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Lapsijumppa koululla, jatkuu viikoittain tiistaisin.
Tyyni 2006 -kotiseutuharjoitus Räyskälässä
”Räyskälä-Salo - Sata kuvaa, tuhat tarinaa” Valokuvanäyttely Räyskälän leirikeskuksessa.
Syyslounaan suunnittelupalaveri koululla.
Syyslounas Vojakkalan koululla

Piirustus ja maalaus
Lopen opiston kurssi tiistaisin klo 18.30-21 Vojakkalan koululla. Kokoontumiset 19.9. -5.12.2006 ja 9.1.27.3.2007, sekä näyttely Fallesmannissa helmikuun
2007 ajan. Ohjaajana Riitta Förström. Kurssimaksut
sl 28 euroa ja kl 32 euroa, ilmoittautumiset opistolle
p. 020 758 6032 tai mirja.siven@loppi.fi
Tavoitteena oman persoonallisen maalaustavan
löytäminen ja tekniikan vahvistuminen. Asetelmia,
maisemia, abstrahointia ja alaston malli piirtäen ja
eri tekniikoilla maalaten.

Lapsijumppaa
Vojakkalan koululla
tiistaisin klo 18.00 (-18.40) 5.9. alkaen
Nyt alle kouluikäiset lapset jumppaamaan
vanhempiensa seurassa!
Musiikkia, taitorata ja
muuta mukavaa liikuntaa.
Ohjaajana Tiina Saikkonen.
Järjestelyistä vastaa kylätoimikunta.
Vapaa pääsy, tervetuloa mukaan!

Päiväkerhot Vojakkalassa

Sata kuvaa, tuhat tarinaa

Seurakunnan päiväkerho 3-6-vuotiaille lapsille
kokoontuu Vojakkalan koululla maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 13.00-15.30. Kerhon ohjaajina toimivat Niina Huttunen ja Päivi Virtanen.
Kerhotoiminta alkoi jo elokuun puolivälissä, mutta
vapaita paikkoja voi tiedustella päiväkerhotoimistosta puh. 426 4130.

Räyskälän leirikeskukseen kootaan jälleen esille
vanhoja valokuvia Räyskälän-Salonkylän alueelta.
Valokuvanäyttely on avoinna viikonlopun ajan 30.9.1.10. kello 11-16.
Lauantaina tarjolla keittolounas (jauhelihakeitto,
kiisseli, leivät ym.) 5€ ja kahvi+kahvileipä 2 €.
Sunnuntaina kahvi 2€.

Vojakkalan Tarmo -Lähikauppa
Avoinna: arkisin klo 10-19, lauantaisin 9-16, sunnuntaisin 10-16
Klo 8-21 voi kokeilla soittokelloa/soittaa - Palvelemme mielellämme!
Erikoisjuhlapyhinä jatketut aukioloajat - tarkista tarvittaessa p. 050 555 5106
Ostosten kotiinkuljetuspalvelu, mökkitalkkaripalvelut
Syystarjoukset! Karhu -mäyris 10,90 €
Myös murtohälytys- ja videovalvontajärjestelmät
11kg nestekaasun täyttö 21€
SUOMEN ERIKOISMIES OY
p. 050 555 5106 fax 0508 555 5106 email kyläkauppa@suomenerikoismies.fi
www.suomenerikoismies.fi
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Harrastusmahdollisuuksia naapurikylillä
Tanssia Topenolla!

Kädentaitoja Portaassa

Etelä-Hämeen Tanssiopisto (entinen Tanssikoulu
Kuukernuppi) aloitti tänä syksynä tanssin taiteen
perusopetuksen Topenolla. Tarjolla on kuluvana
vuonna kaksi kurssia, opetuspäivä on perjantai.
Kurssit alkoivat jo 25.8., mutta mukaan ehtii vielä!
Lastentanssi 3-5 -vuotiaille klo 16.30-17.15
Esibaletti 6-8 -vuotiaille klo 17.15-18.00
Opetuspaikkana Topenon koulu, lukukausimaksu
95€. Lisätietoja osoitteesta www.tanssiopisto.fi tai
numerosta 050 522 8955.

