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Koulutyö Vojakkalassa päätökseen
Lauantaina 5.6. päättyi koulutyö Vojakkalan koulussa.
Varsinainen ohjelmallinen kevätjuhla pidettiin jo toukokuun alussa, runsaasti koristellussa koulussa. Nyt
seinät loistivat tyhjyyttään ja edessä oleva muutto näkyi
tyhjennettyinä hyllyinä ja nurkkina.
Hymypatsaat luovutettiin koulutovereiden äänestäminä Terhi Maunulalle ja Valtteri Mäenpäälle. Yläkouluun siirtyviä kutosia muistettiin ruusuin.
Ennen lipun laskua ryhmittyi koulun väki vielä aurinkoiseen yhteiskuvaan puukoulun portaille. Kuvia koulun
päättäjäisistä ja toukokuun alun kevätjuhlasta löytyy
www.vojakkala.fi-sivuston osiosta Vojakkalan koulu.
Koulun sivustolta saa myös jonkumoisen käsityksen
siitä, että lapsilla oli muistorikas ja täysi kouluvuosi
monenmoisine tapahtumineen. Kiitos tästä kuuluu
aktiivisille ja innostuneille opettajille Satu Rantaselle
ja Kaisa-Mari Mäkivierikolle sekä avustaja Mervi
Lönngrénille. He pystyivät pitämään lapset järjestyksessä ja toiminnan vauhdissa, vaikka tieto koulun loppumisesta Vojakkalassa kirpaisi varmasti lapsiakin.

Lähikouluksi Länsi-Lopen koulu
Vojakkalan koulupiiriläisten lähikoulu on ensi syksystä
alkaen Länsi-Lopen koulu Topenolla. Tänne siirretään
myös huomattava osa Vojakkalan koulun irtaimesta
omaisuudesta, naulakoita ja liitutauluja myöten. Osa
huonekaluista lähtee kirkonkylälle.
Kevään tiedon mukaan ensi syksynä Länsi-Lopen
koululla aloittaisi 45 perusopetuksen oppilasta ja 5
esiopetuksen oppilasta. Luvassa olisi myös iltapäivätoimintaryhmä.
Länsi-Lopen koulu toimii kolmiopettajaisena. Vojakkalassa 1-2. luokkaa ja eskareita opettanut Kaisa-Mari
Mäkivierikko siirtyy opettamaan vastaavia luokkia
Topenolle ensi syksynä (yhteensä peräti 20 lasta!) ja
myös eskareiden avustajana toiminut Mervi Lönngrén
siirtyy tänne vastaaviin tehtäviin. Mervillä on Topenolta
useamman vuoden avustajakokemus ennen Vojakkalaan tuloaan, joten paikat ja lapset ovat hänelle tutut.
Topenon koulun pitkäaikaiset opettajat jatkavat toimissaan, Elina Aution opettaessa 3.-4. luokkaa (13 oppilasta) ja Eero Aution 5.-6. luokkaa (17 oppilasta). Eero

Autio toimii apulaisrehtorina, rehtorina toimii kirkonkylän aluerehtori Erika Kauppi-Nykänen.
Koulun palveluvastaavana toimii Päivi Heimonen.
Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Länsi-Lopen
koululla toimisi ensi syksystä alkaen vain jakelukeittiö, mutta asia on vielä kesken. Mm. Heimonen itse
on vakuuttanut, että hän pystyisi hyvin valmistamaan
koulun tiloissa ruuan ensi syksyn oppilasmäärälle ja
henkilökunnalle.

Kiinteistön kohtalo avoin
Kunta kauppaa Vojakkalan koulukiinteistöä julkisin
ilmoituksin. Näytöt koululla ovat ke 23.6.2010 klo 9-11
ja pe 6.8.2010 klo 9-11 tai erikseen sovittavana aikana
(Pasi Träff, puh. 050 321 4924). Suljetut tarjoukset on
pyydetty elokuun loppuun mennessä. Tarjouksissa pyydetään selvitystä kiinteistöjen käytöstä. Kunta pidättää
itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.
Kivikoulun päädyssä olevan ryhmiksen kohtalo on
avoin, perusturvalautakunta päättää asiasta kesäkuun
puolivälin kokouksessaan. Kunnan virkamiesjohto on
selvästi ilmoittanut kantanaan, ja kokouksen päätösesityskin on, että ryhmis Vojakkalassa lopetetaan ja lapsille
osoitetaan hoitopaikat muualta. Kirkonkylälle ollaankin
perustamassa uutta päivähoitoryhmää...
Jos ryhmis kylällä loppuu, ei seurakunnan päiväkerhoonkaan riittäisi todennäköisesti lapsia. Kun koulun
kauppa ei selviä ennenkuin syksy on pitkällä, ei mahdollisesta tilojen käytöstäkään voida sopia kenenkään kanssa
ja näin menetetään myös opiston maalauspiiri.
Koulun muuton myötä kylältä siirtyy pois paljon esineistöä, joka on kiinteästi kuulunut kylään, onhan koulu
ollut kyläläisten ”oma” tila vuosikymmenet. Nähtäväksi
jää, mistä esimerkiksi kylää kuvaavat taulut jatkossa
löytyvät. Toivottavasti mitään korvaamatonta ei ole
heitetty muutossa hukkaan.
Yksi ajanjakso Vojakkalan historiassa on päättynyt
koulun myötä. Jäljellä ovat enää tyhjät, kolkot seinät.
Kylämme menetti kerralla lähes kaiken. Suru ottaa
aikansa, mutta vihallakaan emme mitään voita. Tulevaisuus on avoin, mutta siinä voi piillä myös mahdollisuus. SS
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Koulun kentät pelikäytössä kesän

