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Vojakkalan Viesti Internetissä: http://www.aumanet.fi/poronoro/vv

Kyläkuulumisia
Postitoimipaikan nimi
Nimimuutoksen hyväksyminen tuntuu olevan lähes ylivoimainen Postille, vaikkei siihen olekaan mitään esteitä.
Ongelma tuntuu olevan laitoksen sisäisessä tiedonkulkemattomuudessa. Asian perään kysellessäni minulta on jo
ainakin kaksi kertaa tänä vuonna pyydetty niitä papereita,
jotka lähetin viime vuonna...

Maaliskuisessa Ylisetin järjestämässä kyläillassa tuotiin
esille myös Onni muuttaa maalle -hanke, jonka kautta saa
ilmoitettua maaseutukiinteistönsä myyntiin tai vuokrattavaksi, ilman välityskuluja. Tänne voitaisiin ilmoittaa myös
myytävät tontit, jos maanomistaja haluaa aktiivisempaa
välitystä, kuin kylätoimikunnan (ja mahdollisesti myös
kunnan) listoilla oleminen tuo.

Laajakaista Vojakkalaan?

Kevään toimintaa

Laajakaistakin tuntuu vaikealta, vaikka ainoa puhelinyhtiö, joka on ilmoittanut, että asia ei heitä omaehtoisesti
kiinnosta, on Sonera. FSP joutuisi rakentamaan 10 km runkolinjaa ja PHP on vasta Hämeenlinnassa, mutta tulossa
tännepäin. Molemmat olivat kyllä hyvin kiinnostuneita.
Elisa rakentaa vain kännykkäverkkoja. DNA voisi olla
hyvin potentiaalinen langattoman laajakaistan rakentaja,
mutta kukaan ei ole vielä osannut minulle kertoa, kuka
ylläpitää Vojakkalan mastossa olevaa kalustoa. Kiinnostuneita on kylällä tällä hetkellä aika tasan 40.

Lapsijumppa jatkuu toukokuun loppuun parittomien
viikkojen keskiviikkoina klo 18 koululla.
Tienvarsien siivoustalkoot pidetään ma 2.5. ja illalla
klo 19 alkaen sämpyläkahvit koululla. Arvonnassa taas
20 € lahjakortti kyläkauppaan. Säkkejä kaupalta.
Teatteriin mennään koko perheellä 5.5.
Onko tarvetta kompostointikurssille? Kiertokapula on
taas muuttamassa jätteenkeräilyä ja suosittelee haja-asutusalueille kompostointia. Ilmaisia kursseja järjestetään
tarvittaessa.
Markku Hirvenoja

Se kylän rivitalojuttu
Urpo Vienonen julkisti kyläkokouksessa Valppaan tonttihankinnan. Kylällehän on jo vuosia haikailtu rivitaloa.
Nyt Valpas on hankkinut peltoalueen tontiksi kahdelle
rivitalolle kylän keskustasta Volvo-kaupan takaa. Taloja
ei ole kuitenkaan tarkoitus pystyttää talkoovoimin, vaan
urakkana joskus tulevaisuudessa. Toivottavasti ne sopivat
vanhaan kylämaisemaan.

Löytyisikö tontinpaikkoja?
Lopen kunnan tonttimarkkinoita vietetään taas 28. 5. Mitäs
jos nyt ryhdistäydyttäisiin - eikö Vojakkalastakin löytyisi
mahdollisia rakennuspaikkoja tarvitseville? Voitaisiin saada
jokunen uusi asukas kyläelämää vilkastuttamaan...
Eli jos tuntuu, että omilla mailla olisi mahdollinen
tontinpaikka, ilmoita siitä allekirjoittaneelle, joka kokoaa
tonttivaihtoehdot kylän kartalle. Tässä vaiheessa ei tarvitse
vielä lohkoa tai erottaa tonttia, riittää että on valmis neuvottelemaan ko. tontin myymisestä jos joku halukas ilmaantuu.

