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Vojakkalan kyläasiat internetissä: www.vojakkala.fi ja fb-sivustolla Vojakkalan kylä

Nautitaan talvesta!
Lunta muistaa tänä talvena sataa, mutta ei anneta sen häiritä!
Latuja on avattu Vojakkalaan, ja toivottavasti avataan
uudelleenkin taas myräköiden tauotessa. Kunta on pariin
kertaan ajattanut ladun kyläkeskuksen pelloille, järvelle
päin. Ladulle pääsee esim. koulun nurkilta. Kalattoman
nummella on Tarkkalan perheen ylläpitämä metsälatu, liikkeelle voi lähteä esim. Heinuntien risteyksestä. Räyskälässä
on lentokentän ympäri latu, jossa on myös luistelumahdollisuus - huomaa myös kuutamohiihto pe 22.2. kentällä!
Topenolta löytyy kunnan ylläpitämä valaistu latu 54-tien
varresta. Länsi-Lopen koulun pihassa on myös jääalue, joka
on loma- ja viikonloppuaikoina vapaassa käytössä. Ja kokeilkaapa potkukelkkoja - Vojakkalan teillä on vallan hyvä
kelkkailukeli! Pilkkimiseenkin on mainiot mahdollisuudet
alueen järvillä ja lammilla.

Kylälle turvallisuussuunnitelma
Helmikuun alun kyläkokous oli pitkästä aikaa oikeasti kyläkokous, kun väkeä oli paikalla runsain määrin. Hyvin silti
mahduttiin vielä keskeneräiselle kylätuvalle, ja istuimetkin
löytyivät kaikille.
Kylätuvalla talkoita jatketaan tiistaisin ja torstaisin klo 17;
ei ole enää iso urakka jäljellä. Kohta päästään tekemään verhoja
ja sisustamaan, ja sitten ei kun keksimään paikalle käyttöä!
Kyläkokouksessa oli puhetta turvallisuussuunitelman
laatimisesta Vojakkalaan. Kykyä-hanke järjestää kylille
yhteisen aloitustilaisuuden maaliskuussa. Mukaan ovat tervetulleita kylältämme kaikki, joita asia kiinnostaa. Huhtikuun
alkupuolella on tarkoitus sitten pitää kylän oma ohjattu ilta,
jossa pohditaan Vojakkalan osalta, mihin turvallisuussuunnitelman osa-alueeseen voimat keskitetään tänä keväänä.
Tämän illan pohjalta pienempi ryhmä työstää turvallisuussuunnitelman kirjallisen osuuden. Seuratkaapa ilmoittelua
ja tulkaa mukaan!

Vojakkalaan Juhlatalo
Vojakkalan koululle tuleva juhlatila on saanut nimen. Raija
ja Hannu Holappa paljastivat nimikilpailun tuloksen kyläkokouksessa. Nimikilpailuun oli saatu paljon ehdotuksia.
Parhaaksi ja paikkaa parhaiten kuvaavaksi Holapat olivat
valinneet Outi Larmin ehdottaman ”Vojakkalan Juhlatalo”nimen. Tämä kuvaa yksiselitteisesti, missä ollaan ja myös
tulevan paikan luonnetta. Raija Holappa korosti, että tuleva
juhlahuoneisto on vuokrattavissa vapaasti niin omatoimisille
juhlanjärjestäjille, kuin myös niin, että joku toinen pitopalveluyrittäjä hoitaisi tarjoilut. Tavoitteena on, että juhlahuoneisto

olisi valmiina ja käytettävissä heinäkuusta alkaen.
Holapat ovat helmikuussa muuttaneet kivikoululle, jonne
heille on remontoitu asuinhuoneisto. Remonttityöt pitopalveluyrityksen käyttöön tulevassa keittiössä ovat myös alkaneet.
Samoin puukoulun puolella on aloitettu remontointi purkamalla luokkien välinen seinä ja muita vanhoja rakenteita.