Vojakkalan juhannus 2010

Vojakkalan koulun kentät ovat käytettävissä vielä elokuun loppuun saakka. Luvan kenttien käyttöön antoi
aluerehtori Erika Kauppi-Nykänen. Koulun pihalla
voisi pelailla lentopalloa, jalkapalloa tai pesistä.
Pesisillat koululla tiistaisin 22.6. alkaen klo 18.
Koulun pesisvarusteet ovat koulujen alkuun asti käytettävissämme, tervetuloa pelailemaan tiistaisin!

Kokkojuhla uimarannassa 25.6
Kokko sytytetään tuttuun tapaanVojakkalan uimarannassa klo. 22.00. Haitari soi ja rannalla palvelee
kylätoimikunnan pienimuotoinen puffetti ja grilli,
josta saa makkaraa, karkkia, limsaa, yms.
Autoilla paikalle tulevia pyydetään pysäköimään
autonsa Vojakkalantien varteen VAIN rannan puolelle tietä.

Muistathan maastojuoksut
Valppaan järjestämät maastojuoksut ovat kevään mittaan keränneet mukavasti kaikenikäisiä juoksijoita.
Metsästä löytyy kolme merkittyä reittiä, noin 1 km,
1,8 km ja 2,3 km. Ihan pienimmät juoksevat valvotusti
alle 200 metrin lenkin.
Maastojuoksut jatkuvat torstaisin klo 18.30. (paitsi
juhannusviikolla rakennetaan kokkoa!) Mukaan ovat
kaikki tervetulleita. Reippailun ohessa tulee myös kuulumiset vaihdettua.
Paikkahan löytyy Vojakkalan kyläkeskuksesta Portaaseen päin mentäessä, Räyskälän risteyksen jälkeen,
Kauppisen talon jälkeen ensimmäistä metsätietä oikealle, linjan alle, jossa risteäviä teitä..

Juhannustanssit lavalla
Vojakkalan lavalla tanssitaan sekä juhannusaattona
että juhannuspäivän iltana klo 20 alkaen (- 02.00).
Aattona soittaa Focus-orkesteri laulusolistinaan
Sakke Kotilainen. Juhannuspäivänä lavan valtaa
tuttu Tytti ja Musikantit.
Teatteritraktorilaiset esiintyvät
Tervalammilla kokoontuvat lapset jälleen juhannusviikolla valmistautuen toisen juhannuspäivän
esitykseen. Totuttuun tapaan sunnuntaina 27.6. klo
14 nähdään traktorin peräkärryn lavalle rakennetulla
lavalla esitys, jota kaikki ovat tervetulleita seuraamaan. Tervalammin pihapiirissä nähtävillä on myös
eläimiä ja tuvan ovet ovat avoinna.

Kesäjuhlat pe 9.7. klo 18 alk.

0100 84600
Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!

Vojakkalan lavalla ja piha-alueella kaiken ikäisten kesäjuhlat. Jälleen ratkaistaan Vojakkalan mestaruudet tikan- ja
ketjunheitossa, ammunnassa ja keilapelissä ja lasten osalta
kävynheitossa. Kahviossa voi viettää herkkuhetken kotitekoisten leivonnaisten äärellä. Arpajaiset. Härkätie soittaa
tanssimusiikkia, ja tanssilattialla tilaa myös lapsille! Pihan
laidalla elämiä lasten viihdykkeenä. Tervetuloa!

