous.
Esityslistalla on toimintakertomuksen ja tilien tarkistaminen,
sekä alkaneen vuoden toimintasuunnitelma tapahtumineen. Varmaan tienvarsia siivotaan, kokko poltellaan juhannuksena ja kesäjuhlat pidetään, vai mitä päättävät kyläläiset?
Nyt on aika tuoda esiin myös muut kylään liittyvät asiat,
jotka vaatisivat yhteisiä toimia - kyläkokous on oikea paikka
näille keskusteluille.
Myös uusia kylätoimijoita tarvitaan, sillä sääntöjen
mukaan jäsenten toimikausi on maksimissaan kaksi kaksivuotiskautta, eli yhteensä neljä vuotta. Kylätoimikunnassa
on 8 varsinaista jäsentä, joista yksi pj (kyläkokouksen valitsemana). Tänä vuonna olisi valittava kaksi uutta jäsentä
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ja myös puheenjohtajan paikka on avoinna, sillä Marko
Saikkosella on nyt takanaan neljä puheenjohtajavuotta ja
on aika siirtää vetovastuu seuraajalle. Kenestä siis seuraava
”kyläpäällikkö”?
Tulethan paikalle sanomaan painavan sanasi - kyläkokous
on vojakkalalaisten oma kokous, yleensä vain kerran vuodessa, ja se on nyt 6.2. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Tarkista tiedot vojakkala.fi -sivustolta
Kylätapahtumat, latutilanne ym. ajankohtaisasiat pyritään
päivittämään kylän www-sivustolle osoitteeseen vojakkala.
fi. Tarkista täältä esim. kyläkerhojen kokoontumiset tms.
muut menemiset. Ja tapahtumajärjestäjä - voi laittaa tietosi
allekirjoittaneelle, niin laitetaan ne näkyviin muillekin.
Myös Vojakkalan Viestin sivut ovat avoinna kylätapahtumien ilmoituksille ja muille kyläläisten kirjoituksille. Olisikohan aineistoa koossa jo helmi-maaliskuussa seuraavan
numeron julkaisemiseen?
Näkemisiin kylätapahtumissa!
Sisko Savolainen
(03) 433 4331, 050 522 8955, etunimi@poronoro.fi

0100 84600
Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
La 12.3.2011 klo 15 Operetti Mustalaisruhtinatar Verkatehdas
Hämeenlinna 59/57€ eläkeläiset
La 26.3.2011 klo 19 Kolme Muskettisoturia Linnanmäen Peacockteatteri, Helsinki 70€/65€ eläk.
La 9.4.2011 klo 14 Kesäyön hymyilyä Turun Kaupunginteatteri. A
Little Night Music - ensimmäistä kertaa Suomessa! Rooleissa mm.
Pirkko Mannola 70€/65€ eläk./60€ opisk.
To 14.4.2011 klo 19 Seminaarimäen mieslaulajat Verkatehdas,
Hämeenlinna 54€/49€
Ma 18.4.2011 klo 19 Lava-ammuntaa III Riihimäen Teatteri - vierailuesitys Ulla Tapaninen 40€/hlö
La 23.4.2011 Pääsiäisen päiväristeily Tallinnaan, lähtö Loppi kk
klo 6.00, paluu n. klo 23. Hinta 55€/hlö
Ti 3.5.2011 klo 19 Maalaispoika 60v Tampere-talo. Mikko Alatalon
juhlakonsertti, mukana myös muita esiintyjiä, esim. Pate Mustajärvi,
Heikki Silvennoinen yms. Konsertti televisioidaan. 59€/hlö
La 7.5.2011 klo 19 Sevillan parturi Kansallisooppera, Helsinki. Nyt
suomeksi! Hyvät paikat parvella rivi 3. Ilmoittaudu 3.3. mennessä!
Hinta 92€/87€.

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

-sisustuspuut

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

Koulutettu hieroja

Tmi Nina Svärd, Räyskälä p. 044 333 9143

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Talven aukioloajat:
10.00 - 18.00
MA
10.00 - 17.00 PE
10.00 - 17.00
TI
suljettu LA
10.00 - 16.00
KE-TO
10.00 - 17.00 SU

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - telakaivinkone

Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Avoinna arkisin klo 8.00 - 17.00

www.lopella.fi

12950 VOJAKKALA
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Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819

Tarinoita, runoja ja muita kuulumisia Länsi-Lopen koululta
Länsi-Lopen koulun syksyinen paperinkeräys
tuotti 242 €. Myös joulukorttimyyjät tienasivat
koulun retkirahastoon mukavat summat. Koulun
väki kiittää kaikkia osallistuneita! Rahat käytetään keväiseen bussiretkeen.
Länsi-Lopen koulun ulkovarastoon Topenolle
voi jättää keräyspaperia pitkin vuotta, mieluusti
niputettuna tai säkitettynä, että järjestys säilyy.

