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Viemäriä kaivetaan – päätöksiä kaivataan!
Vojakkalantien varressa ja Räyskälässä on syyskuusta lähtien kaivettu Kaartjärven Vesihuolto
Oy:n viemärilinjastoa usean koneen voimin. Linjaston rakentaminen etenee vauhdilla, valmista
pitäisi olla helmikuussa. Kevätpuolella esillä ollut mahdollinen valokuidun upotus on unohdettu, mutta puhelinjohtoja on muistettu kyllä katkoa.
Vedenottamo rakennetaan Räyskälän leirikeskuksen läheisyyteen, sielläkin työt ovat hyvässä vauhdissa. Jätevedenpuhdistamon osalta työt on tarkoistus aloittaa viimeistään joulukuussa ja koko linjasto
puhdistamoa myöten olisi toimintakunnossa juhannukseen mennessä vuonna 2007.

Liittymishakemukset nyt
Nyt kun koneet pyörivät nurkilla työtä tekemässä, on
aika tehdä myös omien kiinteistöjen osalta mahdolliset liittymispäätökset. Linjastoon voi liittyä halutessaan
myös vain joko puhtaan veden tai jäteveden puolelle.
Hakemuslomakkeita on jaossa kunnantalolla, tai myös
netin kautta lomakkeen voi hakea ja täyttää.
Hakemuksen jättäminen ei vielä sido mihinkään - linjaston rakentamisessa vain voitaisiin ottaa jo nyt huomioon mahdolliset liittyjät jos aikeet olisivat tiedossa, mikä
helpottaa sitten hommaa myöhemmin, kertoo hankkeen
projektipäällikkö Seppo Kopola. Kun lomake on palautettu, tullaan kiinteistöllä käymään ja katsomaan, miten
liittyminen on järkevintä tehdä. Sitten lasketaan kustannusarvio ja vasta sen jälkeen tehdään kirjalliset sopimukset liittymisestä. Kiinteistökohtaisia liittymiä runkoputkeen rakennetaan sitä mukaa, kun asiat ovat selvillä.
Kaartjärven Vesihuolto Oy on esittänyt pakkoliittymisaluetta, eli linjastosta tietyllä etäisyydellä sijaitsevat
kiinteistöt velvoitettaisiin liittymään linjastoon.
Tätä ei kuitenkaan ole vielä kunnassa käsitelty ja
hyväksytty, joten toistaiseksi liittymissopimusten teko perustuu omaan aktiivisuuteen ja haluun
liittyä mukaan.

Mitä maksaa?
Kaartjärven Vesihuolto Oy:n liittymismaksut vuodelle
2007 ovat puhtaan veden osalta 2000 euroa ja jäteveden osalta 4000 euroa vakituisessa asunnossa. Lomaasuntojen hinnat ovat puolet näistä. Vesiosuuskuntien,
yritysten ja tuotantolaitosten liittymismaksuista päätetään tapauskohtaisesti. Vahvistetut vuosittaiset perusmaksut ovat puhtaan veden osalta 70/50 euroa ja jäteveden osalta 150/100 euroa (vakituinen / loma-asunto).
Kulutusmaksut ovat puhtaan veden osalta 2 euroa ja
jäteveden osalta 4 euroa kuutiolta.
Liittymiskustannuksia nostaa, jos kiinteistö on paineistetun viemärilinjaston kohdalla. Tällöin liittymistä
varten tarvitaan oma pumppaamo, jonka kustannusarvio on pyöreästi noin 2500 euroa. Lisäkustannuksia voi
tulla, jos joudutaan alittamaan maantie. Tällöin tarvitaan tielaitokselta maksulliset luvat ja putken laitto tien
alle on vähintään parin tuhannen euron urakka.

