Kuva: Jorma Laine

Kylän tiedotuslehti

16. vuosikerta

1/2014

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

Kylätupa käytettävissämme

Kyläkokoukseen su 9.2. klo 17

Kylätupa on valmistunut, kalustettu ja otettu käyttöön. Huoneisto on vallan viihtyisä ja edustuskelpoinen kauniine poppanaliinoineen. Myös keittiö on käyttökunnossa ja astioitakin
löytyy niin, että alkuun päästään. Iso kiitos kattiloista, lasten
askartelutarvikkeista ja sakseista, joita lahjoituksena on saatu
niin yksityisiltä kuin yrittäjiltäkin!
Taideseura Aprilis ripustaa iloksemme taidetta Kylätuvan
peräseinälle. Ennen joulua esillä oli Irja Mikkolan maalauksia, tammikuusta alkaen Päivi Heimosen taulut ilahduttavat
kävijää. Tämäkin on hieno osoitus siitä, miten voimme kukin
antaa omaa osaamistamme yhteiseksi iloksi!

Vojakkalan kyläkokous pidetään sunnuntaina 9.2. klo 17
alkaen Kylätuvalla. Vieraaksi saamme kunnanjohtaja
Karoliina Viitasen, joka tulee kertomaan ajankohtaisia kuulumisia kunnasta. Hän kertoo myös kunnan varautumisesta
poikkeusoloihin, eli esim. pitkien sähkökatkojen aikana. Nyt
on myös hyvä mahdollisuus tulla keskustelemaan ja kysymään suoraan kunnanjohtajalta mahdollisia kuntatalouteen
tms. liittyviä asioita.
Kokousasioissa suunnittelemme alkaneen vuoden toimintaa. Kylätuvan valmistumisen myötä on avautunut ihan uudenlaiset mahdollisuudet. Kyläkokouksessa on tilaisuus tuoda
esiin myös toiveita ja tarpeita ympäristöön, liikenteeseen ja
kaikkeen kylään liittyvään, johon ehkä yhdessä voisimme
vaikuttaa.
Henkilövalintojen osalta on nyt ”helppo” vuosi, eli valituksi tulemisen pelosta ei tarvitse kokouksesta pois jäädä!
Voimassa olevien sääntöjen mukaan hallituksen jsenmäärä on
5-10, joten uusia jäseniä ei ole pakko nimetä kaksi kautta istuneen erovuoroisen tilalle. Kolme muuta erovuoroista voidaan
valita vielä uudelleen. Kyläkokous on myös Vojakkalalaiset
ry:n vuosikokous, joten myös edellisen vuoden toimintakertomuksen läpikäynti ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
toimineille ovat asialistalla.

Kyläkirjasto
Paikalla poikenneet ovat varmasti huomanneet, on kylällä on
jälleen myös oma ”kirjasto”. Kylätuvan kirjahylly on täytetty
uuden uutukaisella kirjallisuudella, lukemista löytyy monen
ikäisille ja monenlaista. Useimmat kirjoista ovat niin vasta
ilmestyneitä, että niitä voi olla hankala ”oikeasta” kirjastosta
tavoittaa. Tämä pieni kyläkirjastomme on myös hieno osoitus
siitä, että meiltä löytyy kylästä monen alan toimijoita ja tekijöitä, suurkiitos kirjat toimittaneelle yksityishenkilölle!
Kirjat ovat siis kaikkien kävijöiden lainattavissa, merkitset
vain hyllyssä olevaan vihkoon yhteystietosi ja mitä lainasit.
Lainaaminen on mahdollista aina, kun Kylätuvalla ovet ovat
avoinna. Ainakin kyläkerhot joka toinen torstai ovat lainaamiseen otollista aikaa. Poikkea tilaisuuksissa, tai jos pihassa
on autoja, voi ovea kolkutella muulloinkin…
Varattavissa myös yksityistilaisuuksiin
Kylätupa on kyläläisiä palvelevan kerho- ja harrastustoiminnan käytössä veloituksetta. Jos ideoita ja ajatuksia yhteiseksi
toiminnaksi on, ota yhteyttä kyläyhdistyksen tai Valppaan
toimijoihin. Yksityistilaisuuksia varten tilaa voi myös varata.
Kyläläisiltä vuokra on 20€/pv, kylän ulkopuolisilta 50€, hintaan sisältyy keittiön käyttö. Käyttäjien toivotaan siivoavan
itse jälkensä, tai siivouksen voi tilata eri korvausta vastaan.
Varaukset Valppaan johtokuntalaisilta tai Siskolta.
Voimme olla ylpeitä, että tällainen tila on talkoilla aikaansaatu - suurkiitos Valppaalle taloudellisesta panostuksesta
hankkeeseen, ja kaikille rakennus- ym. töissä ahertaneille!
Otetaan Kylätupa omaksemme ja aktiiviseen käyttöön.
Sisko Savolainen, p. 045 176 8545
HUOM! Kylällä on tapahtumassa jälleen monenlaista. Katso
takasivun tapahtumakalenterista niin täydenkuun hiihdot, laskiaisriehat, palvelupäivät kuin erilaiset kerhot, kinkerit ym.
Vähälumisesta talvesta huolimatta Räyskälän kentän
ympäri on tampattu latupohja, ja toisinaan myös Cafe26
on auki viikonloppuisin (tarkista tarv. Tanja p.045 639 3034).