Vojakkalan kylä facebookissa
Jos käytät facebookia, kirjoita etsi-kenttään Vojakkalan kylä
ja pyydä liittyä ryhmään. Täältä saat tietoa kylän tapahtumista ja pääset itsekin kirjoittelemaan ja keskustelemaan.
Mukaan on liittynyt jo 52 ihmistä!
Toki myös vojakkala.fi -sivustolta löytyvät ajankohtaiset
kylätapahtumat ja tiedot. Kannattaa käydä tarkistamassa, kun
paperisena tietoa jaetaan kuitenkin melko harvakseltaan.
Kylällä on nyt mukava tekemisen meininki, uusia tekijöitä
on saatu yhdistysten hallituksiinkin. Kylätuvan valmistuttua
on mahdollisuuksia vaikka millaiseen toimintaan! Ajatuksia
ja ideoita saa esittää - yhteystietoja niin kyläyhdistyksen kuin
Valppaankin toimijoille löytyy sisäsivulta.
Pirtsakkaa talvea toivottelee Sisko

Teatteria kaikenikäisille!
Nyt on vuorossa teatterireissu, jonne voidaan lähteä
päiväkoti-ikäisestä isovanhempiin!
Lauantaina 23.3. klo 15
Hyvinkää-salissa Teatteri Päivölä esittää Sakari Topeliuken
mukaan musiikkinäytelmän
Adalmiinan helmi.Pääroolissa Prinsessa Adalmiinana
nähdään upeaääninen Diandra Flores, joka laulaa useita
lauluja mm. levyltään.
Yhteiskyyti lähtee Vojakkalasta Kylätuvan pihalta noin klo 13.45. Varaa paikkasi heti tai viimeistään 27.2. mennessä (jos lähtijöitä
on paljon, voidaan vielä yrittää saada lisäpaikkoja)
Pirjo Hakala 040 417 4398. Kysy myös väliaikatarjoilut samalla kertaa!
Liput 20 eur aikuiset / 15 eur alle 16 v lapset. Liput
kustantaa jokainen lähtijä itse, kyläyhdistys maksaa
matkan.
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Vojakkalalaiset ry toimii
kyläläisten äänitorvena
Sääntöjen mukaan kyläyhdistys Vojakkalalaiset ry:n ”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.

Kyläyhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki, jotka
ovat kiinnostuneet kylätoiminnasta. Jäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua. Järjestettyyn toimintaan ovat kaikki
tervetulleita, jäsenyydestä riippumatta. Virallisissa yhdistyksen kokouksissa äänivalta on kuitenkin vain yhdistyksen
jäsenillä, vaikka kaikilla alueen asukkailla onkin läsnäolo- ja
puheoikeus.
Halutessasi kyläyhdistys Vojakkalalaiset ry:n jäseneksi
ilmoita nimesi, syntymävuotesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja
mahdollinen sähköpostiosoitteesi yhdistyksen sihteeri Pirjolle tai
puheenjohtaja Siskolle. Myös lapset voivat olla kyläyhdistyksen
jäseniä. Täysvaltaisia heistä tulee 15-vuotiaina ja tavoitteena
on, että tuolloin heiltä itseltään varmistetaan, haluavatko he
jatkaa kyläyhdistyksen jäseninä.
Kylätoimintaa voi halutessaan tukea maksamalla haluamansa
suuruisen kannattajajäsenmaksun Vojakkalalaiset ry:n tilille
IBAN FI50 5253 1540 0028 71
Vojakkalalaiset ry hallitus 2013:
Puheenjoht.
Sisko Savolainen (03) 433 4331, 050 522 8955
etunimi.sukunimi@poronoro.fi
Varapuhj.
Kimmo Pekkala
040 586 7516
etunimi.sukunimi@poliisi.fi
Siht. ja rahasth. Pirjo Hakala
040 417 4398
etunimi.sukunimi@pp8.inet.fi
Leikekirjanh. Niina Ollikkala
050 3422 637
Turvallisuusvast. Karli Orava
050 568 0079
Ymp. ja rak. asiat Essi Tuomenoja
040 506 2853
Kokousemäntä Liisa Tarkkala
0400 677 238
Pääemäntä
Erkki Viira
0400 847 975
Leena Heikkinen
050 359 9291
Raija Holappa
0400 615 636
Simo Ollikkala
0400 545 648

Vojakkalan Valppaan jäseneksi
Voimistelu- ja Urheiluseura Vojakkalan Valpas ry on rekisteröity
jo vuonna 1948. Valpas toimii Suomen Työväen Urheiluliitto
TUL ry:n jäsenseurana.

