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Kyläkuulumisia
Kesä tuli ja vaikuttaa kasvun kannalta paremmalta
kuin edellinen - mutta eihän vielä olekaan heinäaika.
Kosteus on kuitenkin melko suurta ja kasvitaudeista
saattaa aiheutua päänvaivaa.

Vojakkala tunnetuksi
Kylätoimikunta päätti keväällä ottaa aktiivisen roolin
ja markkinoida kylää niin toukokuisilla kunnan tonttimarkkinoilla kuin ”Hetkessä Häme”-tapahtumassa
Senaatintorilla kesäkuuussa. Kylältä saatiin kaupattavaksi 5 tonttia. Allekirjoittanut hoiti hommaa,
Tarkkalan Liisa avusti senaatintorilla päivän verran.
Muutamia kiinnostuneita ihmisiä löytyi, aika näyttää
saatiinko ketään kiinnostumaan muuttamiseen asti.
Mutta kylän nimi tuli ainakin tutuksi.
Vojakkalan kesätapahtumia ja kylää muutenkin mainostettiin myös koko sivun ilmoituksella seutukunnallisessa Ylisert ry:n ”Kulttuuriviritys 2005” esitteessä
ja Onni muuttaa maalle -hankkeen ”Elämää Hämeen
kylissä” julkaisussa.

Posti sai päätetyksi
Postitoimipaikka Sokalasta tulee Vojakkala virallisesti 1.7.2005; uutta nimeä
saa käyttää heti. Tämä saatiin nyt
jotenkuten samaan kelkkaan tienimistön päivityksen kanssa, vaikka vähän
myöhästyikin. Prosessi otti Postilta
noin 13 kuukautta.

Jotkut ovat ehkä jo huomanneet, että myös
tielaitokselle tehty nopeusrajoituksen alentamispyyntö 80 km/h Vojakkalan risteykseen meni läpi
ja uudet rajoitusmerkit on jo asennettu.
Sen sijaan tapaaminen Tornion kaimakyläläisten
kanssa Keski-Suomessa ei onnistunut; sieltä ilmoitettiin, että kukaan ei lähde. No, me emme edes ehtineet
kysyä, kuka lähtis...

Ryhmisasiaa
Perusturvalautakunta päätti pistää Vojakkalan ryhmiksen pakettiin ainakin vuodeksi. Päätöstä yritetään nyt
saada purettua, koska kylältä on kuitenkin tehty omien
laskujemme mukaan 11 hakemusta päivähoitoon. Ja
lisää potentiaalia tuntuu sikiävän ilahduttavaa tahtia.
Ennen lopettamispäätöstä onnistuttiin kuitenkin saamaan muutamia pihaleluja ja niistä osa on jo asennettu
talkoilla paikoilleen. Töitä jatketaan juhannusviikolla
ja talkooporukkaa tarvittaisiin alueen viimeistelyyn,
tule mukaan!

Kesäistä menoa
Lavan kesäkausi avattiin vauhdikkaasti; ensimmäisten tanssien saldona oli 266 myytyä lippua. Kesäisiä
kylätapahtumia ja lavatansseja on luvassa pitkälle
elokuuhun. Tapaamisiin!
Markku Hirvenoja

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

Päivittäistavaraa & käsitöitä
Avoinna

Ma-To 9-18
La-Su 10-18

Pe 9-20

Kahvila
auki kuten kauppa (c-oikeudet)
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Tervalammin teatteritraktori
käynnistyy
Tervalammilla aloitetaan jälleen lasten oman teatteriesityksen valmistelut maanantaina 20.6. kello 14. Jos olet
kiinnostunut näyttelemisestä ja esittämisestä, tule mukaan!
Tätä kirjoitettaessa ei vielä tiedetä, mistä aiheesta tämän
kesän esitys mahtaa olla. Se selviää maanantaista alkaen,
sitä mukaa kun esityksen juoni kehittyy. Lapset saavat
päästää oman luovuutensa valloilleen, peräänkatsojana
ja ohjaajana toimii Eliisa Asikainen. Elisalta voi kysellä
lisätietoja, p. 050 3222 252
Kaikki huipentuu sitten toisena juhannuspäivänä olevaan
esitykseen, joka alkaa kello 14. Näyttämö on pystytetty Tervalammin pihapiiriin, jyhkeitten lehtikuusten katveeseen.
Esityksen jälkeen kahvitarjoilu ja vierailumahdollisuus
Tervalammin vanhaan tupaan.

