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Vojakkalassa pirteä koulunaloitus
Vojakkalan koululla aloiteltiin elokuussa koulua hieman
jännittyneissä tunnelmissa: opettajat olivat jälleen vaihtuneet ja uusia oppilaitakin oli pihalla aloittamassa koulutaivaltaan. Mutta pian jännitys häipyi - uudet opettajat
havaittiin mukaviksi ja kaikenlaista kivaa ohjelmaa oli
heti suunniteltu normaalin koulutyön oheen. Niinpä
vanhemmat ovat saaneet ilokseen todeta lasten odottavan kouluaamuja innolla...
Koulu sai heti ensimmäisellä viikolla iloisen ilmeen,
kun paikat koristeltiin auringonkukkatöin. Nämä ja
muitakin koululaisten töitä löytyy Vojakkalan wwwsivustolta koulun kohdalta.
Vojakkalan koulussa on tänä syksynä 28 oppilasta.
Opettajina toimivat Kaisa-Mari Mäkivierikko (eskarit-2.lk)
sekä rehtorina Satu Rantanen (3.-6.lk). Kouluavustajana
on Mervi Lönngren. Koulun alkamisaikaan tuli muutos
koulukyytien takia: koulu alkaa päivittäin klo 8.35.
Ilmapalloviestejä
Vojakkalan koulu on mukana valtakunnallisessa KiVakoulu hankkeessa. Kouluvuoden erityisenä tavoitteena
ovat hyvät tavat ja reilu henki.

Vojakkalan koulussa julistettiin koulurauha alkaneeksi lukukaudeksi perjantaina 21.8.09. Vanhempaintoimikunnan avustuksella hankitut ilmapallot
täytettiin kaasulla ja palloihin sidottiin koululaisten
allekirjoittama koulurauhajulistus. Koulurauhan julistuksen jälkeen pallot lähetettiin matkaan.
Viestejä löytyneistä palloista alkoi tulla jo heti seuraavana maanantaina. Pallot näyttivät lähtevän aika
yksituumaisesti kohti Renkoa ja Hämeenlinnaa. Palloja
onkin löytynyt mm. Hauhon Särkisaaresta, Längelmävedeltä Orivedeltä, Pälkäneeltä ja Roineen rannalta
Kangasalta. Pitkästi ovat pallot matkanneet...
Kisamenestystä
Vojakkalasta lähdettiin tänä vuonna innolla mukaan
kunnan yleisurheilumestaruuskisoihin - lähes kaikki
halusivat lähteä kisaamaan johonkin lajiin. Koululaisten
kisat olivat 8.9. ja eskareitten seuraavana päivänä.
Hyviä suorituksia tuli roppakaupalla, ja muutamia
mitali- ja palkintosijojakin tuli - hyvä koululaiset! Palkintosijoille ylsivät seuraavat:
Eskareiden pallonheitto: Eetu Tarkkala 3. sija.
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Pikkukoulut jälleen uhattuina!
Lopen kunta jatkaa jo vuosikymmenet kestänyttä ”koulukiusaamistaan”. Pitkään työstettyä kouluverkkoselvitystä esiteltiin päättäjille suljetuin ovin maanantaina 7.9.
Saatujen tietojen mukaan kaksiopettajaiset kyläkoulut
olisivat jälleen säästöesitysten kohteena. Samassa yhteydessä myös Vojakkalan ryhmis esitetään lopetettavaksi
ja lasten hoito siirrettäväksi kirkonkylälle.
Päätöksiä ollaan tekemässä todella nopealla aikataululla, vaikka kuntalaisille tietoa ja kouluverkkoselvitystä ei ollakaan vielä julkisesti avattu. Asia tulee sivistyslautakuntaan 17.9, jatkaa siitä kunnanhallitukseen
ja ajatus on, että valtuusto tekisi kouluverkon osalta
päätökset jo 5.10. kokouksessaan.
NYT jos koskaan, meitä kaikkia tarvitaan, jotta saataisiin kouluasiassa aikaan sellaisia päätöksiä, joissa on
otettu huomioon myös meidän kuntakeskusten ulko-