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.
Nykyisellään Vojakkalan Valpas pyörittää talkoovoimin
kesätansseja Vojakkalan lavalla. Sen omistukseen kuuluu
myös kyläkeskuksen kauppakiinteistö asuntoineen. Kiinteistöön valmistuu tänä vuonna entisen kioskin tiloihin Kylätupa
palvelemaan kyläläisten kerho- ja kokoustarpeissa. Yhteistyö
kyläyhdistyksen kanssa on mutkatonta - kumpikin toimii kylän
ja kyläläisten parhaaksi.
Valppaan nuorisojäseneksi voi liittyä alle 15-vuotias henkilö.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt
yksityinen henkilö. Vuonna 2013 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 2013:
Puheenjoht. Eero Leponiemi
050 303 4948
Varapuhj. Asko Stenholm
044 425 2459
Sihteeri
Sisko Savolainen 050 522 8955
Rahasth.
Merja Zetterman
040 762 4488
etunimi.sukunimi@gmail.com
Arja Lius
0400 905 600
Yrjö Uotila
0400 558 948
Taisto Vaittinen
Urpo Vienonen
044 589 8085

Vojakkala edustettuna:
Kirkkovaltuusto 2011-2014:
Anne Lukana 050 300 0756 anne.lukana(at)utu.fi
Kunnanvaltuusto 2013-2016, varajäseninä:
Essi Tuomenoja 040 506 2853
essi94(at)gmail.com
Marko Saikkonen 0400 874 346 mc1(at)luukku.com
Mikko Ahola
040 509 2410 aholamikko(at)luukku.com
Ympäristö- ja rakennuslautakunta:
vpj. Essi Tuomenoja 040 506 2853
Nuorisovaltuusto 2013-2014:
Terhi Maunula 040 157 6630

Kyläläisiä tai kylätapahtumia lehtien palstoilla? Toimita mahdolliset lehtiartikkelit leikekirjanhoitajalle.
Leikekirjoja on koottu 80-luvun alkuvuosista saakka. Näistäkin piirtyy pieni palanen kylähistoriaa....
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KOTIPALVELU

TERTTU LUKANA Tmi

p. 050 531 5561

Taru Lunden on suorittanut
MLL:n lastenhoitajakurssin
ja tulee mielellään lastenhoitoavuksi iltaisin tai viikonloppuisin.

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

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

Valokuvaus ja videointi, esitteet, mainokset.
Markku Hirvenoja, p.040 584 5874
tai etunimi@poronoro.fi

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

Tapani Koski 0500 469 718

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

0100 84600
Tulossa päiväretkiä, teatterimatkoja, ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
La 23.2. Tallinnan päiväristeily Nyt uudella M/S Finlandia -laivalla,
bussi mukana maissa. Lähtö Lopelta klo 6.45. Hinta 55€/hlö

Tarvitsetko lastenhoitoapua?
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) tarjoaa lapsiperheille
lyhytaikaista ja tilapäistä lastenhoitoapua esimerkiksi kun vanhemmat haluavat harrastaa, opiskella, poiketa kokouksessa tms.
Loppi kuuluu MLL:n lastenhoitoavun piiriin.

Myös Vojakkalassa hoitaja
Nyt on myös Vojakkalassa koulutettu MLL:n lastenhoitaja tilapäistä hoitoapua tarvitseville. Yhdeksättä luokkaa käyvä Taru
Lunden odottaa innolla mahdollisia työtehtäviä. Koulun käynnin
vuoksi parhaiten hänelle sopivat viikonlopputyöt, mutta toisinaan myös arki-iltoina työkeikat onnistuvat, jos sattuu olemaan
lyhyt koulupäivä.
Tarun haaveissa on jatkaa opintoja peruskoulun jälkeen
alalla. Hänellä on perhepiiristä kokemusta lasten kaitsemisesta
ja peruskoulun työelämään tutustumisjaksotkin ovat kuluneet
lasten parissa. Muutaman sisaruksen sarjakin tulee hoidetuksi,
ellei ihan vauvoja ole joukossa, vakuuttaa Taru. Mieluusti Taru
kuitenkin tulisi hoitamaan myös vauvaikäistä tai taaperoa.