Juhannuskokolle
Juhannusaattona kello 22 sytytetään jälleen Vojakkalan
uimarannassa kylän yhteinen juhannuskokko. Haitari soi,
puffetista makkaraa, limua ym. Autolla tullessasi muistathan, että pysäköinti vain rannan puolelle tietä, jotta esteetön
kulku tiellä säilyy.
Kokkoa rakennetaan talkoilla edellisenä iltana, tervetuloa
”kantamaan kortesi kekoon” –tehdään näyttävä kokko!

Kesäjuhlat
Kylän perinteisiä kesäjuhlia vietetään Vojakkalan lavalla
perjantaina 8.7. kello 18 alkaen. Juhlistetaan samalla 25vuotiasta aktiivista kylätoimintaa Vojakkalassa.
Ohjelmassa perinteiset pihapelit: tikanheitto, ammunta,
ketjunheitto, keilapeli ja lapsille kävynheitto. Tanssilattialla
vauhtia tahdittaa Härkätie. Nyt on oiva tilaisuus tulla tanssimaan koko perheellä - tanssilattialta löytyy tilaa myös
lapsille.

Retki Korkeasaareen
Kylätoimikunta järjestää retken Korkeasaareen lauantaina 6.8. Lähtö koululta kello 10. Kylätoimikunta
maksaa matkan ja eväät. Liput
Korkeasaareen jokainen
maksaa itse.
Ilmoittautumiset Tanjalle (p. 040
861 5519) 1.8. mennessä - varaa
paikkasi heti, 16 ensimmäistä
mahtuu mukaan.

Vuolukiviuunit

Kylätoimikunta 25 vuotta
Kuutisenkymmentä Vojakkalan koulupiirin asukasta
kokoontui kyläkokoukseen maanantai-iltana 3.3.1980
käynnistämään kylätoimikunnan. Lopen opisto oli talven
aikana perehdyttänyt aktiivisia kyläläisiä kylätoiminnan
perusteisiin.
Kylätoimikunnan perustajajäseniä olivat Urpo Vienonen,
Sauli Aaltonen, Ritva Ahola, Siiri Pekkala, Arto Kuntonen,
Anja Zetterman, Pertti Sundgren, Merja Mattila, Auli Lintukorpi ja Kaija Uusitalo. Puheenjohtajaksi valittiin Urpo
Vienonen ja varajäseniksi Heikki Ollikkala, Aimo Pekkala,
ja Alli Lukana. Toimikunnan tavoitteena oli saada koko
kylän väki mukaan toimintaan. Ensimmäinen asia oli joukkoliikennetarpeen kartoitus. Kylän juniorikiekkoilijat (Jari
Rantala, Marko Ollikkala, Kari Mattila, Ari Stålhammar ja
Arto Stålhammar) haastoivat heti uunituoreen toimikunnan
jääpallo-otteluun 16.3.1980. Näin se alkoi .
Kylätoimikunnan puheenjohtajina ovat toimineet Urpo
Vienonen 1980-83, Markus Artimo 1984, Urpo Vienonen
1985, Eero Leponiemi 1986-89, Liisa Tarkkala 1990-93.
Jaakko Pankakoski 1994-97, Ilmo Kyttälä 1998-2001 ja
Markku Hirvenoja 2002Hyvin pidetyistä leikekirjoista tiedot kokosi
Liisa Tarkkala

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

Hirsipuun pystyttäjä
Rakennuspalvelu
Markku Heikkinen
Arotie 163
12950 Sokala
050 359 9292

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY
Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135
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Taistelua lasten päivähoidon
säilyttämiseksi Vojakkalassa
Vojakkalalaisten talkoilla rakentama ryhmistila koululla on
ollut käytössä kaksi vuotta. Lapsia on ollut vaihtelevasti
jopa niin, että koko viime talven siellä työskenteli kolme
hoitajaa.
Nyt keväällä lapsia on ollut 4-8. Ryhmiksen jatko joutui
harkinnan alle ja hoitajien on annettu ymmärtää, että työt
Vojakkalassa eivät jatku. Lasten vanhemmille ei vain
huomattu puhua, vaan kyliltä alkoi kuulua juoruja, jotta
Tarkkalan pojat menee kirkolle hoitoon. Häh, mitä? Toisille
vanhemmille ei annettu muuta mahdollisuutta kuin viedä
kirkolle, kun asiaa oli kysytty.

