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Tervetuloa uudistetulle Syyslounaalle!
Vojakkalan syyslounas tarjoillaan sunnuntaina 28.10.
klo 13 alkaen Vojakkalan koululla. Viime vuonna
syyslounas jouduttiin jättämään väliin talkooväen
vähyyden ja erilaisten yhteensattumien vuoksi. Nyt
kuitenkin syyslounas valmistetaan, tosin aiemmasta
huomattavasti uudistettuna.
Kiristyvän elintarvikelainsäädännön myötä on päädytty lopulta siihen, että tarjoiltava ruoka valmistetaan
alusta loppuun koulun keittiössä. Niinpä päätettiin sitten
kerralla laittaa ruokalista uuteen uskoon. Tavoitteen
on kuitenkin edelleen, että hyvää ja maistuvaa ruokaa
on tarjolla mahan täydeltä, mahdollisuuksien mukaan
oman kylän raaka-aineista valmistettuna.
Pääkokkina keittiössä toimii kylätoimikunnan
emäntä Erkki Viira. Erkin taidot tulivat tutuksi mm.
viime syksyn hirvipeijaisruokailuissa Topenolla käyneille. Ruoka siis valmistetaan ammattitaidolla, muun
talkooväen avustaessa.
Jos haluat mukaan valmisteluihin, ota yhteyttä Erkkiin p. 0400 847 975. Koulun keittiöllä kuoritaan perunoita ja kasviksia sekä laitetaan pöytiä yms. valmiiksi
lauantaina klo 10 lähtien. Sunnuntaina tapahtuu varsinainen ruuanvalmistus ja kattaminen klo 8
lähtien. Myös tarjoiluun
ja tiskien hoitoon yms.
tarvitaan väkeä.
Järjestelyistä vastaa
Vojakkalan kylätoimikunta.

Ostosristeily Tallinnaan
Vojakkalan Valpas tarjoaa jäsenilleen ostosmatkaa
Tallinnaan lauantaina 8.12. tuettuun hintaan: risteilyn
hinta jäseniltä 40€, muilta 65€.
Lähtö aamulla kaupalta klo 7.00, laiva lähtee Helsingistä 10.30. Paluu illalla klo 22.30. Matkaan lähdetään
Lin-Carin autolla, auto käytettävissä matkan ajan.
Sitovat ilmoittautumiset lokakuun loppuun mennessä
Urpolle numeroon 044 589 8085.

Vojakkalan syyslounas 28.10.
klo 13 alkaen koululla
MENU
Keitetyt kananmunat
Graavilohi
Silli
Keitetyt perunat
Sinappinen lihahöystö
Paahdetut uunikasvikset
Vihersalaatti
Hapan- ja hiivaleipä
Kotikalja, maito tai vesi
Marjakiisseli
Kahvi
Hinnat: 10€ / 5 € 7–16-vuotiaat

Tervetuloa valmiiseen pöytään!

Kutsu
uusille asukkaille
Vojakkalan kylätoimikunta kutsuu
kylään muuttaneet uudet asukkaat
tekemään tuttavuutta muihin kyläläisiin
ja syömään syyslounaalle maksutta.
Kutsu koskee kaikkia kylään vuoden 2005
syyslounaan jälkeen muuttaneita
vakituisia asukkaita.

Valppaan vuosikokous
Vojakkalan Valppaan vuosikokous järjestetään sunnuntaina 25.11. klo 13 alkaen kaupalla. Käsitellään
sääntömääräiset asiat.
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Pikkulasten oma jumppa

Henkilötietoja kerätään

Jumppahetki pikkulapsille torstaisin kello 18 Vojakkalan koululla. Kokoontumiset viikoittain, syyskaudella
viimeinen kerta joulukuun 13. päivänä.
Mukaan ovat tervetulleita alle kouluikäiset lapset
vanhemman seurassa. Mukaan mahtuu lisääkin lapsia,
tule tutustumaan!
Ohjaajana toimii Tiina Saikkonen. Järjestelyistä
vastaa kylätoimikunta ja jumppaan on vapaa pääsy.
Lisätietoja Tiinalta, puh. 041 522 2023.

Vojakkalan allaakkaan saisi edelleen ilmoitella henkilötietoja ja tarinoita. Mukaan kaivattaisiin kaikkien
kylään, niin sen historiaan kuin nykypäiväänkin liittyvien henkilöiden tietoja, myös mökkiläisten, opettajien, kauppiaiden yms. Rauli Tammelalle voisi tietojaan
laittaa os. Kauriintie 5C 173, 00740 HELSINKI, tai sp.
tammenjuuri@saunalahti.fi.
Ajatuksena Rauli Tammelalla on, että tällainen teos
täydentäisi haaveissa olevaa Vojakkalan albumia, jossa
kuvat olisivat keskeisimmällä sijalla. Työ on kuitenkin
niin kesken, ettei sitä vielä kannata julkaista. Ja onpa
kokoajan mielessä käynyt myös, onko tällaiselle kirjalle
kylällä tarvetta? Kommentoikaapa – ja lähetetään syntympäivätietomme, sekä muisteluita ja tarinoita kylään
liittyvistä, jos historiaankin siirtyneistä henkilöistä.