ETSINTÄKUULUTUS
Onko Vojakkalassa vuonna 2013 syntyneitä vauvoja? Vanhemmat
ystävällisesti ilmoittakoot pienokaisensa, jotta voimme heitä ja
teitä yhdessä onnitella ja muistaa pienellä rahalahjalla. Laittakaapa
viestiä tai soittakaa, sisko(at)poronoro.fi tai 045 176 8545.

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118

Vojakkalan Juhlatalo

Juhlahuoneisto perhe- & yritystilaisuuksiin
noin 30-100 hengelle Vojakkalan entisellä koululla

Pitopalvelua & astiavuokraus

Voileipä ja täytekakut yms. tarjottavat myös kotiin!
Vuokrataan MATKAILUAUTO Ford Sunlight vm2006
(2:lle aikuiselle tai pienelle perheelle)

Pitopalvelu R. Holappa Oy

p. 0400 615 636
raija.holappa@pidot.fi www.pidot.fi

1

Retki Tarzan-musikaaliin!

Joulukuusi-kisa on ratkennut

Edgar Rice Burroughsin romaaniin Tarzan, apinain kuningas ja Disneyn rakastettuun animaatioelokuvaan pohjautuva
musikaali kertoo Länsi-Afrikan rannikolle haaksirikkoutuneen englantilaispariskunnan pojasta, joka joutuu apinalauman
kasvattamaksi keskellä viidakkoa.Vasta aikuisiässä hän tapaa
ensimmäiset lajitoverinsa – ja tulevan suuren rakkautensa
Janen, jonka täytyy ensi töikseen opettaa hurjalle villimiehelle
sivistyneitä tapoja. Ensi-ilta 20.3.2014 Helsingin Kaupunginteattarissa, suurella näyttämöllä. Ikäsuositus kouluikäisestä
ylöspäin.
Lauantain 26.4. klo 19 näytökseen varattu ryhmälle paikat
parvekkeelta. Lippujen hinnat 47€ aikuiset, 19€ lapset (16
vuoteen asti). Kyläyhdistys järjestää ja maksaa yhteiskyydin.
Varaukset 16.3. mennessä Pirjo Hakala p.040 417 4398.
Nyt on syytä toimia heti, jos haluat mukaan, sillä paikkoja on
rajoitetusti! Lähtö Kylätuvalta Lin-Carin autolla klo 17.
Phil Collinsin Oscar-palkitussa musiikissa yhdistyvät iskevät pop-melodiat, tarttuvat musikaalisävelmät ja afrikkalaiset
rytmit. Tarzan on elämys kaikenikäisille, musikaali, joka loihtii
yleisön eteen viidakon ihmeet, tutkimusmatkailijat ja gorillalaumat. Riemukkaat seikkailukohtaukset ja ihana rakkaustarina
ovat saaneet Broadwaylla ja Euroopassa yleisön suut hymyyn,
silmät kostumaan ja tarjonneet unohtumattoman illan.
Tartu liaaniin ja heilauta itsesi suuren näyttämön sademetsään!

Vojakkalan kaunein joulukuusi 2013 -kisa on ratkennut. Kuusiäänestykseen ilmoitettiin kaikkiaan 11 kpl kauniita joulukuusia.Kylän joulukuusimuoti oli kuvien perusteella kuluneena
vuonna puna-valkoinen! Kuvat olivat esillä www-sivulla,
uudenvuoden vastaanottajaisissa ja Kylätuvan ikkunassa
Loppiaiseen saakka.
Äänestystulos julkistettiin ja arvonta suoritettiin kyläkerhossa 9.1. Ääniä annettiin kaikkiaan 30 kpl. Voitosta käytiin
tiukka kisa kuusien E ja I välillä. Voittajakuusi E, Sundgrenien
kuusi, sai kaikkiaan 10 ääntä. Voitto tuli yhden äänen erolla!
Aänestäneiden kesken arvotun palvelusetelin voitti Pirjo
Hakala. Onnittelut voittajille ja kiitokset osallistuneille!