Ratkaiseva kokous 7.6.
Lasten vähyys hoidossa johtuu osittain siitä, että äidit ovat
äitiyslomalla. Vauvoja on syntynyt jo neljä, ja Kujanpään
klaaniin tulee heinäkuussa seuraava eli viides Vojakkalaan.
Viime vuonna syntyi neljä uutta sitkeää sissiä tähän kylään.
Mihin nämä lapset pääsevät hoitoon, kun äidit palaavat
töihin, jos ryhmiksen toiminta nyt keskeytettäisiin?
Eräänä perusteena Lopen kunnan talousarviossa vuodelle
2006 on, että uusia toimipisteitä ja toimia ei perusteta. Ja
siitähän Saraneva pitää kiinni, eikä nyt suljettavaan ja sitten
uudelleen avattavaan hoitopaikkaan saataisi hoitajia.
Ryhmiksen toiminnan varmistamiseksi kylän nuoret
perheet päättivät käyttää lain suomaa oikeutta hakea kunnallista hoitopaikkaa lapsille, vaikka toinen vanhemmista
on kotona. He yhdessä sopivat, kuka milloinkin vie lapsensa hoitoon, jotta ainakin yksi päivähoitaja on työllistetty.
Koska hoitopäivät ovat eri pituisia, saattaa yhden hoitajan
päivä venyä liian pitkäksi. Siihenkin kehiteltiin ratkaisu
joko isovanhemmista, naapureista tai työllistetystä.
Näin saatiin ennen kokousta 11 hakemusta kuntaan ja
asiasta soitettiin vielä perusturvalautakunnan puheenjohtajalle. Päätös oli kuitenkin 7.6. illalla, että Vojakkalan
ryhmäperhepäivähoitopaikan toiminta keskeytetään 1.7
alkaen.
Siitä paikasta päätin, että en voi mennä Senaatintorille
Häme-tapahtumaan etsimään lapsiperheitä ja kehumaan,
että kyllä maalla on mukavaa.

Periksi ei anneta!
Soitin 9.-10.6. kaikille perusturvalautakunnan jäsenille. He
olivat kaikki hyvin hämmästyneitä saamistaan tiedoista,
koska esityslistassa lapsia oli vain kaksi kokopäivähoitoa
ja kolme osapäivähoitoa tarvitsevaa. Perusturvajohtaja
hehkutti vielä, että nämä lapset pääsevät tutulle halutulle
hoitajalle kirkolle ja työmatkatkin vanhemmilla suuntautuvat sinne, mitkä asiat eivät pidä ollenkaan paikkaansa.
Onko kunnan rahatilanne todella lähellä konkurssia
vai miksi perusturvajohtaja ja lautakunnan puheenjohtaja
pantaavat oikeaa tietoa?
Perusturvalautakunnan puheenjohtaja yritti aluksi kiistää täysin tietojen panttaamisen, mutta lupautui kuitenkin
neuvottelemaan, että jospa kuitenkin ryhmis jatkaisi toimintaansa 1.7.
Toivon, että kaikki pienten lasten vanhemmat jaksavat
taistella oikeudestaan viedä lapsensa hyvään, turvalliseen
ja lähellä kotia olevaan hoitopaikkaan. Minua harmittaa,
koska tuntuu, että tilanne ei ole muuttunut kahdessakymmenessä vuodessa mihinkään. Kun minä silloin kysyin
hoitopaikkaa Vojakkalasta, minulle vastattiin, että ei sieltä
kukaan ole ennenkään kysynyt.
Isoäiti Tarkkala
Ps. Olin sitten lauantaina Senaatintorilla Lopen puku päälläni ja kehuin Loppea ja Vojakkalaa hyväksi asuinpaikaksi,
kaikesta huolimatta.
HUOM! Jos luulet tarvitsevasi päivähoitoa lapsellesi
Vojakkalassa seuraavan vuoden sisään etkä ole vielä
päivähoitohakemustasi tehnyt, ota ihmeessä välittömästi
yhteyttä kuntaan! Ja tiedota mielellään myös muille kylän
lapsiperheille, jottei hakemuksia ”joudu hukkaan”.