Aikuisväen jumppaa Räyskälässä
Kunnan liikuntasihteeri Liisa Ojala käy jumppauttamassa Räyskälässä leirikeskuksessa kuukauden viimeisenä tiistaina klo 14.30 alkaen. Muilla viikoilla
kokoontumiset omin voimin. Jos olet kiinnostunut
tulemaan mukaan, ota yhteyttä Hilkka Isoniemi p.
050 572 7658.

Muuttuneet yhteystiedot
Kylätoimikunnan pj Marko Saikkosen puhelinnumero on
muuttunut. Markon tavoittaa nyt numerosta 044 951 4778 tai
sähköpostitse osoitteesta mc1@luukku.com.

Hirsipuun pystyttäjä

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

Vuolukiviuunit

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

12950 VOJAKKALA
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Vojakkalan ryhmis toimii täysteholla
Kurkistus Vojakkalan kivikoulun päädyssä toimivan
ryhmiksen tiloihin osoittaa satunnaisen kulkijan pihahavainon todeksi – ryhmistilat ovat täyskäytössä. Reilun
vuoden ikäisestä viisivuotiaaseen olevia lapsia on ryhmiksessä tänä talvena hoidossa peräti 12 kappaletta!

Hieman historiaa
Vojakkalan päivähoidossa elettiin synkkiä vuosia 2000luvun alussa: omalla kylällä ei ollut lapsille hoitopaikkaa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Menoa maalla
-projektin myötä vuonna 2002 herätiin myös kunnassa
huomaamaan, että todellinen tarve hoidolle kyllä olisi. Ja
paikkakin kyläkoulun tiloista löytyisi, korjausten jälkeen.
Hankkeelle näytettiin vihreää valoa perusturvalautakunnassa, mutta budjettia tehdessään kunnanhallitus karsi
hankkeen määrärahat olemattomiin.
Tästä ei kuitenkaan lannistuttu – onhan Vojakkalassa
tehty ennenkin kylätalkoilla vaikka minkämoisia projekteja. Kunnostustalkoille valittiin vastuulliset puuhamiehet
ja kylän lapsiperheet ottivat aktiivisen roolin talkootöissä.
Huhtikuusta 2003 lähtien tiloista purettiin vanhaa ja maalattiin seiniä, kattoa, ikkunoita – ja lopuksi tapetoitiin.
Töissä uurastettiin vaihtelevalla joukolla viikonloppuisin
ja tiistai-iltaisin. Kylän taidepiiriläiset loivat tiloihin maisemaseinän. Kylätoimikunta hoiti talkoolaisten muonituksen
ansiokkaasti. Kesäkuussa pidettiin vielä kalusteiden kunnostuspäivä – tiloihin oli saatu pieniä huonekaluja ym.,
mutta nämäkin kaipasivat maalausta ym. kunnostusta.

Toiminta ”katkolla”
Vojakkalan ryhmis aloitti toimintansa elokuussa 2003.
Tuolloin laskettiin tiloissa olevan paikat kahdeksalle
hoitolapselle ja kahdelle hoitajalle. Myös koululaisten
iltapäivähoitoon oli mahdollisuus.

Keväällä 2005 kunta kuitenkin päätti sulkea Vojakkalan
ryhmiksen – syynä lasten vähyys. Kylälle oli edellistalvena ja tuona kuluvana vuonna syntynyt paljon lapsia,
joten useat äidit olivat vielä kotonaan lapsia hoitamassa.
Nyt kuitenkin yhteisjärjestelyin mietittiin, miten edes
yhden hoitajan työpaikka pystyttäisiin säilyttämään
tämän välivaiheen aikana. Tiukan kädenväännön jälkeen
Vojakkalan ryhmis sitten kuitenkin avasi ovensa taas kesätauon jälkeen – Vojakkalan Valpas ryhtyi työnantajaksi
ja palkkasi toisen hoitajan työllistämisvaroin vuodeksi.
Ja niin vain syksyn mittaan kunnassakin oli todettava,
että lapsia kylällä kuitenkin edelleen on, ja Vojakkalaan
tarvittiin myös kolmas hoitaja, jotta työt saatiin asiallisesti
hoidetuksi.