Joulun alla Topenon seurantalo täyttyi yleisöstä,
kun vietettin koulun tunnelmallista joulujuhlaa.
Hienot oli esitykset!

Puputarinoita
Eskareilta:
Olipa kerran pupu. Ja sitten hän tapasi
toisen pupun. Ja sitten ne meni loikkimaan. Ja sitten ne tapas yhen ihmisen.
Ja ööö, ja sitten ne meni puuta katselemaan. Janne
Olipa kerran pupu. Valkoinen pupu,
jolla oli ruskea hännäntypykkä. Se
kaivoi maata ja etsi porkkanaa. Sit
se alkoi syödä porkkanaa. Sit se alko
juokseen metässä. Sit se pysähty ja se
alko nukkumaan nurmikolla. Verneri
Olipa kerran pupu, jolla oli salainen
nimi. Normaali pupu, joka söi porkkanaa. Sillä oli suussa kukka. Ja sillä oli
korvassa rusetti. Katariina
Olipa kerran pupu. Sillä oli ihanan pörröinen häntä. Se asusti metsässä.
Maria
Pupu loikkii tunturilla ja etsii kaveria.
Pupu on iloinen. Pupu löytää kaverin ja
tulee vielä iloisempi pupu. Elias

Runoja kolmasluokkaisilta
Laiva
Me menimme laivalle.
Otimme kissan mukaan.
Merimies onkii ruokaa.
On kesäpäivä lämmin
ja meillä on kivaa.
Kapteeni katsoo karttaa
ja meillä on hyvää ruokaa.
Ja meidän kissa putosi veteen,
nostimme kissan laivaan.
Kissa oli ihan märkä.
Kissamme tuli kipeäksi.
Sen piti olla sisällä.
Onneksi kissamme parani.
Riina
Pauhu
Kun merellä pauhaa
saa kaivata unirauhaa
ja kokki keittoa teki
niin lokki sen söi.
Varas käveli laivalla.
Kun nainen osti uuden helmikorun
niin kelmi sen varasti.
Elmeri

1. lk:
Haluatko nähdä pupun vai oravan? Jos
pupun, älä silitä sitä tai koske. Siitä voi
tulla pöpöjä. Muista tämä ja kaikki
muut metsän eläinten asiat. Riia
Olen yksin lumimyrskyssä. Missä olisi
luola? Harmi, kun en nää mitään. Harmi
kun kettu ei ole täällä. Hänellä on erinomainen hajuaisti. Minulla on nälkä.
Tea
Jänis oli kävelyllä. Hän näki kuusen,
missä oli orava. Otto
Kaksi jänöliiniä loikki metsän siimeksessä. He meni piilosta. He säikähtivät, kun pensaasta kuului ääni. Se oli
jänisäiti. Silja
2. lk
Suomesta on löydetty aivan uusi jänislaji. Se löytyi Länsi-Lopen koulun
pihalta. Sen nimi on Loppijänis. Lisätietoa os. www.loppijänis.fi Päätän
raporttini tähän. Vilma

Merellä
Koira keppiä noutaa,
isäntä venettä soutaa.
Meri pauhaa,
kokki tahtoo rauhaa.
Meressä hyppii kalat,
poika uittaa jalat.
Keulassa on lokinpesä,
siitä huomaa että on kesä.
Taina
Metsäretki
Olin pieni.
Metsässä oli sieni.
Sillä oli hattu.
Ja pensaassa vattu.
Ja suussa hammas.
Ja vieressä lammas.
Siellä oli kuusi,
joka mulle huusi:
laitas takki,
ja hieno lakki.
Sitten kävelin etiepäin,
ja pari puuta näin.
sitten linnut lauloivat näin,
menepäs sinne päin!
Osku

Kutoset ovat auttaneet eskareita tietokoneen
käytön opettelussa
syyslukukauden aikana.
Kuvassa eskarit
kummeineen (6. lk).

