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Vojakkalan kyläasiat internetissä: www.vojakkala.fi

Talvikuulumisia
Vojakkalassakin on saatu nauttia aurinkoisista talvipäivistä
kirpeän pakkasen nipistellessä. Tuoreessa muistissa ovat
vielä Tapaninpäivän myrskyn tuhot paikoitellen pitkiksi
venyneine sähkökatkoineen.

Hiihtämään ja ulkoilemaan
Myrskyn seurauksena puita kaatui paljon mm. Kalattoman
nummella, mikä vaikeuttaa hiihtolatujen tekoa totutuille paikoille, sillä puunkorjuu alueelta on vielä kesken. Jonkunmoinen hiihtolenkki tänne kuitenkin on vedetty, mutta lisää lunta
kaivattaisiin, että varvikko peittyisi kunnolla. Kalattoman
lenkille voi lähteä mm. maastojuoksupaikalta tai Heinuntien
risteyksestä. Myös kyläkeskuksen peltoaukealle on vedetty
jälleen hiihtoladut, joten ei kun suksimaan!
Nyt kun on lunta ja pakkasta, on kyläteillä myös mahtavat potkukelkkakelit. Vanhatkin potkurit ovat melkoisia
menopelejä, kun on pahimmat ruosteet jalaksista kulutettu.
Jos talvi jatkuu, voisi potkureilla huristella vaikkapa täydenkuun aikaan yhteisulkoilun merkeissä maaliskuussa!

Kerhoissa tavataan
Tammikuun lopun kyläkokous päätti kylätoimikunnan
muuttamisesta yhdistykseksi. Tästä tarkemmin sisäsivuilla.
Toiminta jatkuu likimain entisellään. Talviaikaan haluttiin
palauttaa tutut ulkoilutapahtumat. Laskiaisrieha onkin jo ihan
kohta, nyt tosin uudessa muodossa ja paikassa. Laskiaistiistaina ei tarvitse itse ruokaa laitella, vaan voi iltapäivästä tai
vaikka suoraan töiden jälkeen tulla hernesopalle ja mäenlaskuun Kujanpään laavulle, kyläyhdistys tarjoaa!
Kyläkerhot jatkuvat parittomilla viikoilla torstaisin klo
18-20. Kaupan kahviossa on tällöin tarjolla kahvia ja juttuseuraa. Lapset pelailevat omassa porukassaan, osa näprää
käsitöitä ja pulina on melkoinen. Olet tervetullut poikkeamaan, jos seuraa kaipaat. Huomautettakoon, että kyse ei ole
mistään ”ompeluseurasta”, vaan myös miehet ovat tervetulleita paikalle, eikä käsityötäkään tarvitse olla!
Muista myös seurakunnan perhekerho perjantaisin
ja vanhemman väen kerho maanantaisin - tarkista päivät
takasivun kalenterista. Toivottavasti perhekerhoon pääsisi
lapsiperheitä tulemaan, sillä pari kertaa on nyt mennyt niin,
että vain ohjaaja on poikennut paikalla. Perhekerhon ideahan on tarjota tapaamismahdollisuus kotosalla lasten kanssa
oleville vanhemmille ja heidän pienokaisilleen.
Kerhopäivät, kellonajat ym. tapahtumat voit tarkistaa
myös vojakkala.fi -sivustolta.

Mäen
la
lettuj skua, her n
a ja n
esopp
okipa
nnuka aa,
hvia!