Kiitokset laduntekijöille
Lämpimän ja vesisateisen alkutalven jälkeen helmi- ja
maaliskuusta muodostui mainio hiihtotalvi. Nyt myös
Vojakkalassa yli kahteen vuosikymmeneen oli mahdollisuus hiihtää hyvillä laduilla.
Kalattoman ympäristössä oli koko talven Arto
Mäenpään ylläpitämät hyvin hiihdettävät ladut ja
käyttäjiä riitti.
Toinen erinomainen hiihtolatu oli Osmo Aholan
tekemä latu Aimo Pekkalan metsätielle, Salmen Jorman
nurkalta aina Pekkalan Oivalle asti. Tällä ladulla oli reilu
korkeusero ja vaihtelevat nousut ja laskut ja metsän tuoma
suoja ja rauha. Reitillä oli talven aikana parikymmentä
käyttäjää.
Koulun takametsäänkin vedettin latu, mutta reitin
kehittämisessä olisi vielä parantamisen varaa.
Asko Stenholm
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Vojakkalan taidepiiriläisten töitä esillä Fallesmannissa, kirjastossa.
15.-24.4.
Romunkeräys Lavan parkkipaikalla
2.5.
Tienvarsien siivoustalkoot, talkookahvit klo 19 koululla.
5.5.
”Konnankoukkuja” -teatteriestys koko perheelle Hyvinkäällä. Lähtö kaupalta klo 12.
21.5. klo 10- Patikkaretki Luutalammen ympäri. Lähtö Räyskälän leirikeskuksesta, omat eväät. Järj. Räyskälä-Salo
28.5.
Lopen tonttimarkkinat
11.6. klo 20- Tanssit Vojakkalan lavalla. Tangokuningas 1989 Risto Nevala.
12.6.
Markkulan sukuseura vierailee ja ruokailee Vojakkalassa.
Romunkeräys
24.6. klo 20- Tanssit Vojakkalan lavalla. Amulet - Ari Tarri.
Puhdasta metalliromua voi
24.6. klo 22- Vojakkalan kokkojuhla
tuoda Lavan parkkipaikalle
25.6. klo 20 Tanssit Vojakkalan lavalla. Kimara & Väinö Korsu
15.-24.4. Paikalle ei tuoda
26.6.
Lasten teatteritraktoriesitys Tervalammilla.
romulavaa, joten pienempi tavara
2.7. klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla. Härkätie
pitää mahduttaa isomman
sisään. Tavaraa ei saa jättää
8.7.
Kylän kesäjuhla lavalla. Soittaa Härkätie.
sähkölinjan alle, jotta nosturi
9.7. klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla. Ajomiehet.
mahtuu toimimaan.
16.7. klo 20- Tanssit Vojakkalan lavalla. Tapio Rannanmaa yhtyeineen.
Ei ongelmajätettä, kylmä20.7. klo 18- Sähkönokan kesäilta. Lauluinen tapahtuma, järj. Räyskälä-Salo
laitteita, akkuja, renkaita,
23.7. klo 20- Tanssit Vojakkalan lavalla. Päivi Prittinen yhtyeineen.
elektroniikkalaitteita.
30.7. klo 20- Tanssit Vojakkalan lavalla. Lopen Harmonikat.
Keräyksen hoitaa Keski6.8. klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla. Jermut & Ilkka Halonen
Suomen kierrätysmetalli,
Tapaaminen pohjoisen vojakkalalaisten kanssa Keski-Suomessa
puh. 044 266 0629.
elokuu
Luontopyöräretki
17.9.
Kiertokapulan ongelmajätekeräys
Matka lastenteatteriin
30.10. klo 13. Syyslounas Vojakkalan koululla
KulkuriTeatteri esittää lastennäytelmään ”Konnankoukkuja” helatorstaina 5.5. Hyvinkäällä Willanäyttämöllä.
Kylälle palveluhakemisto
Kyseessä on satunäytelmä, jossa eläimet päättävät järKoottaisiinkos yhteystiedot lumen auraajista, polttopuun
jestää hyppynarukisat, eivätkä halua noita RiksRaksia
myyjistä, rankojen pilkkojista, traktoritöiden tekijöistä,
mukaan. Laulua, tanssia, musiikkia... Näytelmän kesto
kaivurikuskeista, rakennusalan palveluista, siivous- yms.
kodinhoitopalveluista, hierojista, pitopalveluista, kirjanpi- n. 45 minuuttia. Liput maksavat 4 euroa.
Kylätoimikunta järjestää ja kustantaa kuljetuksen
toavusta... Tai löytyykö kylältä kielenkääntäjiä, tulkkeja,
klo
13.15 alkavaan näytökseen. Lähtö koululta klo 12.
majoituspalveluja, mökin vuokraajia, mökkitalkkariapua,
Liput
maksetaan autossa. Varaa paikkasi Leilalta 22.4.
nurmikon leikkaajia? Entäpä suoramyyntiä: perunaa, kasviksia, munia? Onko eläimiä ja halua ja mahdollisuutta mennessä, p. (019) 448 123 tai 050 531 5573.
esitellä niitä vaikkapa lapsiperheille? Tai koneita vuokrattavaksi, varastotilaa... Mitä muuta?
Kaikesta kylältä löytyvästä tarjonnasta voitaisiin koota
lista, joka julkaistaisiin jo kesäkuun Viestissä. Lisäksi
tämä palveluhakemisto saataisiin varmasti myös internettiin ja esille myös kaupalle. Mallia Räyskälän vastaavasta
palvelupörssistä voi käydä katsomassa Räyskälä-Salon
kylätoimikunnan www-sivuilta. Helpoiten sinne löytää
osoitteen www.hyrinet.fi -> kylätoiminta -> kautta.
Jos haluat mukaan tähän koottavaan kylän palveluhakemistoon, ilmoita tietosi kaupalla olevaan listaan
tai suoraan Viestin toimitukseen Siskolle, yhteystiedot
viimeisellä sivulla.