puolella asuvien ihmisten mielipiteet ja ajatukset ja
toiveet elämämme järjestämisestä! Puhutaan päättäjille,
kysellään tietoja ja välitetään edelleen. Kun asiat harvemmin oikeasti ovat niin yksioikoisia, kuin paperille
laitetut eurot osoittavat - ja varsinkin, jos kaikkia näkökohtia ei ole laskelmia tehdessä otettu huomioon, tai jos
laskelmat perustuvat jopa vääriin tietohin. Selvityksen
tekijöiltä tuntuu kokonaan unohtuneen, mitä nämä päätökset merkitsisivät lastemme päivittäiseen elämään ja
jaksamiseen - kyse on kuitenkin 6-12 -vuotiaista, ja
ryhmisläisten osalta vielä nuoremmista lapsista.
Kylätoimikunnan järjestämä kylien yhteinen keskustelutilaisuus kouluverkkoselvitykseen liittyen
Vojakkalan koululla sunnuntaina 20.9. klo 13. Tule
mukaan vaikuttamaan ja miettimään keinoja, miten
toimitaan!
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Eskareiden 40 m. juoksu: tytöt Tea Maunula 5. sija,
pojat Eetu Tarkkala 5. sija.
Pituushyppy 1. lk: Ella Eerola 3. sija.
Turbokeihäs 3.-4.lk: Toni Tarkkala 2. sija,
5.-6. lk: Juho Tynkkynen 2. ja Valtteri Mäenpää 4. sija.
600m juoksu 5.-6. lk: Valtteri Mäenpää 3. sija.
Mainittakoon myös, että 5.-6. lk:n pituushypyn voitti
Jiri Untinen. Lisäksi mainittakoon 7. sijat 3.-4.lk:n kuulassa Toni Tarkkala, 5.-6.lkn kuulassa Tiia Lundén sekä
pituushypyssä 5.-6. lk Terhi Maunula.
10 kysymystä opettajille
Iloiset ja pirteät opettajat, Satu Rantasen ja Kaisa-Mari
Mäkivierikon, haastatteli Tarusisko.
1. Miltä tuntuu olla täällä opettajana?
Satu: Tosi mukavalta.
Kaisa-Mari: Oikein mukavalta. Meidät on otettu hyvin
vastaan. Oppilaat ovat innokkaita ja reippaita.
2. Kuinka vanha olet?
Satu: 31-vuotta
Kaisa-Mari: 46, kohta 47
3. Mitä ainetta opetat mieluiten?
Satu: Matematiikkaa ja liikuntaa.
Kaisa-Mari: Äidinkieltä, historiaa, uskontoa ja kuvaamataitoa.
4. Missä asut ja millainen perhe sinulla on?
Satu: Asun Hämeenlinnassa ja minulla on mies ja
koira.
Kaisa-Mari: Asun rivitalossa Riihimäellä, 17-vuotiaan
poikani Eetun kanssa.
5. Missä olet aikaisemmin ollut opettajana?
Satu: Riihimäellä yhdessä koulussa lyhyen aikaa ja
Lopen kirkonkylän koulussa.
Kaisa-Mari: Helsingissä ja Espoossa sekä Lopen kirkonkylän koulussa.
6. Mitä harrastat?
Satu: Juoksua ja judoa.
Kaisa-Mari: Kävely-lenkkeilyä, jumppaa ja kuntosalillakäyntiä. Luen ja siivoan myös paljon.
7. Mikä on lempilemmikkieläimesi?
Satu: Koira.
Kaisa-Mari: Jos emme olisi allergisia, ottaisimme
koiran.
8. Onko sinulla lemmikkiä?
Satu: Koira, Piki 13v.
Kaisa-Mari: ʼʼVillakoiriaʼʼ sängyn alla.
9. Kauanko olet ollut opettajana?
Satu: Kolmas kokonainen lukuvuosi, aiemmin lyhyitä
patkiä.
Kaisa-Mari: Yli 25 vuotta.
10. Millainen nykyinen luokkasi on?
Satu: Hyvin kiltti, reipas ja ahkera.
Kaisa-Mari: Iloinen, innostunut ja ihana!
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Kyläkerhoillat alkavat
Syksyn iltojen pimetessä aloittelemme kyläkerhoillat
koululla ke 7.10. Kivikoulun ovet ovat avoinna käsityöntekijöille & juttuseuraa kaipaaville ja nyt kokeilemme lapsille myös ohjattua jumppahetkeä.
Ensimmäisellä kerralla voisimme miettiä, haluammeko jotain erityisiä teemakertoja, vierailijoita tms.
Viime keväänähän kokeilimme mm. kuivahuovutusta,
tutustuimme kevään uutuuslankoihin ym. Mahdollisista teemakerroista ilmoitellaan kylän nettisivustolla
ja mahdollisuuksien mukaan myös paikallislehdissä.
Liikuntasalin puolella ohjattu jumppahetki lapsille
klo 18.30-19.00. Alle kouluikäiset jumppaamaan vanhemman seurassa. Ohjaajana Tiina Saikonen.
Kyläkerhot joka toinen keskiviikko, parittomilla viikoilla klo 18-20. Ensimmäinen kokoontumiskerta on ke
7.10., sitten 21.10., 4.11. ja niin edelleen. Vapaa pääsy,
ei osallistumispakkoa, tule silloin, kun seuraa kaipaat!
Lisätiedot ja tiedustelut Sisko, p. (019) 448 144 tai
050 522 8955