Vojakkalan Laskiaisrieha

laskiaistiistaina 21.2. klo 15-20
Kujanpään laavulla
• Pulkat, kelkat ja liukurit mukaan
- mäessä on tilaa, ja vauhtia riittää!
• Nuotiolla
- hernesoppaa ja leipää
- paistetaan lettuja
- lämmintä mehua
- nokipannukahvia
Tule perheen kera syömään!
Kyläyhdistys tarjoaa (=rahaa ei tarvitse varata mukaan),
vastaten järjestelyistä yhteistyössä Tarkkalan perheen
kanssa.
• Pellolla hiihtolatu ja myös Kalattomilta tulee hiihtoreitti
Kujanpäähän
• Autot voi parkkeerata Tarkkalan pihaan, mutta autolla
pääsee tarvittaessa myös laavulle saakka.
•Ajo-ohje:
Kyläkeskuksesta Tammelan suuntaan Vojakkalantietä, Heinuntie vasempaan (Räyskälään kääntyvän
tien jälkeen ensimmäinen viitoitettu tie vasemmalle).
Heinuntieltä kääntyy Kujanpääntie oikealle ja tämän
tien päästä löytyy piha ja perempää laavu.
• Säävaraus: jos pakkasta on yli 20 astetta, ei taideta
mäessä tareta ja ulkona ruokailu hankalaa...

Ulkoillaan yhdessä
täydenkuun aikaan pe 9.3!
Talviset kuulaat kuutamokelit ovat parhaimmillaan huumaavan valoisia. Maaliskuussa perjantaina 9.3. voitaisiin
tavata täyden kuun kunniaksi ulkoilun merkeissä Kalattoman
nummella. Nuotiota sytytellään maastojuoksun lähtöpaikalla,
linjojen alla klo 20 alkaen. Aikataulu on ulkoilulle vapaa,
illan edetessä kuu on korkeammalla ja valoa enemmän.
Ota mukaan omat eväät ja juomat. Paikalle voit tulla
autolla, kävellen tai jos kelit sallivat vaikkapa potkukelkalla. Myös hiihtäen voi tulla esim. sahaltapäin Kalattoman
laduille. Kalattoman latuja pitkin voisi kuutamon valossa
hiihdellä, vaikka olisi tullutkin autolla.
Tule mukaan huumaantumaan kuulaasta kuutamosta!
Toivotaan siis kirkasta keliä... Pyryn tai kovan pakkasen
sattuessa pysytään kotosalla!
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Kylätoimikunta muutettiin yhdistykseksi
Tammikuun kyläkokouksessa päätettiin muuttaa Vojakkalan
kylätoimikunta rekisteröidyksi yhdistykseksi. Nimiehdotuksia oli esillä monenmoisia, mutta keskustelun jälkeen päätettiin yhteisymmärryksessä nimeksi Vojakkalan kylä ry. Tällä
nimellä ja kokouksessa hyväksytyillä säännöillä lähetettiin tiedot
patentti- ja rekisterihallitukselle yhdistyksen rekisteröimistä
varten. Jos nimi on liian lähellä Torniossa olevaa Vojakkalan
kyläyhdistys ry:tä, varanimeksi päätettiin Vojakkalalaiset ry.

Elinvoimainen kylä tavoitteena
Kyläyhdistys on nimenomaan kylän ja kyläläisten yhteisiä asioita ajava ja hoitava järjestö, jonka asioita hoitaa kyläkokouksen
valitsema puheenjohtaja ja hallitus (5-10 jäsentä).
Sääntöjen mukaan kyläyhdistyksen ”tarkoituksena on edistää ja kehittää Vojakkalan kylän asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä ja
hyvinvointia, sekä pyrkiä pitämään kylää elinvoimaisena ja
valvoa kyläläisten yleisiä ja yhteisiä etuja. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.”
Kyläyhdistys järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja retkiä, harjoittaa tiedotustoimintaa, ylläpitää yhteyksiä kuntaan ja viranomaistahoihin, antaa tarvittaessa kylää koskevia lausuntoja, tekee
selvityksiä ja osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun.

Ilmoittaudu jäseneksi
Kyläyhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat
kiinnostuneet kylätoiminnasta. Kyläkokous päätti, että jäseniltä
ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua. Toimialueen kaikilla vakituisilla ja vapaa-ajanasukkailla on toki läsnäolo- ja puheoikeus
yhdistyksen kokouksissa, mutta vain jäsenillä on äänioikeus.