To 1.7. klo 19 Guys and dolls -musikaali Heinolan kesäteatteri.
54€/50€
To 15.7. klo 18 Häräntappoase Pyynikin kesäteatteri. 50€/48€.
28.7.-4.8. Formulamatka Unkariin! Pakettihinta 850€.
Ke 8.9. klo 19 Viimeinen valssi- näytelmä Helsingin
kaupunginteatteri 58/56€

Myynti • Asennus • Huolto
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

To 7.10 NHL-ottelu Minnesota-Carolina Hartwall areenalla
140€/hlö
Pe 29.10 klo 19 Operetti Mustalaisruhtinatar Vanajasalissa
Hämeenlinnassa 62/60€
La 27.11 klo 19 Vuonna 85 Remix Tampereen Työväen Teatterissa
80€/hlö

w w w. l i n - c a r. f i
Kaadan puita pihoilta ja tonteilta,
myös hankalista paikoista.
Korjaan ja huollan moottorisahat.
Neuvon myös metsäalan ammattiasioissa
(20 vuoden opettajakokemuksella).

Tapani Koski 0500 469 718
Huom. Matka ei ole este! Mökkini sijaitsee Vojakkalassa.
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Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - telakaivinkone
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819

Hirsipuun pystyttäjä

APUA
vanhoille ja vaivaisille rakennuksille
Rakennuspalvelu Markku Heikkinen
Arotie 163, 12950 Vojakkala
050 359 9292

Kesäteatteriin ja elonkorjuutansseihin
Vojakkalan maa- ja kotitalousseura on herätetty henkiin ja
toimintaan on saatu uutta puhtia uusien ihmisten myötä.
Seuralla ei ole jäsenmaksua ja toimintaan ovat tervetulleita
mukaan kaikki kiinnostuneet, mitään sidoksia esim. maatalouteen ei tarvita, mainitsee seuran uusi pj. Paavo Pyhalammi (p. 050 347 1381, paavo.pyhalammi@nhk.fi).
Seura on järjestämässä retken Pirttikosken kesäteatteriin (Iittalaan) torstaina 22.7. Lähtö noin klo
17, auto kiertää Räyskälän ja Vojakkalan kautta. Seura
maksaa kyydin, pääsymaksun 15 € kustantaa kukin itse.
Ilmoittautumiset 12.7. mennessä Jukka Tuomenojalle p.
040 570 6118, Esitys on Seppo Holttisen käsikirjoittama ja
ohjaama ”Sankareita ja sponsoreita”. Tarina kertoo Eenokki
Suopunkista, joka on leskimies ja kovassa nosteessa oleva
kuntapäättäjä, joka on päättänyt laajentaa vaikutusvaltaansa
asettumalla itse perustamansa puolueen eduskuntavaaliehdokkaaksi. Miehen mottona onkin ”Reilu peli ja jäitä
hattuun”. Tämä näytelmä on eräänlainen tarina suvaitsevaisuudesta tai suvaitsemattomuudesta, kumpi sitten kulloinkin sattuu kyseessä olemaankaan...
Elonkorjuutanssit järjestetään Vojakkalan lavalla
lauantaina 14.8. Ohjelma tarkentuu, seuraa ilmoittelua.
Elo-syyskuulle on suunnitteilla myös yhteinen laavuilta
Melkuttimella, päivämäärä on vielä avoin.
Ajankohtaisista tapahtumista tieto löytyy mm. Vojakkalan www-sivustolta, jonne on päivitetty myös seuran
uudet toimihenkilöt yhteystietoineen.

-sisustuspuut

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

Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Avoinna arkisin klo 8.00 - 17.00

www.lopella.fi

Palveluhakemisto ym.
vojakkala.fi-sivustoa on muokattu eteenpäin (Kiitos Santeri!).
Täältä löytyy nyt oma ”Kylää kuvina”-sivunsa ja myös
palveluhakemistolle luotiin pohja. Myytkö polttopuuta,
teetkö lumien aurausta tms.? Lisäämme mielellämme
tänne erilaisia kylätoimijoita, ota yhteyttä toimitukseen.

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

KOTIPALVELU
TERTTU LUKANA Tmi

P. 050 531 5561

• Koti- ja mökkisiivoukset, ikkunoiden pesu ym kotityöt
Kaikista töistä -60% kotitalousvähennys!

SOITA JA TIEDUSTELE ROHKEASTI!
www.terttulukana.fi

12950 VOJAKKALA
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Yhteystie

dot, tapah

Tulossa...
17.6.
19.6.
22.6.
24.6.
25.6.
25.6.
26.6.
27.6.
3.7.
9.7.
10.7.
14.7.
17.7.
22.7.
24.7.
31.7.
7.8.
11.8.
14.8.

www.voj

tumat, uu

akkala.fi

klo 18.30

tiset...