Ongelmajätekeräyksestä
Kiertokapulan ongelmajätekeräysautot eivät tänä syksynä kierrä Vojakkalaan asti. Lauantaina 3.10.autot ovat
Lopen kirkonkylällä klo 8.00, Räyskälän leirikeskuksessa klo 10.45 ja Topenon seurantalolla klo 11.45.
Keräysaika 15 minuuttia kussakin pisteessä. Keräyskierroksilla vastaanotetaan metalliromua, jäteöljyä, max
3 ajoneuvon akkua, max 20 l maalia/liimaa/lakkaa tai
max 5 öljynsuodatinta.
Ongelmajätteitä voi viedä myös kunnan varikolle
Lopen kirkonkylälle (Ojajoenkaari 94) keskiviikkoisin klo 7.30-16. Muuna aikana viemisestä sovittava p.
(019) 578 6353. Tänne vastaanotetaan myös sähkö- ja
elektroniikkaromua.

Apua omalta kylältä
Leila Turkia

Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Puh. 050 531 5573

KOTIPALVELU
TERTTU LUKANA Tmi

P. 050 531 5561

Monipuolista kotiapua:
• Koti- ja mökkisiivoukset • Ikkunoiden pesu • Avustaminen • Asiointi
• Pihanhoito • Patjojen, sohvien ja isojen mattojen syväpuhdistus/kem. pesu.
Kaikista töistä -60% kotitalousvähennys!

SOITA JA TIEDUSTELE ROHKEASTI!

www.terttulukana.ﬁ

Vojakkalan lavalla vilkas kesä

Kukkaloistoa risteyksessä

Vojakkalan lavan kävijämäärä jatkoi jo useamman
vuoden kestänyttä kasvuaan. Tanssijoita tuli yhä laajemmalta alueelta Tamperetta, Helsinkiä ja Turkua myöten.
Lavan uudistaminen niin WC:itten, orkesteritilojen kuin
ravintolankin osalta kantaa nyt tuloksia. Siisti piha parkkipaikkoineen, ravintolan maukkaat kotileivonnaiset,
ystävällinen henkilökunta ja perinteistä tanssimusiikkia
soittavat orkesterit ovat tanssijoiden mieleen.
Lavan kesä alkoi kesäkuun 6. kuninkaallisissa
merkeissä päättyen elokuun kahdestoista päivä ehkä
Suomen susoituimman perinteistä tanssimusiikkia soittavan Korsuorkesterin mahtavaan esitykseen. Näiden
iltojen lisäksi molemmat juhannustanssit, heinäkuun
lopun sekä elokuun tanssi-illat osoittivat parin vuoden
takaisen parkkipaikan laajennuksen tarpeellisuuden.
Lavakausi on takana, on kiitosten aika. Kiitos jo kuudetta vuosikymmentä uskollisesti Vojakkalan lavalla
tansseissa käyneille, samoin teille ilahduttavan monille
kuluneen kesän ensikertalaisille.
Lavan henkilökunta ansaitsee erityisen kiitoksen
niistä lähes kahdeksastasadasta talkootunnista, jotka
kesän tanssien onnistumiseksi tehtiin. Erikseen mainiten kiitokset myös nuorille, jotka olivat koko kesän
töissä niin lipunmyynnissä kuin kahviossakin.
Lavan henkilökunnan ansaittu illanvietto pidetään
tänä vuonna Riihisalossa saunomisen, iltapalan ja
yhdessäolon merkeissä perjantaina 25.9. kello 18.00
alkaen. Ilmoittautumiset 20.9. mennessä Eero Leponiemelle p. 050 303 4948 tai Merja Tiilikalle p. 050
552 7096 Kaikki lavatalkoolaiset tervetuloa!
Lavaterveisin Asko Stenholm

Vojakkalan risteyksen kukkaistutukset 54-tien varressa
ovat hehkuneet syksyn kunniaksi iloisen värikkäinä kiitos Heikkisen Leenalle upeista samettiruusuista!
Tulevaa ajatellen risteyskukkapenkkeihin siirrettiin
elokuun lopulla myös monivuotista pikkuorvokkia ja
bellistä laitoihin. Kun kesän alussa istutetut pikkubegoniatkin innostuivat vielä jatkamaan kukintaansa, on
iloinen värisekamelska tälle syksylle ollut valmis - toivottavasti kenenkään värisilmä ei tästä ole kärsinyt.
Ajatus on, että jatkossa penkeissä kukkisi mahdollisimman paljon monivuotisia kukkasia, ja päästäisiin
vähemmällä istuttelulla ja kastelulla. Mahdollisille
kävelijöille ja ulkoilijoille vinkkinä mainittakoon,
että rikkaruohojen ja huonoksi menneiden kukintojen
poistaminen risteysistutuksista on ihan sallittua!
Jos sinulla on ajatuksia tai ideoita risteyskukkasten
suhteen, voit olla yhteydessä Siskoon.