Jäseneksi on ilmoittauduttava, sillä yhdistyslain mukaan
jäsenistä on pidettävä luetteloa, eikä ketään voi kirjata automaattisesti jäseneksi (esim. emme voi sanoa, että kaikki Vojakkalan kyläläiset ovat kyläyhdistyksemme jäseniä). Jäsenluetteloa alettiin kerätä kyläkokouksessa ja listaa on kierrätetty ja
kierrätetään jatkossakin erilaisissa kylätapahtumissa. Jäseneksi
voit myös ilmoittautua yhdistyksen sihteerille Pirjo Hakalalle
tai puheenjohtajalle Sisko Savolaiselle, kso yhteystiedot alta.
Ilmoita nimesi, syntymävuotesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja
mahdollinen sähköpostiosoitteesi.
Myös lapset voivat olla kyläyhdistyksen jäseniä. Täysvaltaisia heistä tulee 15-vuotiaina ja tavoitteena on, että tuolloin
heiltä itseltään varmistetaan, haluavatko he jatkaa kyläyhdistyksen jäseninä.
Vojakkalan kylä -yhdistyksen hallitus 2012:
Pj. Sisko Savolainen
(03) 433 4331, 050 522 8955
etunimi.sukunimi@poronoro.fi
Vpj. Jukka Tuomenoja
040 570 6118
etunimisukunimi@gmail.com
siht. Pirjo Hakala
040 417 4398
etunimi.sukunimi@pp8.inet.fi
Leena Heikkinen
050 359 9291
Arja Mattila
050 592 3225
Niina Ollikkala
050 3422 637
Simo Ollikkala
0400 545 648
Kimmo Pekkala
040 586 7516
Erkki Viira
0400 847 975

Jussin takkatupa
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

0100 84600
Tulossa päiväretkiä, teatterimatkoja, ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
Tulossa syksyllä - paikkavaraukset 21.2. mennessä!
Ti 6.11. klo 19.30 Michael Jackson the Immortal World Tour;
tanssia, akrobatiaa, musiikkia. Hinta 79€/hlö
Ti 20.3.2012 klo 19 SIB - KUHMON KAMARISOLISTIT H-linna
Verkatehdas Hinta 49€ / 46€ eläk. / 34€ opisk. Ilm 20.2.
Pe 30.3.2012 klo 19.30 1974 TRIBUTE TO ABBA,
Savoy-teatteri, Helsinki. 62€. Ilm 21.2. mennessä!
Su 1.4. klo 19 KATRI HELENA - Valon maa, Finlandia-talo
Helsinki 65€, Ilm. viim. 14.2.!
Pe 20.4.2012 klo 20 MICHAEL BUBLÉ, Hartwall Areena.
Hinta95€/hlö
Pe 27.4.2012. klo 19 MYÖHÄSTYNYT HÄÄYÖ , Riihimäen
Teatterissa Hinta 43€/ 39€ eläk. / 34€ opisk. ja lapset
KESÄLLÄ Pyynikin kesäteatteri: KUUMA KESÄ ʼ85,
la 30.6. tai pe 20.7. tai pe 3.8. klo 18
Hinta 64€ / 61 € eläk / 58 opisk., työttömät, lapset
Myös:
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Heinolan kesäteatteri: MUNAAKO HERRA MINISTERI

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

Hirsipuun pystyttäjä

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

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

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

Tapani Koski 0500 469 718

Vojakkalan Valpas – kylän oma urheiluseura
Vojakkalassa toimii myös oma urheiluseura, viralliselta nimeltään Voimistelu- ja Urheiluseura Vojakkalan Valpas ry . Seuralla
on pitkät perinteet, se on rekisteröity jo vuonna 1948. Valpas
toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana.