Varaa netistä, palkka käteisenä
MLL:n lastenhoitoapua haluava voi tehdä varauksen helpoiten netissä olevan välitysohjelman kautta. Tämä löytyy
mll.fi-sivustolta ja täältä “Lastenhoitoapua”. Myös puhelimitse varauksia voi tehdä numerosta 044 0303301 arkisin
klo 8-12. HUOM! Seuraavan päivän tilaukset tulee jättää
edellisenä arkipäivänä klo 12 mennessä!
Ohjelman kautta tehty varaus välittyy lähimmälle hoitajalle,
joka on haluttuun aikaan vapaana. Käytännön asioista sovitaan
sitten suoraan hoitajaksi pääsevän kanssa. Jatkossa on mahdollista varata suoraan sama, tuttu hoitaja.

Perhe maksaa käteisellä lastenhoitajalle palkkana 8,20
e/tunti, puolen tunnin tarkkuudella. Tämä on kokonaiskorvaus, joka sisältää lomakorvauksen. Minimiveloitus on kaksi
tuntia. Sunnuntaityöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100
prosentilla korotettuna eli 16,40 e/tunti. Korotettua palkkaa
maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja
itsenäisyyspäivänä. Maksetusta palkasta annetaan hoitajalle
palkkatosite, jonka tekemiseen löytyy myös ohje netistä.

La 30.3. Pääsiäisen päiväristeily Tallinnaan. Bussi mukana. Lähtö
Lopelta klo 6.30, maissa noin klo 12-16. Hinta 55€/hlö
To 25.4. klo 19.00 Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Afrikan
Tähti. Hämeenlinnan Verkatehdas. Ilm. 22.3. mennessä. 54€/hlö
La 11.5. klo 14.00 REMU & The Hurriganes -musikaali. Musiikkiteatteri Palatsi, Tampere. Ilm. viim. 12.4. Lähtö Loppi 11.45. 65€/hlö.
La 25.5. klo 14.00 FIFTARI!-musikaali. Hämeenlinnan teatteri. K-12. Ilm. huhtik. puoliv. mennessä. 44€/49€ eläk. opisk.
La 29.6. klo 18.00 KUUMA KESÄ 85. Pyynikin kesäteatteri, Tampere. Ilm. 28.5. mennessä. 64€/ 61€ eläk. /58€ opisk., työttöm.

w w w. l i n - c a r. f i
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Tapahtumakalenteri
ma 18.2.
pe 22.2.

13.00-14.30
20.00-

la-su 23.-24.2
to 28.2.
18.00-20.00
su 10.3.

klo 18-

to 14.3
ma 18.3.
la 23.3.
to 28.3.
su 7.4.

18.00-20.00
13.00-14.30
15 18.00-20.00
13 -

to 11.4.
to 25.4.
ma 29.4.
ke 22.5.
ma 27.5.