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

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää
Tilauksesta kaikki rakennusalan tarvikkeet
Polttoainemyynti
Kesäaukioloajat 18.4. alkaen:
MA - TO 9.00 - 18.00
LA
9.00 - 18.00
PE
9.00 - 20.00
SU
10.00 - 18.00

Vojakkalan kyläpuhelinluettelo 2005
Tiedot perustuvat kyläläisten omiin ilmoituksiin. Tämä luettelo on poistettu Viestin nettiversiosta.
Jos tarvitset kyläläisten yhteystietoja, soita (019) 448 144, Markku Hirvenoja tai Sisko Savolainen tai
etunimi.sukunimi@poronoro.fi
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Hirsipuun pystyttäjä

• Bussi 1 + 16 hlö
• Taksi 1 + 4 hlö
• Taksit 1 + 8 hlö
Pyörätuolivarustuksella
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045

Rakennuspalvelu
Markku Heikkinen
Arotie 163
12950 Sokala
050 359 9292

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY
Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135

Vojakkalan kyläkauppa
Jaana Krook ky p. (019) 448 105

Päivittäistavaraa & käsitöitä
Avoinna

Ma-To 9-18
La
9-16

Pe 9-19
Su 10-16

Kahvio
avoinna viikonloppuisin ja arkena iltapäivisin.
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Leila Turkia

Puh. (019) 448 123, GSM 050 531 5573

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 150 kpl
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
Pääjärvent. 27,12950 Sokala
p. (019) 448 144
sisko@poronoro.fi

Toimituskunta
Markku Hirvenoja, Anne
Lukana, Liisa Tarkkala

Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Forssan Valokopio
Kuriiri
Ritva Simola