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

-sisustuspuut

PANEELIT, LISTAT, LATTIALAUDAT
Sisustus- ja rakennusmateriaaleja
myös mökille ja vapaa-ajan asuntoon,
kuljetuspalvelulla.

Varaa paikkasi teatteri- ym. matkoilta!
La 22.2. Päiväristeily Tallinnaan Eckerö Line m/s Finlandia klo
8:30 Helsingistä ja takaisin Tallinnasta klo 18:45. Auto on mukana
maissa ja ostokset saa kätevästi bussin ruumaan. 60 €/hlö.
Pe 28.2. klo 19 Kersantti Karoliina, Verkatehdas, Hämeenlinna.
Kysy mahd. peruutuspaikkoja! Hinta 60€ / 56€ eläk. / 50€ opisk. tai
työtön
La 15.3. klo 15 Musikaali James Dean ”Ikuisesti sinun”, Valkeakosken kaupunginteatteri. Ilm. viim. 13.2. 61€ /59€ eläk. / 55 opisk.
La 22.3. klo 19 Mauno Peppone - Elämä, kuolema ja comeback,
TTT-klubi (Tampereen Työväen Teatteri). Ilm. 20.2., 60€, / 58€ /55€
la 19.4. Pääsiäisen päiväristeily Tallinnaan Eckerö Line m/s Finlandia klo 8:30 Helsingistä ja takaisin Tallinnasta klo 18:45. 60 €/hlö.

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
2

Ke 23.4. klo 18.30 Tarzan Helsingin Kaupunginteatterissa. Musikaali. Ensi-ilta 20.3., hinta 79€/ 74€/ 51€
Ke 30.4. klo 19.30 Abba-Dancing Queen, Musiikkiteatteri Palatsi,
Tampere. Mahdollisuus kolmen ruokalajin illalliseen ennen esitystä!
kso www-sivuilta! Mikäli vain esitys ja matka, 72€, 69€, 58€.

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

Varaudutaan ennakolta - selvitetään avuntarve ja auttajat
Osana kyläturvallisuusteemaa kyläyhdistyksessä on valmisteltu talouskohtaista poikkeusolojen avuntarpeen kartoitusta. Tätä varten on kehitelty oheinen lomake, johon voitaisi
rastittamalla merkitä niin poikkeusolojen ennakoitavissa
oleva avuntarve kuin oma auttamisvalmiuskin.
Poikkeusoloilla tarkoitetaan tässä rauhanajan ongelmatilanteita, esim. myrskyjen aiheuttamia pidempiä sähkökatkoja. Tällä seudulla useimmilla onkin jo parin vuoden
takaa Tapanin-myrskystä kokemuksia ja käsitys siitä, kuinka
omassa taloudessa tultaisi selviämään. Tältä pohjalta lomakkeelle voisi ruksia ennakoitavissa olevan oman talouden
avuntarpeen. Esim. jos puhdasta vettä ei ole sähköttömänä
aikana saatavissa, tai jos lämmitys ei toimi ja kylmyys uhkaa.
Lomakkeilta voitaisi jo ennakkoon koota lista talouksista,
joista on toivottu avuntarpeen tarkistus tai ennakoitu mahdollinen tarve evakuointiin.
Lomakkeella tiedustellaan myös omaa valmiutta auttaa
poikkeusoloissa. Esimerkiksi jos pihassa on kaivo, josta hyvälaatuista vettä saa nostettua ilman sähköä, voitaisi tietoa jakaa
lähikulman talouksille, joilla tätä mahdollisuutta ei ole.
Toisessa taulukossa kartoitetaan mahdollisuutta tarjota
lyhytaikaista naapuriapua. Toki useimmilla on tiedossa
omat naapurit ja heidän osaamisensa ja valmiutensa, mutta
vasta muuttaneilla, uusilla asukkailla tätä tietoa ei ole. Jos
tällaisessa taloudessa tapahtuu vaikka äkillinen loukkaantuminen ja tarvittaisi sairaalareissun ajaksi lapselle hoitaja,
voitaisi tämän listan avulla selvittää lähimmät mahdolliset
henkilöt, joille voisi soittaa ja tiedustella apua.