Forssan Aikuisopiston kursseina järjestetään Portaassa sekä savipiiri että kudontakurssi. Voit ilmoittautua netissä www.forssa.fi/aikuisopisto tai puhelimitse (03) 414 1390 tai ensimmäisellä kurssikerralla.

Jumppaa Räyskälässä, Topenolla,
Portaassa
Jumpparyhmä Pontevat Räyskälässä on varttuneen väen jumpparyhmä, joka kokoontuu joka kuukauden viimeisenä tiistaina kello 14.30 Räyskälän
leirikeskuksessa. Ensimmäinen kokoontumiskerta on
26.9. Ohjaajana Liisa Ojala. Vapaa pääsy.
Väliviikoilla ryhmä kokoontuu itsenäisesti joko
leirikeskuksessa tai Salonkylässä. Tiedustelut Hilkka
Isoniemi p. (019) 448 910 tai 050 5727 658
Topenolla jumpataan keskiviikkoisin koululla kello
18.30-19.30. Osallistumismaksu 2€/kerta, vetäjänä
toimii Anna Huhta (p. 040 722 62 36 tai sp. anna.
huhta@nordea.fi). Kokoontumiskerrat syksyllä ovat
6.9. - 29.11., paitsi syyslomalla 25.10 ei kokoonnuta.
Kaikki jumpparit tervetulleita asuinpaikkaan ja sukupuoleen katsomatta.
Tammelan kunnan liikuntatoimen järjestämänä Portaan kuntojumppa maanantaisin 18.9. alkaen klo
19.15 Portaan koululla. Ohjaajana Merja T. Syrjälä
(p. (03) 4343 122)

Portaan savipiiri kokoontuu Annika Laineen työhuoneella (Suojoentie 79, Porras: punainen aita tienvarressa oikealla) ti 17.30-20.00, 12.9-12.12.2006
(36 oppituntia) ja kl 9.1.-17.4.2007, 42 oppituntia.
Kurssimaksu 70€, 12 opiskelijaa. (Annika Laine p.
040 548 0684)
Käsin rakentamalla käyttökeramiikkaa ja taideesineitä. Tutkitaan matala- ja korkeapoltoisen saven
mahdollisuuksia koristelussa ja lasituksessa. Kokeillaan dreijausta ja valusavea kipsimuoteilla, prässäystä ja lasinsulatusta keramiikalle. Mahdollisuus
rakupolttoon.
Portaan kankaankudonta-käsityö Portaan koululla joka toinen viikko keskiviikkoisin klo 10-12.30,
13.9.-13.12.2006 (21 oppituntia), kl 10.1.-4.4.2007
(21 oppituntia). Kurssimaksu 45€, 12 opiskelijaa.
Opettajana Teija Kurikka, p. 040 556 3464.
Kurssilla opetellaan kankaan rakentamisen vaiheet, tutustutaan erilaisiin sidoksiin ja materiaaleihin. Kudottavat työt valitaan opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kutomisen lisäksi mahdollisuus tehdä
muitakin käsitöitä.

www.poronoro.fi
Graafinen toimisto. Eikä suotta.

Apua omalta kylältä
Hirsipuun pystyttäjä
Rakennuspalvelu
Markku Heikkinen
Arotie 163
12950 Vojakkala
050 359 9292

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - pyöräkaivinkone
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819
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Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

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

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

Kaista juttu
Nysse sit on jossain määrin totta. Vojakkalan asukkailla (siis niillä, jotka sattuvat asumaan kyllin
lähellä Pekkalan nurkalla olevaa puhelinkeskusta ja
joille tulee puhelinlanka, joka on hyvässä kunnossa)
on mahdollisuus tilata laajakaista haluamaltaan palveluntarjoajalta, joka sellaisen suostuu toimittamaan.
Tämä on toisen käden tietoa, sillä ruotsalaisyritys ei
antanut pyynnöstä huolimatta Vojakkalan Viestille
muille lehdille jakamaansa lehdistötiedotetta. Tietoja
asiasta voi yrittää kaivella yrityksen nettisivuilta.
En kuitenkaan hypi riemusta kovin korkealle,
koska tämän palvelun tekniikan rakentaja Teliasonera on nyt tehtävänsä tehnyt, ja ne, joille kaista ei
kanna, voivat keskittyä nuolemaan näppejään. Kyseinen yritys ei rakenna kaistaa muilla tekniikoilla paitsi
Ruotsissa.
Kaiken kaikkiaan Teliasoneran ”Kyläkaista-ratkaisu” tuntuu julkisen rahoituksen lypsämiseltä monopolialueella, sillä lähes poikkeuksetta kaikki Suomessa
toimivat paikalliset puhelinyhtiöt ovat rakentaneet valtiovallan suosituksen mukaisesti laajakaistayhteydet
kaikkiin puhelinkeskuksiinsa riippumatta tilaajamääristä, lähimpänä FSP tuossa kunnanrajan takana. Osa
ilmoittaa rakentavansa yhteydet kaikille halukkaille,
jos ei langallisena, niin sitten erilaisia langattomia ratkaisuja käyttäen. Älkää siis myykö paikallisia puhelinyhtiöitä isommille, palvelutaso kirkonkylän ulkopuolella romahtaa takuuvarmasti.
Viime talvena alullepantua FSP:n langatonta
WiMax-laajakaistaverkkohanketta ei ole vielä kuo-

SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY

pattu. Kaikki Hämeen WiMax-lupahakemukset siirrettiin Liikenne-ja viestintäministeriöön uudelleenkäsittelyyn ilman tietoa käsittelyajasta. Jotenka tässä
nyt odotetaan sen tekniikan vanhenemista varastossa.
Muualle Suomeen luvat on jo myönnetty, mutta
ilmeisesti Hämeessä ei katsota olevan kiirettä.
No, viime viikolla Teliasonera ilmoitti heittävänsä
ulos 100 ihmistä palvelutuotannosta ja palkkaavansa
saman verran uusia puhelinvastaajiksi. Saavatkohan
sillä puolitettua parin tunnin jonotusajan?
3G-kännykät eivät tuo meille ratkaisua, sillä ne toimivat GPRS-tekniikalla suurempien kaupunkien ulkopuolella. Varsinainen 3G-verkko laajenee hissuksiin,
mutta ei sitä ole vielä kirkonkylilläkään. Muutenkin
koko tekniikkaa on tunnuttu ajettavan kuin käärmettä
pyssyyn. NMT-taajuuksille kaavailtu koko maan kattava tietoliikenneverkkokin on vähän hakusessa, kun
valitun tekniikan on päättänyt ottaa käyttöön vain
yhden käden sormilla laskettava määrä maita ja operaattoreita. WiMaxista on kehitteillä myös mobiilibversio, mutta sekin on aikataulustaan myöhässä.
No, olkaamme kuitenkin positiivisella mielellä, kyllähän se kehitys tännekin tulee aina siinä vaiheessa,
kun muualle aletaan tehdä seuraavan sukupolven tekniikkaa. ISDN saatiin siinä vaiheessa, kun muualle
alettiin rakentaa laajakaistoja. Nyt uusia tietoliikenneyhteyksiä on jo alettu toteuttaa valokuituna kuluttajalle asti. Ja siten nettisivut voidaan rakentaa siten,
että koko homma on animoitua niinkuin televisiossa.
Ja nykyinen laajakaistayhteys on avuttoman hidas.
Tietokone ei ole koskaan riittävän nopea, siinä ei
ole koskaan riittävästi muistia eikä Internet-yhteys
ole koskaan riittävän nopea. Mutta eipä tämä maailma
muutenkaan ole aina yltäkylläinen.
Tämä kirjoitus on kannanotto kylän puolesta;
allekirjoittaneella on laajakaista toiminut jo joitakin
vuosia, Vojakkalassa.
Markku Hirvenoja