Osuuskuntia perustamaan
Yksittäiselle kiinteistölle oman pumppaamon, tien alituksen ym. rakentaminen voi olla kohtuuttoman tuntuinen kustannus. Jos lähikiinteistönomistajat perustaisivat
vesiosuuskunnan, kustannuksia voitaisiin jakaa. Näin
kannattanee menetellä myös, jos liittymishalukkuutta
on kauempaa ja joudutaan raketamaan omaa linjastoa.
On huomattava, että osuuskuntien liittymismaksut päätetään tapauskohtaisesti. Lisäksi osuuskunnat
voivat hakea linjaston rakentamiseen avustusta ainakin ympäristökeskuksesta ja myös Kaartjärven Vesihuolto Oy voi tulla osaltaan vastaan.
Lisätietoja Kaartjärven vesihuoltohankkeesta
ja mm. liittymihakemuslomakkeita löytyy internetin kautta, www.loppi.fi ja sieltä -> Tekniikka ja ympäristö -> Kaartjärven Vesihuolto Oy. Myös työmaan vastuullinen valvoja
Seppo Kopola vasta mielellään kysymyksiin
(p. 0500 314 413)
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Tapahtumia
7.11.
9.11.
14.11
26.11.
8.12.
14.12.

Tarkista lähempänä www.vojakkala.fi tai lehti-ilmoitukset!

klo 18

Lapsijumppa koululla, jatkuu viikoittain tiistaisin.
Viimeinen ilmoittautumispäivä teatteriretkelle (Prinsessa Ruusunen)
klo 18
Vojakkalan Valpas ry:n syyskokous kyläkaupan kahviossa.
Teatteriretki Helsinkiin: Prinsessa Ruusunen klo 12 Helsingin Kaupunginteatterissa.
klo 18
Seurakunnan joulujuhla Vojakkalan koululla. Päiväkerholaisten ohjelmaa, joulupuuro ym.
klo 17-19 Joulutori, jouluohjelmaa ja kahvio Vojakkalan koululla.
Koulunväki toivottaa kaikki tervetulleiksi!

Nyt koko perheellä teatteriin!
Vojakkalan kylätoimikunta järjestää teatterimatkan
Helsingin Kaupunginteatteriin sunnuntaina 26.11.2006.
Lähdetään yhdessä katsomaan pienellä näyttämöllä
pyörivää lastennäytelmää Prinsessa Ruusunen. Liput
on varattu kello 12 näytökseen.
Kyseisestä esityksestä kerrotaan nettisivuilla osoitteessa www.hkt.fi seuraavasti: ”Jokaisella on oma mielikuvansa Prinsessa Ruususesta. Jokainen mielikuva on
oikea, mutta nyt meille tarjotaan uusi, kiehtova tulkinta
klassikosta, jonka lumoa aika ei ole haalistanut. Anneli
Mäkelä on kirjoittanut sadun uudelleen Tsaikovskin
musiikkiin ja löytänyt siitä peilin todellisuuteen ja tähän
aikaan.
”Vanha satu ei kerro, mitä syntymän ja murrosiän
välissä tapahtuu, mutta versiossani kerrotaan myös
siitä. Olen myös miettinyt, mitä tapahtuu lapselle, joka
saa elämässään kaiken mahdollisen, kauneuden, älykkyyden, luovuuden ja maalliset rikkaudet.” Prinsessa
Ruususen lumo on kestänyt sukupolvesta toiseen.”
Näytelmän ikäsuositus on yli viisi vuotiaille. Kommenttien mukaan näytelmästä löytyy kuitenkin sisältöä
ja tasoja myös vanhemmille. Pukuloisto, meno ja meininki takaavat katsottavaa kaikille. Näytelmän kesto
on noin kaksi tuntia. Lippujen hinnat ovat aikuisilta 26
euroa, lapsilta 13. Kylätoimikunta maksaa bussimatkan,
liput ja väliaikatarjoilun maksaa kukin itse.

Ilmoittautumiset torstaihin 9.11. mennessä Leila Turkialle, p. 050 531 5573. Varaa lippusi heti, sillä paikkoja
oli jäljellä enää rajoitetusti - nyt joulun alla on kyseisen
näytelmän viimeiset esitykset.