-sisustuspuut

PANEELIT, LISTAT,
LATTIALAUDAT
Yksilöllisesti toteutetut
ratkaisut.
Edulliset rahdit
myös kesämökeille.
Laadukkaan puutavaran ostopaikka!
Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Avoinna arkisin klo 8.00 - 17.00

www.lopella.fi

12950 VOJAKKALA
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Katso myös www.vojakkala.fi

15.9. klo 18.30-21.00 Vojakkalan tiistaimaalarit aloittavat.
Kokoontumiset koululla viikoittain tiistaisin. Ilmoittautumiset Lopen Opistoon!
20.9. klo 13.00- Kylien yhteinen kouluverkkokeskustelutilaisuus Vojakkalan koululla.
21.9. klo 14.30-16.00 Vanhemman väen kerho Vojakkalan koululla. Järj. Lopen seurakunta
7.10. klo 18-20 Kyläkerho koululla. Jatkuu parittomilla viikoilla keskiviikkoisin: 21.10., 4.11., 18.11. jne.
19.10. klo 14.30-16.00 Vanhemman väen kerho Vojakkalan koululla. Järj. Lopen seurakunta
1.11. tai 15.11.
Syyslounas Vojakkalan koululla (päivämäärä varmistuu myöhemmin)
23.11. klo 14.30-16.00 Vanhemman väen kerho Vojakkalan koululla. Järj. Lopen seurakunta

Kaadan puita pihoilta ja tonteilta,
myös hankalista paikoista.
Korjaan ja huollan moottorisahat.
Neuvon myös metsäalan ammattiasioissa
(20 vuoden opettajakokemuksella).

Myynti • Asennus • Huolto
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

Tapani Koski 0500 469 718

Kuopankaivaja

Huom. Matka ei ole este! Mökkini sijaitsee Vojakkalassa.

Traktorikaivuri - pyöräkaivinkone

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600
Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
La 26.9. klo 13 Vuonna 85 REMIX Tampereen Työväen Teatterissa. Matkat ja lippu 65€.
Pe 2.10. klo 19 ”Hyvää syntymäpäivää Vivian”, komedia Riihimäen Teatterissa. Matkat ja lippu 45/41€.
Ke 14.10. klo 19 ”Finlanders - Sinun vuokses 25-vuotisjuhlakonsertti” Lahden Sibeliustalossa. Matkat ja lippu 57€.
Ti 20.10. klo 19 Kadonneen naurun metsästys - Stand up Komiikkaa Lahden Sibeliustalossa. Matkat ja lippu 57€.
Ke 21.10. klo 19 Vesa-Matti Loiri & orkesteri IVALO-INARIKASARI Lahden Sibeliustalossa. Matkat ja lippu 57€.
To 12.11. klo 19 SINITAIVAS-konsertti Lahden Sibeliustalossa.
Mukana mm. tangokuningas Amadeus! Matkat ja lippu 57€.
La 14.11. klo 19 Vuonna 85 REMIX Kasaribileet Tampereen Työväen Teatterissa. Musikaalin jälkeen iltapalaa, jammailua.... Mainio
tapa vaikka pikkujoulun viettoon. Matkat ja lippu 47 / 42€.
Ma 16.11. klo 19 Yritetään hyvällä -vierailuesitys Riihimäen
Teatterissa. Matkat ja lippu 45€.
La 28.11. klo 14 Saranat ja Sardiinit - farssi Riihimäen Teatterissa.
Sopii vaikka pikkujouluesitykseksi! Matkat ja lippu 42/38€.
To 3.12. klo 19 Arja Koriseva - Rakkaimmat joululaulut Lahden
Sibeliustalossa. Matkat ja lippu 52€.
La 12.12. klo 19 Iloinen joulukonsertti: Finlanders & Seitsemän
seinähullua Lahden Sibeliustalossa. Matkat ja lippu 57€.
Ke 16.12.Yhdistetty ostos- ja konserttimatka Tampereelle. Päivällä Ideapark, illalla Tampere-talossa Finlanders & Seitsemän seinähullua. Matkan hinta riippuu lähtijämäärästä, varaa paikkasi!
La 16.1.2010 klo 14 The Sound of Music Tampere-talossa. Varaa
paikkasi heti, jos haluat mukaan! Matkat ja lippu 75€.

w w w. l i n - c a r. f i
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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

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet.
Syksyn aukioloajat:
Talven aukioloajat 1.10. ->
MA-TO 10.00 - 17.00
MA-PE
10.00 - 17.00
PE
10.00 - 18.00
LA
10.00 - 17.00
LA, SU 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
sisko@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Seppo Simola
Markku Hirvenoja, Anne Lukana, Tilaushinta postitettuna
Liisa Tarkkala
10€/ vuosikerta
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