Tansseja ja paljon muuta
Sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on edistää urheilun ja
erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja, kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä, edistää tasa-arvoa ja
kansainvälistä yhteistoimintaa, sekä toimia puhtaan luonnon
ja ympäristön puolesta.
Käytännössä varmasti näkyvintä Valppaan toimintaa on
kesätanssien järjestäminen omistamallaan Vojakkalan lavalla.
Valpas omistaa myös kyläkeskuksen entisen kauppakiinteistön,
ja vuokraa kiinteistössä nykyisellään olevia asuinhuoneistoja.
Valpas myös ylläpitää ko. kiinteistön kahviohuoneistoa, johon
ollaan suunnittelemassa mittavaa remonttia, jotta kyläläiset
saisivat käyttöönsä kunnolliset tilat kokoontumisia varten.
Valpas järjestää maastojuoksuja, yhteishiihtoja sekä pilkki- ja
onkikilpailuja. Valpas on vuosien mittaan ottanut vastuulleen
myös useita virallisia kylähankkeita, kun kylätoimikunta ei ole

-sisustuspuut

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

näitä nimiinsä voinut ottaa ollessaan rekisteröimätön yhdistys. Näistä mainittakoon mm. Vojakkalan kylän historia -kirjan
kokoamistyö, joka saatiin päätökseen vuonna 2003, tai ryhmäperhepäivähoitajan palkkaus syksyllä 2005, kun ryhmistä oltiin
väkisin sulkemassa. Valpas on siis todellinen kylätoimija!
Yhteistyö kylätoimikunnan (ja nykyisen kyläyhdistyksen)
kanssa on tiivistä. Kummallakin yhdistyksellä on kuitenkin omat
vakiintuneet tehtävänsä, eikä pari vuotta sitten nähty mielekkääksi näitä yhdistyksiä yhdistää, vaikka samoja ihmisiä toimii
kummassakin yhdistyksessä.

Liity jäseneksi
Valppaan nuorisojäseneksi voi liittyä alle 15-vuotias henkilö.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt
yksityinen henkilö. Vuonna 2012 jäsenmaksut ovat varsinaisilta
jäseniltä 5 euroa ja lapsilta 1 euro. Jäseneksi pääsee ilmoittautumalla rahastonhoitaja Merja Zettermanille tai sihteeri Sisko
Savolaiselle.
Vojakkalan Valpas ry:n johtokunta 2012:
pj. Eero Leponiemi
050 303 4948
vpj. Asko Stenholm
044 425 2459
siht. Sisko Savolainen
050 522 8955
rahasth. Merja Zetterman 040 762 4488
etunimi.sukunimi@gmail.com
Viljo Luukkola
(019) 448 008
Juha Mannoja
040 722 7396
Yrjö Uotila
0400 558 948
Urpo Vienonen
044 589 8085

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118

Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Sähköposti: lopen.rakennuspuu@co.inet.fi

Avoinna arkisin klo 8.00-16.00

www.lopella.fi

12950 VOJAKKALA
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Kyläkerho kaupan kahviossa, jatkuu 1.3., 15.3., 29.3., 12.4. ja 26.4
Laskiaisrieha Räyskälän leirikeskuksessa; mäenlaskua, koiravaljakkoajelua, arpajaiset ym.
Hernesoppalounas ja laskiaispullia myynnissä. Järj. Räyskälän kylätmk.
Vanhemman väen kerho, kaupan kahviossa, jatkuu 19.3. ja 23.4.
Laskiaisrieha Kujanpään laavulla (pakkasvaraus!) Mäenlaskua, hiihtoa & hernesoppaa,
nokipannukahvia ja lettuja. Tule viihtymään perheen kera!
Kyläkerho kaupan kahviossa, jatkuu 15.3., 29.3., 12.4. ja 26.4.
Seurakunnan perhekerho kaupan kahviossa. Jatkuu 16.3., 23.3., 13.4., 20.4., 27.4. ja 4.5.
Täydenkuun ulkoilu Kalattoman nummella.
Nuotio maastojuoksupaikalla, ota omat eväät mukaan!
Vojakkalan kinkerit Siukolassa: teemana ”Ryhmän jäsenenä”
Kyläkerho kaupan kahviossa, jatkuu 29.3., 12.4. ja 26.4
Vanhemman väen kerho, kaupan kahviossa, jatkuu 23.4.