Päiväkerho jatkaa
Seurakunnan päiväkerhon toiminnan jatkuminenkin oli
katkolla. Aino Kotamäki kuitenkin viestittää, että kerho
alkaa Vojakkalassa ensi syksynä, ja haluaa samalla
välittää kiitokset koulule hyvästä yhteistyöstä.
Päiväkerhot ovat maanantaina ja keskiviikkona
iltapäivisin. Mukaan pääsee 3-vuotiaasta lähtien.
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Tapahtumia
23.6. klo 1824.6. klo 2024.6. klo 2225.6. klo 20
26.6. klo 14
2.7. klo 208.7. klo 189.7. klo 2016.7. klo 2020.7. klo 1823.7. klo 2030.7. klo 206.8. klo 10
6.8. klo 2014.8. klo 11-

Kokonrakennustalkoot uimarannassa.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Amulet - Ari Tarri.
Vojakkalan kokkojuhla
Tanssit Vojakkalan lavalla. Kimara & Väinö Korsu
Lasten teatteritraktoriesitys Tervalammilla.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Härkätie
Kylän kesäjuhla lavalla - Kylätoimintaa 25 vuotta! Soittaa Härkätie.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Ajomiehet.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Tapio Rannanmaa yhtyeineen.
Sähkönokan kesäilta. Lauluinen tapahtuma, järj. Räyskälä-Salo
Tanssit Vojakkalan lavalla. Päivi Prittinen yhtyeineen.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Lopen Harmonikat.
Retki Korkeasaareen. Lähtö koulun pihalta.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Jermut & Ilkka Halonen
Luontopyöräretki. Lähtö kaupalta, määränpäänä Akankaivontie ja Saikkoset.
Makkaraa + juomista perillä, matkaa reilu 20 km.
1.9.
Vojakkalan koulun 100-vuotisjuhlat
17.9.
Kiertokapulan ongelmajätekeräys
30.10. klo 13. Syyslounas Vojakkalan koululla

• Bussi 1 + 16 hlö
• Taksi 1 + 4 hlö
• Taksit 1 + 8 hlö
Pyörätuolivarustuksella

Markkulan sukuseura tutustui
Vojakkalaan

Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045

Apua omalta kylältä
Leila Turkia

Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

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

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää
Tilauksesta kaikki rakennusalan tarvikkeet
Polttoainemyynti, Vuokrattavissa mm. venetraileri, peräkärry, puutarhatyökaluja ym.
MA - TO 9.00 - 18.00
PE
9.00 - 20.00
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LA
SU

9.00 - 18.00
10.00 - 18.00

Sunnuntaina 12.6. saapui koulun pihalle 30 markkulalaista ympäri Etelä- Suomea. Tammelan Rauli esitteli
heille kylän historiaa isojaosta lähtien. Puhetta riitti ja
kalvoja lensi. Sen jälkeen joukko lähti Siukolan riihelle.
Kylätoimikunta järjesti vieraille hyvän keittolounaan
kahveineen sekä Lopen puvun esittelyä. Päivän päätti
kahden tunnin kiertoajelu kylän raitilla.
Elokuussa tulee toinen samanmoinen tapahtuma,
kun Sukuviestin porukka tutustuu kyläämme. Näin se
Vojakkalan asema Suomen kartalla vahvistuu.
Liisa Tarkkala
Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 300 kpl
Jakelu
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
Pääjärvent. 27,12950 Sokala
p. (019) 448 144
sisko@poronoro.fi

Toimituskunta
Markku Hirvenoja, Anne
Lukana, Liisa Tarkkala

Urpo Vienonen
Monistus
Forssan ValokopioKuriiri
Ritva Simola
Piirrokset
Vojakkalan koulun
1.-2. lk