Hirsipuun pystyttäjä

APUA
vanhoille ja vaivaisille rakennuksille

Myynti • Asennus • Huolto
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

Rakennuspalvelu Markku Heikkinen
Arotie 163, 12950 Vojakkala
050 359 9292
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Yhteystie

dot, tapah

www.voj

Tapahtumia
to 20.1.
la 22.1.
la 29.1.

klo 18-20
klo 9-14
klo 13-

to 3.2.
su 6.2.
to 17.2.
to 3.3.
ma 7.3.

klo 18-20
klo 13klo 18-20
klo 18-20
klo 13-14.30

tumat, ym

akkala.fi

...

Kyläkerho Ollikkalassa (os. Perhontie 6). Jutustelua, käsitöitä & lautapelejä, tule mukaan!
Paneelipäivä Lopen Rakennuspuulla (kso erillinen tapahtumaesittely)
Vojakkalan Valppaan jäsenien ja yhteistyökumppanien iltapäivä ruokailun merkeissä
Riihisalossa. Ilm. 19.1. mennessa Merja Z 040 762 4488
Kyläkerho Hirvenojalla (os. Pääjärventie 27)
Vojakkalan kyläkokous Räyskälän leirikeskuksessa
Kyläkerho, paikka avoin
Kyläkerho kaupan kahviossa(?). Jatkuu parittomilla viikoilla to 17.3., 31.3., 14.4. ja 28.4.
Seurakunnan järjestämä vanhemman väen kerho Vojakkalassa, kauppatilan kahvio.
Seuraavat kokoontumiset 4.4. ja 16.5..

Paneelipäivä Sahalla

Vanhemman väen kerhot jatkuvat

Lopen Rakennuspuulla järjestetään paneelipäivä lauantaina
22.1. klo 9-14, aiheena ”Uutta ilmettä paneelilla”.
Kysy puusta ja paneeleista paneeliasiantuntija Markku
Tuomenojalta. Sisustussuunnittelija Mirja Tuomenoja antaa
opastusta ja vinkkejä seinäpaneeleiden käytöstä tunnelmanluojana. Paikalla myös Gevekon maaliasiantuntija Riitta
Kaipio.
Päivän aikana mahtavia tarjouksia ja inventaariopoistoja,
katso tarkemmin Lopen Lehden ilmoitus tai netistä www.
lopella.fi
Tarjolla hernekeittoa 300 nopeimmalle, myös kahvia, teetä
ja mehua. Hevosajelua klo 10-12 (pakkasvaraus).

Lopen seurakunnan järjestämät vanhemman väen kerhot
Vojakkalassa kauppatilan kahviossa (os. Vojakkalantie 56).
maanantaisin 7.3. ja 4.4. sekä 16.5. klo 13-14.30.
Vanhemman väen retkipäivät Kesijärven leirikeskukseen (os. Nikulantie 210) maanantaisin 7.2., 28.3. ja 9.5.
klo 9:30–13:30. Ilmoittaudu viimeistään ed. tiistaina klo
12 mennessä joko Katri Joukamolle 050 5376074 tai Auli
Kovalaiselle 050 383 3480. Osallistumismaksu on 7 €. Retkipäiviin on järjestetty kuljetus, 4 € kuljetusmaksu maksetaan kuljettajalle. Vojakkalasta lähtijät hakee Niilo Vainio.
Tervetuloa mukaan!

Pizzaa ja Poppia nuorille Catiscassa
Syksyllä ekan kerran Lopen kirkonkylällä Ravintola Catiscassa toteutettu päihteetön Pizzaa ja Poppia - karaoketapahtuma toteutetaan jälleen sunnuntaina 30.1. klo 16-19.
Kyseessä on Lopen kylien yhteistyössä järjestämä, alle
18-vuotiaille tarkoitettu päihteetön karaoketapahtuma. Karaokemusan lisäksi tarjolla pizzaa ja limua hintaan 6€, aikuiset
maksavat 8 €, yleisö tervetullutta päihteettömänä valvomaan
menoa! Karaokeisäntänä Kimitaattori, Mummi-Jaana juontaa, ja hänelle voit ilmoittautua p. 040 757 4761.

Kaadan puita pihoilta ja tonteilta,
myös hankalista paikoista.
Korjaan ja huollan moottorisahat.
Neuvon myös metsäalan ammattiasioissa
(20 vuoden opettajakokemuksella).

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

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573
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Tapani Koski 0500 469 718
Ilmestyminen
Julkaisija
Ilmoitushinta
Painos

4-6 kertaa vuodessa,
kun tiedotettavaa ilmenee
Vojakkalan kylätoimikunta
1 € / palsta-cm
170 kpl

Jakelu
Urpo Vienonen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala Monistus
p. (03) 433 4331
Forssan Valokopio
etunimi@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Ritva Simola
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ 6 numeroa
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

