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Kyläkuulumisia
Postitoimipaikka-asian osalta todettakoon, että kylätoimikunnan esitys postitoimipaikan muuttamisesta
Vojakkalaksi kyläkokouspäätöksen mukaisesti on lähetetty kuntaan lausuntoa varten. Viimeisten lehtitietojen
mukaan kunnanhallitus puoltaa hanketta, eli asia ilmeisesti lähtee lähiaikoina Suomen Postin käsiteltäväksi.

loppuun mennessä.
Kuutamohiihto Selkäsaareen tehtiin kuutamolla.
Paikalla oli yli 35-päinen joukko oman ja naapurikylän
väkeä. Makkara paistui ja maistui nuotiokahvien kera.
Servettitekniikkakurssi peruuntui osallistujakadon
vuoksi.

Maaliskuussa...

Huhtikuussa...

Kylätoimikunta kokoontui 4.3. Kaija Uusitalo oli
kokouksessa esittelemässä jo syksystä saakka työstettyä suunnitelmaa koulun piha-alueesta, esillä oli versio
6. Tavoitteena on ollut järjestää pihan toiminnot niin,
että siellä olisi turvalliset leikkialueet ja mahdollisuus
käyttää pihaa myös kyläläisten lähiliikunta-alueena. Ideoita on kerätty mm. kylän tapahtumissa. Suunnitelma
asiaa selvittävine liitteineen päätettiin lähettää kuntaan
tiedoksi tekniselle osastolle mahdollisia toimenpiteitä
varten.
Samassa yhteydessä pohdittiin myös kylän jätehuoltopisteen kohtaloa. Kunnan taholta on esitetty paineita
saada molokit jonnekin näkyvämmälle paikalle ympäristön roskaamisen välttämiseksi. Kylätoimikunta ei
kuitenkaan näe koulun pihaa mahdollisena sijoituspaikkana lasten turvallisuuden takia. Kunnalle päätettiinkin
esittää mahdollisuutta selvittää toisen paikan löytämistä
kyläkeskuksen läheisyydestä.
Kyläkokouspäätöksen mukaisesti jäänhoidosta saatu
avustus käytettiin jääkiekkokypärien hankintaan. Kun
kylätoimikunta ja Valpas pistivät lisäksi likoon myös
hieman omia rahojaan, saatiin hankituksi 15 kappaletta
laadukkaita jääkiekkokypäriä luistelijoiden tarpeisiin.
Kypärät ovat kylätoimikunnan ja Valppaan yhteistä
omaisuutta, sijoituspaikkana koulu. Kiitokset Merjalle
aktiivisuudesta asian hoitamisessa.
Tiennimistön uusimisen osalta kylätoimikunnan
tietoon saatettiin muutama muutosehdotus, jotka toimitettiin edelleen tekniselle lautakunnalle maaliskuun

Kylätoimikunta kokoontui 2.4. Tärkeimpänä puheenaiheena oli tulevan kesän matka Tornion Vojakkalaan.
Ohjelmasta ym. tarkempaa tietoa toisaalta. Päätettiin
myöntää 30 euron stipendi eniten keskiarvoaan korottaneelle yläasteen päättävälle vojakkalalaiselle.
Otettiin vastaan Valppaan haaste maastojuoksukilpailujen yhteydessä pidettävästä juoksu/kävelykisasta
Kalattoman nummella.
Kylävaltuuskunnan kokous pidettiin Vojakkalassa
6.4. Väkeä oli paikalla viitisentoista, sillä Lopen Eläkeläiset oli kutsuttu yhteispalaveriin. Varsinaisessa
kokouksessa kylävaltuuskunta järjestäytyi ja asiapuolella keskityttiin pohtimaan mahdollisuuksia saada
Lopelle pienjäteasema ja kierrätyspiste, josta Kapula
hoitaa jätteiden edelleenkuljetuksen. Vaihteeksi Kapula
on tällaista ehdottanut.
Myös Tekninen lautakunta kokousti Vojakkalassa.
Paikalle toivottiin runsasta kyläläisten edustusta
kokouksen aluksi. Tieto tästä tuli hieman yllättäen,
mutta 15.4. paikalla kuitenkin oli ihan kiitettävästi
aktiivisia kyläläisiä.
Markku Hirvenoja