Vuolukiviuunit

Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135

12950 VOJAKKALA
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Räyskälässä rysähtää

Kotiseutuharjoitus Tyyni 2006
syyskuussa lentokeskuksessa

Muutama vuosi sitten Vojakkalantielle lavastettiin bussin ja kemikaalirekan yhteentörmäys ja
sen ympärille suuronnettomuusharjoitus. Nyt
Räyskälän lentokeskuksen ympäristöön on kehitteillä vastaavantyyppinen kaksipäiväinen harjoitus, johon meitä paikallisiakin toivotaan maaliosastoksi, eli ”yleisöksi” ja ”uhreiksi” tilanteiden
keskipisteisiin. Korvaukseksi saa ylöspidon ja
pääsee seuraamaan eri viranomaisten toimintaa
aivan keskipisteestä. Harjoitus toteutetaan mahdollisimman todentuntuisesti, eli kaikki näyttää
jokseenkin oikealta. Ilmoittaudu heti allekirjoittaneelle tai jutun lopussa mainittuun numeroon.
Ohessa harjoituksen johtajan Antti Koskimäen
kirjoitus asiasta.
Markku Hirvenoja, puh. 448 144
Räyskälän lentokeskuksen maastossa pidettävä
kotiseutuharjoitus kokoaa viranomaiset ja vapaaehtoistoimijat harjoittelemaan omia taitojaan
sekä hiomaan yhteistoimintaansa. Harjoitustilanteet valmistellaan tätä harjoitusta varten erikseen
ajettavan rallikisan yhteyteen. Harjoitus toteutetaan 16.-17.9.2006.
Taitoja lisätään ainakin kolareiden, katoamisten ja
tulipalon parissa. Päätoimijat ovat poliisi ja pelastuslaitos sekä vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Heille
tämä on viranomaistehtävien sekä siihen liittyvän
yhteistoiminnan harjoittelua. Maanpuolustuskoulutuksen tehtävänä on koordinoida valmistelua ja
harjoituksen etenemistä sekä luoda käytännölliset
edellytykset harjoitukselle. Tähän liittyvät muonituskurssi ja poikkeusolojen vaatimusten mukaan
toimiva Sotilaskoti. Myös henkisen huollon antamista harjoitellaan. Viestirykmentti tukee harjoitusta
monin tavoin. Esimerkkinä mainittakoon majoittuminen Viestirykmentin leirialueella lentokeskuksen

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä - Terassikahvio
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää
Tilauksesta kaikki rakennusalan tarvikkeet
Polttoainemyynti. Vuokrattavissa mm. venetraileri,
peräkärry, puutarhatyökaluja ym.
Syksyn aukioloajat:
MA-TO 10.00 - 18.00
PE
10.00 - 19.00
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LA-SU

10.00 - 17.00

lähistöllä. Rallin järjestää Lopen urheiluautoilijat.
Vapaaehtoisen puolen suurimpia haasteita on maaliosaston kokoaminen ja onnettomuustilanteiden
inhimillisen lavastuksen järjestäminen. Harjoittelu
edellyttää täsmälleen oikeissa paikoissa ja oikeaan
aikaan olevien, juuri tarpeen mukaan valmisteltujen ʼuhrienʼ paikalla oloa. Tilanteita on useita. Siksi
myös henkilöiden mukautumiselle tulee suuria vaatimuksia. Näin maaliosastotyö ei ole vain paikalla oloa
ja lojumista vaan täysivauhtista valmistautumista.
Maaliosastoon toivotaan runsasta kiinnostusta, koska
siinä tarvitaan kymmeniä henkilöitä. Vilkkaan toiminnan vastapainona on paras näköalapaikka pelastusalan ammattilaisten työhön.
Viranomaistahot huolehtivat omasta oppilashankinnastaan ja henkilöstönsä muusta ohjaamisesta
harjoitukseen. MPK:n puolen kurssit sen sijaan
ovat tavanomaiseen tapaan avoimia tilaisuuksia. Jos
siis kiinnostuit ja haluat mukaan, ota välittömästi
yhteyttä! Harjoitus alkaa lauantaina 16.9. klo 9:00 ja
halutessaan siitä saa myös kertausharjoituspäiviä.
Lisätietoja kaikkeen Tyyni 2006 –harjoitukseen
liittyvästä saa harjoituksen johtajalta Antti Koskimäeltä, puhelin 040 543 7118 ja mukaan voi ilmoittautua Etelä-Hämeen maanpuolustuspiiriin Anne Seulannolle, puhelin 0207 569 025 ja sähköposti anne.
seulanto@mpkry.fi.
• Bussi 1 + 16 hlö
• Taksi 1 + 4 hlö
• Taksit 1 + 8 hlö
Pyörätuolivarustuksella
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045
Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 170 kpl
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala
p. (019) 448 144
sisko@poronoro.fi

Toimituskunta
Markku Hirvenoja, Anne
Lukana, Liisa Tarkkala

Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Forssan Valokopio
Kuriiri
Ritva Simola