Vojakkalan lavalle kesätöihin?
Vojakkalan lavalla tanssitaan jälleen ensi kesänä; avajaiset
pidetään totuttuun tapaan pari viikkoa ennen juhannusta 9.6.
Orkesterien varaus on parhaillaan käynnissä, Asko lupailee
taas ennen Vojakkalassa näkemättömiä soittoporukoita.
Jokaiselle tanssi-illalle tarvitaan noin kymmenen hengen
talkooporukka vastaamaan niin lipunmyynnistä, kahviosta,
grillistä ja oluen myynnistä kuin järjestyksenvalvonnastakin. Järjestyksenvalvojista vastaavalla on oltava järjestysmieskortti, muut voivat olla kortittomiakin. Jos kuitenkin
järjestyksenvalvojan koulutus kiinnostaa, olisi peruskurssi
tarjolla Räyskälässä maaliskuussa (kso alla). Valpas voi
maksaa kurssin sellaisille, jotka ovat valmiit tulemaan lavalle
töihin. Ota tällöin yhteys ensin Eeroon p. 050 303 4948 ja
sovi kurssille menosta. Talkoolaisten työnjakopalaveri lienee
taas huhtikuussa, seuraa ilmoittelua!
Järjestyksenvalvojakurssi Räyskälässä
Suomen Urheiluilmailuopisto järjestää Räyskälässä järjestyksenvalvojan peruskurssin la-su 24.-25.3. ja 31.3.-1.4.2012,
kaikkina päivinä klo 10.00-17.00. Koulutuksen laajuus on 32
oppituntia. Kurssin hinta on 105 euroa, joka sisältää oppimateriaalin ja yhden tentin. Peruskurssin hylätyn suorituksen voi
uusia enintään 3 kertaa.
Järjestyksenvalvojakortin voi saada 18 -vuotiaana. Kurssi
soveltuu niin miehille kuin naisillekin. Kotipaikkakunnan poliisi
arvioi henkilön soveltuvuuden järjestyksenvalvojaksi.
Ilmoittautumiset 1.3.2012 mennessä sähköpostitse: mari.
lehtinen(at)suio.fi tai puhelimitse 020 7432 999.

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
Talven aukioloajat:
10.00 - 17.00
MA
10.00 - 17.00 KE-LA
10.00 - 16.00
TI
suljettu SU
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• Jalkojen hoitoja, myös kotikäynteinä
• Ripsien pidennykset / tuuhennukset
• Lahjakortit!

Taikajalat

Jokiniementie 12

Minna Paljakka

050 4148 414

KOTIPALVELU

TERTTU LUKANA Tmi

p. 050 531 5561

Koti- ja mökkisiivoukset,
ikkunoiden pesu ym. kotityöt
Kaikista töistä kotitalousvähennys!
SOITA JA TIEDUSTELE ROHKEASTI

www.terttulukana.fi

Kotiapu Merja Tiilikka

050 552 7096 merja.tiilikka@pp.inet.fi
SIIVOUKSET

AVUSTAMISPALVELUT

Koti- ja mökkisiivous,
ikkunoiden pesut

ASIOINTIPALVELUT

Apteekissa asiointi
ja kaupassa käynti

Ilmestyminen
Julkaisija
Kuvat
Ilmoitushinta
Painos

Ulkoilu, kylvetys, mökkien
lämmitys, haravointi, kukkien kastelu, nurmikon ajo,
puiden kanto, ruuan valmistus, leipominen (asiakkaan
luona), mattojen pesu yms.

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro ehkä helmikuussa
Vojakkalan kylätoimikunta
Länsi-Lopen koulun oppilaat
1 € / palsta-cm
170 kpl

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