Kyläkauppa aukeaa
Vojakkalan kyläkauppa avaa ovensa talvitauon jälkeen.
Vojakkalan Valpas on solminut vuokrasopimuksen
Helvi Backmanin kanssa huhtikuun puolivälissä.
Kauppatoiminta alkaa heti lupien selvittyä.
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Kylänraitteja siivotaan ma 3.5.
Tienvarsien siivouksessa toimitaan vanhaan malliin, eli
tyhjiä jätepusseja saa ottaa mukaansa koulun rapuilta. Siivottavista osuuksista voisi sopia oman kulmakunnan kylätoimikuntalaisen kanssa, ettei tienvarsiin jäisi roskaisia pätkiä. Jos
jollain kulmakunnalla on innokkaita enemmän kuin tarvis,
54:n varressa on työmaata isommallekin sakille.
Kylätoimikunta tarjoaa kahvit koululla kello 18.30-20.00.
Talkoolaisten kesken arvotaan lahjakortti kyläkaupalle.
Kaikki joukolla säkkejä täyttämään!

Lähdetään Tornion
Vojakkalaan 23.7.- 25.7.
Pohjoisen kaimakylässä meitä odotetaan jo kovasti. Tuttu
porukka on suunnitellut ohjelmaa:
pe klo 18 ruokailu Suomen puolella, siirtyminen Ruotsin
puolelle, jossa savusauna ja illanvietto sekä majoittuminen Palogårdeniin
la aamupala ja kiertoajelu, yritysvierailuja mm. Outokumpuun sekä kahvit Taimi Vaaran kotona heidän
jääkärietappitalossaan yms, illalla siikajuhla, majoittuminen Palogårdeniin
su aamupala, mahdollisuus käydä Tornion kirkossa
jumalanpalveluksessa tai tutustua ortodoksikirkkoon
tai sitten omaa aikaa; läksiäislounas ja -vetistelyt
Torniossa
Matkalle on tarkoitus lähteä hyvinvarustetulla Yhdysliikenteen linja-autolla, jotta lapsiperheetkin viihtyisivät.
Kylätoimikunta sponsoroi matkaa 200 eurolla ja kustantamalla viemiset. Tässä vaiheessa kaivataan ideoita
sopivasta vojakkalalaisesta tuliaisesta.
Näillä näkymin esimerkiksi 30 lähtijän joukolla nuppikohtainen kustannus tasajaolla olisi hieman alle 50 euroa.
Hiltusen Esa on luvannut tulla kuskiksi ja toinen kuski
kylältä on haussa. Mahdolliset lisäsponsoroinnit vaikuttavat hintaan. Lisäksi jokaiselle jää maksettavaksi kaksi
ateriaa paikan päällä.
Jos olet lähdössä mukaan, ilmoittaudu Markulle 4.6.
mennessä, p. (019) 448 144 tai 040 584 5874.

Talkooasiaa
Vojakkalan Valppaan mittava talkooponnistus entisten
postintilojen muuttamiseksi asuintiloiksi on harjakaisia
vaille valmis. Talkootunteja kertyi n. 1500. Työn ”valppaalaisuusaste” oli tavanomaisen korkea, vain putkimies
puuttuu. Ennen tanssitalkoiden alkamista talkoot jatkuvat
kiireellisenä kaupan puolella.
Valpas

Hirsipuun pystyttäjä
Rakennuspalvelu
Markku Heikkinen
Arotie 163
12950 Sokala
050 359 9292
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-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

®

Tulikivi-yhtiöt

Kivi elää kanssasi.