Kolmannessa taulukossa selvitetään valmiutta tarjota
pelastustoimen avuksi taloudesta löytyvää konekalustoa
tms., jos tarve vaatii. Eli tämä listaus on tarkoitettu avuksi
silloin, jos äkillisessä kriisitilanteessa pelastuslaitos tarvitsisi avukseen pikaisesti paikallisilta esim. moottorikelkkaa.
Tällöin voitaisi tiedustella, ehtisivätkö lähimmät kelkan
omistajat avuksi.
Kohdassa ”Otan vastaan tiedotusringin tiedotteet”
ilmoittaudutaan mukaan rinkiin, joka välittää mahdolliset
poikkeusolojen tiedotteet esim. kunnasta päin. Yhteystietona
lomakeelle talletettu numero/numerot.
Rastimalla ”osallistun avuntarpeen tarkistukseen
omalla kulmakunnalla” ilmoitetaan valmius olla apuna
tarkistamassa lähellä mahdollisesti olevat taloudet, jotka ovat
pyytäneet avuntarpeen tarkistusta. Tarkoitus on, että kun tarkistettavat taloudet ovat selvillä, nämä jaettaisi jo ennakolta
niin, että kullekin tarkistettavalle on tarkistaja olemassa.
Lomakkeilla kerätyt tiedot talletettaisi koottuna valituille
poikkeusolojen yhdyshenkilöille (2 kpl) ja kyläyhdistyksen
puheenjohtajalle, joille soittamalla tieto esim.naapuriapuun
halukkaista löytyisi.
Mitä mieltä olette? Onko tällainen kattava tietojen keruu
kylällämme tarpeen? Tule mukaan kyläkokoukseen 9.2. tällöin myös tämä asia keskustelun alla!
Jos hommaan päätetään ryhtyä, tiedot voitaisi kevättalven aikana kerätä ”ovelta ovelle”, kiertäen kulmakunnittain
taloudet läpi.
Lisätietoja Karli Orava p. 040 766 2246

TALOUSKOHTAINEN POIKKEUSOLOJEN AVUNTARPEEN KARTOITUS JA AUTTAMISVALMIUS / VOJAKKALAN KYLÄ
Kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia ja ne säilytetään kunnan yhteyshenkilöillä ja hallituksen puheenjohtajalla (yhteensä kolmella henkilöllä), tiedotusrinkien yhteystiedot ovat myös
kulmakuntien yhteyshenkilöillä.

NIMI JA YHTEYSTIEDOT

POIKKEUSOLOT (esim. pitkät sähkökatkot)

SOPIMUKSEN MUKAAN VOIN AUTTAA

Minulla on mahdollisuus
auttaa

Ei tarvetta tarkistukselle

Aggregaatti

*

Saatan tarvita
evakuointiapua

Vedenottomahdollisuus

*

Peseytymismahdollisuus

*

Majoitusmahdollisuus

Kuljetusapu

_____________________ henkeä

Taloudessamme ongelmia
voi aiheuttaa:

Kuljetusmahdollisuus

Asiointiapu

Veden saanti

Muu?

Kodinhoitoapu:

TIEDOTUSRINKI:

Ruoan lämmitys

* lumi- ym. ulkotyöt

Poikkeusolojen aikana kunnan
yhteyshenkilöt :
Jukka Tuomenoja
040 570 6118
Karli Orava
040 766 2246
Kulmakuntien yhteyshenkilöt :
Eerolankulma
Essi Tuomenoja
040 506 2853
Heinunkulma
Liisa Tarkkala
0400 677 238
Kaakonkulma
Kimmo Pekkala
040 586 7516
Kaustankulma
Kyläkeskus
Karli Orava
040 766 2246
Tervalamminkulma
Sisko Savolainen
045 176 8545

Peseytyminen
Talon lämpimänä pitäminen

* puunkanto
* ruoanlaittoapu

Muu?

Erikoisosaaminen, jossa voin
auttaa:

Taloudessa asuu

AUTTAMISVALMIUS

LYHYTAIKAINEN NAAPURIAPU

OMA AVUNTARVE
Haluan, että avuntarpeeni
tarkistetaan

Lastenhoito
Eläintenhoito:

Muu?
Otan vastaan tiedotusringin tiedotteet
Osallistun avuntarpeen tarkistukseen omalla kulmakunnalla
MUUTA HUOMIOITAVAA:

PELASTUSTOIMEN AVUKSI
Aggregaatti
Kaivuri
Traktori
Moottorikelkka
Mönkijä
Muu kuljetuskalusto
Raivauskalusto tai -taito
Sairaanhoitaja / lääkäri
Metsästys- ja aseenkantolupa
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Tapahtumakalenteri
to 30.1
to 6.2.
su 9.2.
pe 14.2.
ma 17.2.
to 20.2.
la 22.2.
su 2.3.
ti 4.3.
to 6.3.
su 9.3.
to 13.3.
ma 17.3.
to 20.3.
su 23.3.
la 29.3.
to 3.4.
ma 14.4.
ke 16.4.
la 26.4.
ma 12.5.