Maastojuoksut Kalattoman nummella, jatkuu torstaisin.
HUOM. ei 24.6., mutta heinäkuussa jatketaan taas!
klo 9-14
”Toripäivä” Räyskälän kaupalla, myös kirppispöytiä.
klo 18 alk.
Pesäpalloa koulun kentällä, jatkuu kesätiistaisin!
Kokonrakennustalkoot uimarannassa. Rakennetaan kokko & siivotaan ranta.
klo 20 alk.
Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla: Focus
klo 22 alk
Kokkojuhla uimarannassa. Kokon sytytys klo 22, puffetti palvelee, haitari soi.
klo 20 alk.
Juhannuspäivän tanssit Vojakkalan lavalla: Tytti & Musikantit
klo 14 alk
Tervalammin Teatteritraktorilaisten näytös & pienimuotoiset pihajuhlat Tervalammilla
klo 20 alk.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Markku Laamanen & Gulliver Travellers
klo 18 alk.
Kesäjuhlat lavalla klo 18.00 alkaen. Pihapelejä, yhdessäoloa. Härkätie tanssittaa.
klo 20 alk.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Reijo Ingman
klo 18 alk
Yhteislauluilta Räyskälän Sähkönokassa. Laulattajana Pekka Lunnikivi puolisoineen.
klo 20 alk.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Antero ja Tanssiorkesteri Valamo
lähtö n. klo 17 Retki Pirttikosken kesäteatteriin ”Sankareita ja sponsoreita” esitykseen. Liput 15€.
Ilm. 12.7. mennessä Jukka T p. 040 570 6118. Järj. Maa- ja Kotitalousseura
klo 20 alk.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Jorma Markos & La Mer
klo 20 alk.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Lopen Harmonikat
klo 20 alk.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Unto Satoranta
9-18.00
klo 19
alk.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Korsuorkesteri klo 19 -24
Elonkorjuutanssit Vojakkalan lavalla. Tarkista ohjelma myöh. Järj. Maa- ja kotitalousseura

Kirjastoauto kylillä...
Kesäaikataulu 7.6-2.7.2010
maanantaisin:
11.30-11.45
11.50-12.05
12.10-12.25
12.30-12.50
torstaisin:
13.05-13.20
13.25-13.40
14.00-14.15
15.00-15.15
15.20-15.45

Räyskälänkantatie/Arotie
Vojakkalantie/Räyskäläntie
Räyskälän Ilmailukeskus
Räyskälän kauppa
Leppäniementie 11
Kaustantie/Kalliomäentie
Kytömäenkulmantie 173
Räyskälän kantatie 1942
Vojakkalan ent. kauppa

HUOM. Kirjastoauto ei kulje 5.7-6.8.!
Talviaikataulu 9.8. alkaen:
maanantaisin:
11.45-12.25
12.35-12.45
12.50-13.00
13.15-13.25
13.30-13.40
13.50-14.10
torstaisin:
15.05-15.15
15.35-15.45
15.55-16.10

Länsi-Lopen koulu
Leppäniementie 11
Kaustantie/Kalliomäentie
Vojakkala, ent. kauppa
Vojakkalantie/Räyskäläntie
Räyskälän kauppa
Räyskälän kantatie/Arotie
Räyskälän kantatie 1942
Vojakkala ent. kauppa.

Annetaanhan kukkien kukkia...

Tammenjuuri-sarjan sukukirjoja

54-tien risteykseen istuteltiin orvokkeja kaikkien iloksi jo
toukokuun alkupuolella. Joku tylsimys harvensi rivit jo
parin viikon jälkeen, ilmeisesti omaa rapun pieltään kaunistamaan? Harmitti, sillä niiden istutuksessa on melkoinen työ, kukat ei itsessään paljon maksa. Nyt rivit on taas
täydennetty. Nämä kukkaryhmät ovat kyläläisten hoidossa,
annetaanhan niiden kukoistaa meidän kaikkien ilona!

Tammenjuuri-sarjassa ilmestyi kaikkiaan lähes 40
sukukirjaa. Loput näistä sukututkija Rauli Tammelan
kokoamista kirjoista ovat myytävänä Lopen pääkirjastossa kirjaston aukioloaikoina. Maksu käteisellä.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet.
Kesän aukioloajat:
MA-TO, LA 9.00 - 18.00
PE
9.00 - 20.00
SU
10.00 - 18.00
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Juhannuksena:
PE 25.6.
9.00-16.00
LA 26.6.
10.00-17.00
SU 27.6.
10.00-18.00

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 300 kpl
Jakelu
Urpo Vienonen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala Monistus
p. (03) 433 4331
Forssan Valokopio
sisko@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Ritva Simola
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ vuosikerta
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