18.00-20.00
18.00-20.00
13.00-14.30
18.00-20.00
13.00-14.30

talvi 2013
Seurakunnan vanhemman väen kerho Vojakkalassa, asunto 1 ent. kauppakiinteistö.
Kuutamohiihto Räyskälässä .Yhteislähtö kentän kahvion parkkipaikalta klo 20.15.
Latu lentokentän laitaa Särkijärven rannalle nuotiopaikalle. Omat makkarat mukaan,
nuotiokahvia tarjolla. Yhteistyössä Räyskälä&Vojakkala
Ulkoilu- ja suksitapahtuma Räyskälän kentällä. Lentokoneita & ihmisiä suksilla.
Kyläkerho Rauni Erosella (Arotie 104). Tervetuloa vapaamuotoiseen iltaan jutustelun,
käsitöiden, pelailun & yhdessäolon merkeissä!
Vojakkalan kinkerit Liisa ja Seppo Tarkkalalla (Kujanpääntie 37).
Aiheena itsetunto, ”Tule sellaisena kuin olet”. Virsiä, keskustelua... Tule ja koe itse!
Kyläkerho Taistolla ja Arjalla (ent. kauppakiinteistö, asunto 3).
Seurakunnan vanhemman väen kerho Vojakkalassa. Kylätuvalla tai asunto 1.
Koko perheen teatteriretki Hyvinkäälle! Teatteri Päivölä esittää; Adalmiinan helmi.
Kyläkerho, ehkä jo Kylätuvalla? Tarkista paikka www-sivulta tai Lopen Lehden seur.p.
Vojakkalan Valpas ry KEVÄTKOKOUS & RUOKAILU jäsenistölle Riihisalossa.
Ensin siis kokoustetaan, ruokailemaan päästään noin klo 14 alkaen.
Kyläkerho, Kylätuvalla? Tarkista paikka www-sivulta tai Lopen Lehden seur.p.
Kyläkerho, Kylätuvalla? Tarkista paikka www-sivulta tai Lopen Lehden seur.p.
Seurakunnan vanhemman väen kerho Vojakkalassa. Kylätuvalla tai asunto 1.
Kyläkerho - Kasvienvaihtoilta. Kylätuvalla. Tarkistetaan päivä vielä lähempänä.
Seurakunnan vanhemman väen kerho Vojakkalassa. Kylätuvalla tai asunto 1.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Talven aukioloajat:

Ma, Ke-Pe, La 10.00 - 17.00
Su 10.00 - 16.00
Ti
Suljettu

• Jalkojen hoitoja, myös kotikäynteinä
• Ripsien pidennykset / tuuhennukset
• Lahjakortit!

Taikajalat
Minna Paljakka

Jokiniementie 12

050 4148 414

-sisustuspuut

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

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

Avoinna arkisin klo 8.00-16.00

www.lopella.fi
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Valokuvia kylältä kaivataan!
Jos uudistettaisi kylän www-sivuston yleisilmettä muutaman
kerran vuodessa vaihtuvilla ajankohtaisilla valokuvilla kylämiljööstä, tapahtumista, ihmisistä, lähiluonnosta...
Kaivelepa arkistojasi ja mieti, löytyisikö sinulta jotain julkaisukelpoista. Tai jos kameran eteen sattuu jotain merkittävää,
laita kuvia tulemaan! Joukossa voi olla myös historiallisia kuvia,
eli kuvia menneistä kylätapahtumista ja ihmisistä.
Tässä vaiheessa toiveena olisivat KEVÄT-kuvat (maaliskuulta toukokuulle). Jos sitten kesäkuussa vaihdettaisi ilme
kesään (kesäkuulta elokuulle), syyskuussa syksyyn (syyskuusta
marraskuuhun) ja sitten talveen (joulukuulta helmikuulle). Eli
kuvia voi lähetää pitkin vuotta!
Jos julkaisukelpoisia kuvia tulee useita, näistä voisi koota
etusivulle vaihtuvan kuvaesityksen. Sitten kun vaihdetaan seuraavaan vuodenaikaan, laitettaisi julkaistut kuvat ”Vojakkalaa
kuvina” -osioon. Kuvaajan nimi mainitaan tällä sivustolla kuvan
yhteydessä, etusivulla sivun alalaidassa.
Laita kuvaehdokkaita suoraan osoitteeseen markku.
hirvenoja(at)poronoro.fi. Meillä on monimuotoinen kylä, näytetään se muillekin!

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118
Ilmestyminen

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro huhtikuussa
Julkaisija
Vojakkalalaiset ry.
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos
170 kpl
Jakelu
Vastaava toimittaja
Urpo Vienonen
Sisko Savolainen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala Monistus
p.(03) 433 4331/ 050 522 8955 Forssan Digitulostus
etunimi@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Simolat
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ 6 numeroa