talvi 2014

tarkista myös www.vojakkala.fi

klo 14.30-15.30 Jumpparyhmä Pontevat: kunnan liikuntatoimen vetämä jumppa Räyskälän leirikeskuksessa
joka toinen torstai (pariton viikko). Varaa mukaasi jumppa-alusta, kengät ja mahd. juomapullo
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla. Vapaamuotoista ihmisten tapaamista, käsitöitä, pelailua...
klo 17Kyläkokous Kylätuvalla. Vieraana kunnanjohtaja Karoliina Viitanen. Vojakkalalaiset ry
vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!
klo 20Täydenkuun hiihto Selkäsaareen. Lähtö Kylätuvalta. HUOM: hiihdetään vain hyvällä säällä,
kuun loistaessa. Jäävaraus. Omat makkarat tms. eväät mukaan! Nokipannukahvit nuotiolla.
klo 13-14.30 Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla.
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla. Vapaamuotoista ihmisten tapaamista, käsitöitä, pelailua...
klo 10Palveluja Kylätuvalla: kampaaja-Mirka 040 352 8171 ja hieroja-Karli 040 766 2246 .
Varaa aikasi hyvissä ajoin - tammikuussa kaikki halukkaat ei mahtuneet...
Laskiaisrieha Räyskälän leirikeskuksessa. Hernesoppaa, laskiaispullia ym. Järj. Räysk. ktk
klo 16Mäenlaskua Kujanpään laavulla. Lumivaraus- lisää tarttis sadella, jotta päästään laskemaan!
Nuotiolla paistellaan makkaraa, lettuja ym. Os. Kujanpääntie 37, autot Tarkkalan pihaan.
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla. Vapaamuotoista ihmisten tapaamista, käsitöitä, pelailua...
klo 18Vojakkalan kinkerit Kylätuvalla. Ilkka Juote & Taina Sulkanen paikalla. ”Kristityn vapaus” -teemana.
klo 13-19
Palvelupäivä Kylätuvalla. Varaa aikasi kampaaja-Mirka 040 352 8171, jalkahoitaja-Minna
050 414 8414 ja kasvohoitaja-Annakaisa 040 712 1669. Myös to 5.6.
klo 13-14.30 Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla.
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla. Vapaamuotoista ihmisten tapaamista, käsitöitä, pelailua...
klo 12-15
Kyläkahvila Kylätuvalla. Ovet avoinna ja tarjolla kahvia ja kahvileipää pientä korvausta vastaan.
Tervetuloa poikkeamaan ja tapaamaan tuttuja! Järj. Kyläyhdistys.
klo 10Hieroja Kylätuvalla. Varaa aikasi 040 766 2246.
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla. Vapaamuotoista ihmisten tapaamista, käsitöitä, pelailua...
klo 13-14.30 Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla.
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla. Vapaamuotoista ihmisten tapaamista, käsitöitä, pelailua...
klo 17Tarzan -musikaali Helsingin Kaupunginteatterissa klo 19. Kso erillinen ilmoitus s.2!
klo 13-14.30 Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla.

Kaadan puita pihoilta ja tonteilta,
myös hankalista paikoista.
Korjaan ja huollan moottorisahat.
Neuvon myös metsäalan ammattiasioissa

Tapani Koski 0500 469 718
SIIVOUS -ASIOINTI - AVUSTUS - KYLVETYS ym.

Kotiapu Merja Tiilikka

Pikavuoropysäkki Perähuhtaan
Vuodenvaihteessa astui voimaan pysäkkimuutos, joka toi
pikavuoropysäkit Perähuhtaan, kantatie 54:n ja valtatie 10:n
risteykseen. Käytetäänpä bussivuoroja hyväksemme - kymmenkunta vuoroa/pv kulkee kuitenkin kumpaankin suuntaan,
ja tästä pääsee myös lähikaupunkeja pidemmälle, Turkuun
tai Keski-Suomeen ja vieläkin pohjoisemmaksi.

Kuopankaivaja

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

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

Taikajalat
Minna Paljakka
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Jokiniementie 12

050 4148 414

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

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro maaliskuussa 2014
Julkaisija
Vojakkalalaiset ry
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos
170 kpl
Jakelu
Vastaava toimittaja
Urpo Vienonen
Sisko Savolainen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala Monistus
p. 045 176 8545
Forssan Digitulostus
etunimi@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Simolat
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ 6 numeroa