Viides toimintavuosi menossa
Tämän jälkeen lapsista ei sitten olekaan ollut pulaa.
Pikemminkin päinvastoin. Jo viime talvena tilat olivat
täynnä, eli lapsia oli 12. Mahdollisesti vapautuneet hoitopaikat ovat täyttyneet samantien.
Toiminta pyörii kolmen kunnan palkkaaman hoitajan
voimin. Tutuiksi tulleet Paula Sainio, Marja Leponiemi ja
Miia Turunen jatkavat hoitajina tänäkin vuonna. Hoitajat
valmistavat lasten aamupalan itse, mutta lounasruoka ja
välipala saadaan koulun keittiöstä.
Ryhmiksen viihtyisät tilat ovat melko pienet 12 lapsen
touhutessa. Myös ”nukkari” on täynnä, jos kaikki ovat
hoidossa ja sänkypaikka on kaikille löydyttävä. Hoitajien
järjestelykyvyn ansiosta on selvitty – tosin nykyaikaiset
kalusteratkaisut toisivat tähänkin tilaongelmaan helpotusta. Mutta sopu sijaa antaa – Vojakkalan ryhmiksestä
löytyy tyytyväisiä ja hyvinkäyttäytyviä lapsia sekä
hyväntuuliset hoitajat – vanhempien on helppo jättää
lapsensa päiväksi tällaiseen paikkaan.

Vojakkalan ryhmislapset ruokailemassa lokakuussa 2007.
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Tulevia tapahtumia
28.10.
1.11.
25.11.
8.12.
12.12.

klo 13 klo 18
klo 13klo 7.00-22.30
klo 18.00

Syyslounas Vojakkalan koululla
Lapsijumppa Vojakkalan koululla. Jatkuu viikoittain 13.12. asti.
Vojakkalan Valppaan vuosikokous kaupalla
Valppaan järjestämä ostosmatka Tallinnaan
Perinteinen joulujuhla Räyskälän leirikeskuksessa.

Yhteystiedot, tapahtumat, uutiset...

www.vojakkala.fi
Kierrätyskeskus toimii
Kyläjoulujuhla 12.12.
Vuorovuosin Vojakkalassa ja Räyskälässä yhteisvoimin
seurakunnan kanssa järjestettävä joulujuhla pidetään
tänä vuonna Räyskälän leirikeskuksessa keskiviikkona
12.12. kello 18 alkaen.
Ohjelma on tuttu ja perinteinen. Vojakkalassa
kokoontuvan seurakunnan päiväkerhon lapset ohjaajineen esiintyvät ja luvassa lienee jälleen mukavia tonttuisia ohjelmia ja tuttu joulukuvaelma. Joululauluja
lauletaan myös yhteisesti. Emännillä on loppuillasta
kattilat täynnä puuroo, ja niistä jaellaan jokaiselle. Ja
voipa olla, että joulupukkikin ehtii taas paikalle pikkuväkeä ilahduttamaan. Luvassa siis lämminhenkinen,
jouluinen ilta, jossa lapset ovat keskeisessä roolissa.

•
•
•
•

Bussi 49 hlö
Bussi 16 hlö
Taksi 4 hlö
Taksit 8 hlö
pyörätuolivarustus
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879

Tulossa retkiä, ostosmatkoja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
p. 0500 793 537 Tarja Kulmala
La 10.11 Matti & Teppo Järvenpää talolla klo 19:00
Ke 21.11 Kari Tapio ja Hänen orkesterinsa ”Kuin taivaisiin” konsertti Lahden Sibeliustalolla klo 19:00
La 24.11 Ostosmatka IKEAAN ja JUMBOON !!!
. . . mennään ihan kokopäiväksi , lähtö Lopelta 9:00
Pe 30.11.2007 Anita menestysmusikaali
Riihimäen Teatterissa klo 19:00.
Su 2.12.2007 Arja Koriseva ja Juhla Fortuna ”Kun joulu
on” konsertti Lahden Sibeliustalolla klo 19:00
La 8.12.2007 Ostosmatka Tallinnaan.
La 8.12.2007 Naisten Joulumessut Helsingin Wanhassa
satamassa.
La 15.12 2007 ME STARAT: KATRI HELENA ja JARI
SILLANPÄÄ Hartwall Areenella !!!

w w w. l i n - c a r. f i
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Itselle tarpeeton, ehjä tavara voi olla jollekulle toiselle
käyttökelpoista. Kylällä toimii yksityinen kierrätyskeskus Rengon ja Lopen rajalla. Paikalla vastaanotetaan naulatonta puutavaraa, kaakeleita, ruuveja ym.
remontoinnissa ylijäänyttä, kodin käyttöesineitä, toimivia kodinkoneita yms. Romua ja viallisia laitteita
ei kannata tuoda, ei myöskään kylmälaitteita, akkuja,
autoja eikä vaatteita.
Soita ja sovi tulostasi etukäteen. Kierrätys toimii
myös toisinpäin - tiedustelkaapa!
Terveisin Marko Saikkonen, p. 044 951 4778

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet. Polttoainemyynti.
Vuokrattavissa peräkärry, puutarhatyökaluja ym.
Talvikauden aukioloajat:
LA
10.00 - 17.00
MA-PE 10.00 - 17.00
SU
10.00 - 16.00

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 170 kpl

Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala
Forssan Valokopio
p. (019) 448 144
Kuriiri
sisko@poronoro.fi
Ritva Simola
Toimituskunta
Markku Hirvenoja, Anne Kuvituskuvat
Vojakkalan koululaiset
Lukana, Liisa Tarkkala
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