Maastohiihto Vojakkalassa
Eteläistäkin Suomea suosi luminen talvi, joka loi hyvät
edellytykset maastohiihdon harrastamiselle, paitsi Vojakkalassa.
Hyvästä lumitilanteesta huolimatta Vojakkalaan ei saatu
hiihdettävää maastohiihtolatua tänäkään talvena. Latukone
kävi kolme kertaa ajamassa ladun tasaiselle aropellolle ja
järven jäälle, jossa tuiskuava lumi sen parissa päivässä
teki hiihtokelvottomaksi. Maastoonpäin ladunteon esti
paimenlanka, jota ei saatu kiinnikkeeltään laskettua alas
latukoneen tieltä.
Autoilevalle hiihtäjälle ladut löytyivät naapurikylästä
Topenolta, jossa oli runsaasti eripituisia ja tasoisia latuja eri
puolilla kylää. Olisiko näillä laduilla ja Topenon koululaisten erinomaisella menstyksellä kunnan koulujen välisissä
hiihtokilpailuissa mitään yhteistä?
Olisikohan Vojakkalan koulun pihasuunnitelman valmistuttua seuraavana vuorossa hiihtotaitoja kehittävän ja
innostavan hiihtolatupohjan suunnittelu ja raivaus koulun
lähimaastoon? Ehkäpä se toisi Vojakkalan koulun edustuksenkin kunnankoulujen kilpailuihin.
Asko Stenholm

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

Vojakkalan kyläpuhelinluettelo 2004
Tässä on yhteistyön ja yhteydenpidon helpottamiseksi kootun luettelon ensimmäinen versio. Tiedot perustuvat
kyläläisten omiin ilmoituksiin. Jos haluat lisätä omat tietosi luettelon seuraavaan versioon, joka julkaistaneen ensi
vuonna, ota yhteyttä Viestin toimitukseen. Tämä luettelo on poistettu Viestin nettiversiosta.
Mikäli tarvitset luetteloa, ota yhteys toimitukseen, (019) 448 144 tai sisko@poronoro.fi
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Tapahtumia...
3.5.
16.5. klo 10
12.6.
25.6.
25.6. klo 22.
26.6.
3.7.
10.7.
16.7. klo 18
17.7.
23.7.- 25.7.
24.7.
31.7.
8.8. klo 11
18.-19.9.
31.10. klo 13

Tienvarsien siivoustalkoot. Kahvit koululla klo 18.30-20.
Yhteislähtö Räyskälän kaupalta - Patikkaretki Torronsuolle. Oma kyyti, omat eväät.
Tanssit lavalla. Solistiyhtye Suomi
Tanssit lavalla. Kimara solistina Vänö Kursu
Vojakkalan kokkojuhla uimarannassa, kokkotalkoot edellisenä iltana
Tanssit lavalla. Jermut, solistina Ilkka Halonen
Tanssit lavalla. Härkätie
an
Valppa telua.
s
Tanssit lavalla
ö
y
m
Muista seuraa ilmoit
Kylän kesäjuhla lavalla. Soittaa Härkätie.
t,
aalta.
juoksu
Tanssit lavalla. Päivi Siivonen orkestereineen.
maasto tietoja Valpp
Matka Tornion Vojakkalaan
Lisä
Tanssit lavalla. Kari Rautio.
Tanssit lavalla. Lopen Harmonikat.
Luontopyöräretki
Räyskälä-Salo, sata ja yksi kuvaa. Vanhojen valokuvien näyttely Räyskälässä.
Syyslounas

Kyläkauppa Tarjukka
Portaan keskustassa

p. (03) 4343 009

Sekatavaramyymälä: palvelutiskiltä mm.
Hakalan tutut lihajalosteet, lihat, juustot
Veikkauspalvelut
Posti (lähtö klo 16.30)
Kahvio
Nettipiste

MA-PE 9.00 - 18.00
LA
9.00 - 15.00
SU 12.00 - 15.00

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

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa, parillisten
kuukausien puolivälissä. Seuraava kesäkuussa.
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Ulkoasu ja toimitus
Painos 150 kpl
Poronoro Tmi
Vastaava toimittaja
448 144
Tero Tarkkala
Jakelu
Heinuntie 93
Urpo Vienonen
12950 Sokala
Monistus
Puhelin 040 829 5815
Hämeen Konttoritekniikka
tero.tarkkala@mbnet.fi
.
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