Vojakkalan ryhmiksen
syyskuulumisia
Vojakkalan ryhmiksen toiminta jatkuu vakaana. Vojakkalan kivikoulun päädyssä toimivan ryhmiksen paikat
ovat olleet syksystä lähtien täynnä. Hoidossa on kaikkiaan 12 lasta, joista kaksi iltapäivähoidossa. Näistä
pieniä, noin vuoden ikäisiä on kaikkiaan 4 kappaletta.
Kunta palkkasi syksystä lähtien ryhmikseen kolmannen hoitajan. Hoitajina jatkavat edelleen Paula Sainio ja
Marja Leponiemi ja uutena aloitti Miia Turunen. Edellisen vuoden ryhmiksessä oli Vojakkalan Valppaan työllistämisvaroin palkkaama hoitaja kahden kunnan palkkaaman hoitajan lisäksi.
Jos jollakulla on jäänyt kotiin leluja ja muuta lastentavaraa vaille käyttöä, voi näitä lahjoittaa ryhmikseen.
Ryhmisväen tavoittaa numerosta 040 330 6099

www.poronoro.fi
Myös kaneja ja vuohia! Kso -> Muu toiminta

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

Leila Turkia

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

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA

Kuopankaivaja

p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman

Traktorikaivuri - pyöräkaivinkone

Omasta paistopisteestä tuoretta leipää
Tilauksesta kaikki rakennusalan tarvikkeet
Polttoainemyynti.
Talven aukioloajat 1.11 alk.:
MA, KE 10.00 - 17.00
PE
10.00 - 18.00
TI, TO
suljettu
LA, SU 10.00 - 16.00

Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819
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-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Perinteinen sekatavaramyymälä

Kyläkuulumisia

Uusi yritys kylälle
Syyskuun alusta Vojakkalassa on saanut kehystysalan
palvelua, kun Leena Heikkinen avasi alan yrityksen. Leenan kehystämöstä saat yksilölliset ja kauniit
kehykset niin perhevalokuviin, kunniakirjoihin kuin
käsitöille ja taiteellekin. Myös peilien kehystys ja
lampetit kuuluvat valikoimiin, ja pieni tilakehys eli
vitriinikin voisi olla monelle koriste-esineelle oiva
säilytyspaikka. Näin joulun alla esillä on myös jouluteemaan sopivia pikkutauluja.
Leena toivottaa tervetulleeksi tutustumaan - listavarastot ovat runsaat ja nyt on vielä vara valita edullista
kotimaista puulistaa omiin kehystyksiin. Saatavana on
myös kauniita soikeita kehyksiä tarjoushintaan. Soita
ja sovi kuitenkin tulostasi etukäteen.

Vuolukiviuunit

Kylä tuntuu elävän vahvasti, vaikka kylätoimikunnan
toiminta onkin vähän tahmannut; yhteisen ajan löytäminen kokouksiin tai muuhun toimintaan on ollut hankalaa.
Syyslounas jäi järjestämättä osittain tästä syystä,
osittain siksi, että talkoolaisten määrä on vuosi vuodelta
pienentynyt, mutta keskimääräinen kävijämäärä kasvanut, eli talkoolaiskohtainen työmäärä on noin kaksinkertaistunut.
Harmittaa, koska syyslounas on ollut hienosti kylän
kokoava tapahtuma. Toivottavasti sen järjestämistä jaksetaan yrittää kuitenkin myös ensi vuonna. Talkoolaisia
tarvittaisiin vain reilusti enemmän. Jokainen osaa tehdä
jotain, ja koko syyslounaan luonnettakin voi ajatella
muutettavaksi muuksikin kuin perinteinen hämäläinen
pitopöytä.
Ensi tammikuussa valitaan taas uusi kylätoimikunta. Mukaan tarvittaisiin nuoria aikuisia, joilla on
intoa muokata kylän toimintaa vaikka uusillekin urille.
Naapurikylässä Topenolla aktiiviporukan keski-ikä on
parikymmentä vuotta nuorempi. Ja kylätoimikuntahan
tekee sitä, mitä se keskenään päättää tekevänsä; sopimuspohjaisia asioita ovat uimarannan kunnossapito ja
koulun jääalue, joista kunta maksaa avustuksen. Muutaman vuoden kokemuksella voin sanoa, että kyllä tästä
kylästä energiaa irtoaa, kun joku esittää sille hyvän kohteen; viimeisimpänä suurena ponnistuksena on ryhmis.
Puheenjohtajan paikkakin muuten avautuu, kiinnostuneet voivat tiedustella hommasta allekirjoittaneelta.
Markku Hirvenoja

SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY
Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135

12950 VOJAKKALA
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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
Omapaistoleivät meiltä!
Syystarjoukset! Kahvi ja munkki 2€
Karhu -mäyris 10,90 €
11kg nestekaasun täyttö 21€

Ostosten kotiinkuljetuspalvelu, mökkitalkkaripalvelut
Myös murtohälytys- ja videovalvontajärjestelmät

SUOMEN ERIKOISMIES OY
p. 050 555 5106 fax 0508 555 5106
email kyläkauppa@suomenerikoismies.fi www.suomenerikoismies.fi

Muista seurakuntavaalit!

Vojakkalan koulun kuulumisia

Lopen seurakunnassa valitaan kirkkovaltuusto seurakuntavaaleilla vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Ennakkoäänestykset ovat olleet
käynnissä jo kuluvalla viikolla, varsinaiset vaalipäivät ovat sunnuntaina 12.11. kello 11.45-18 ja maanantaina 13.11. kello 10-18. Äänestypaikkana toimii
Lopen kirkko (Pilpalantie 1).
Tällä kertaa ehdokaslistoilla on kolme vojakkalalaista ehdokasta: Ilmo Kyttälä (numero 41), Marko
Saikkonen (numero 9) ja Elina Tuomenoja (numero
29). Kukin heistä edustaa eri puoluetta, joten jonkin
verran on valinnanvaraa myös oman kylän ehdokkaissa. Jos et äänestänyt ennakkoon, vielä ehdit.

Vojakkalan koululla on tänä lukuvuonna 26 oppilasta,
joista 6 alaluokassa, loput yläluokan puolella. Opettajina jatkavat tutut Eeva Ojala ja Ilmo Kyttälä, kouluavustajana toimii Sirpa Salonen ja keittäjänä Riitta
Oksanen.
Vanhempaintoimikunta tyhjensi paperivaraston
ennen syyslomaa. Marraskuun ajan vajaa kunnostetaan,
mutta odotamme narutettuja paperinippuja ja litistettyjä
pahvilaatikoita jälleen joulukuusta lähtien. Toivomme,
että pahvit ja paperit kasataan omiin osastoihinsa. Paperinkeräyksestä saatavat rahat menevät vanhempaintoimikunnan tilille ja sitä kautta koululaisten käyttöön retkiin ym. Kiitokset kaikille paperia tuoneille!
Joulukortteja myydään marraskuussa. Vojakkalan
koululla on joulutori, jouluohjelmaa ja kahvio torstaina
14.12. kello 17-19. Tapahtuma liittyy koulun yrittäjäteemaan. Myynnissä on lasten tekemiä askarteluita,
kahvion puolella vanhemmat ovat apuna. Kaikki kyläläiset ja muut kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaan!

• Bussi 16 hlö
• Taksi 4 hlö
• Taksit 8 hlö
pyörätuolivarustus
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045
Tulossa konsertti- ja ostosmatkoja:
kso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Ma 27.11.2006 Jouluostosristeily Tallinnaan.
Lähtö Lopelta n. klo 5:30. Paluu Lopelle n. 22:30.
Matkan hinta 80 € sis bussimatkat ja laivaliput.
Ke 29.11.2006 Katri Helenan joulukonsertti
Sibeliustalossa Lahdessa klo 19:00.
Hinta 50 € sis. lipun ja matkan.
La 2.12.2006 Kivikasvot – Joulushow
Sibeliustalossa Lahdessa klo 19:00.
Hinta 50 € sis. lipun ja matkan.
Ke 6.12.2006 Matka Naisten joulumessuille
Helsinkiin. Lähtö Lopen linja-autoasemalta klo
9:00. Matkan hinta 20 €. Mahd. sisäänpääsymaksut
itsemaksettava.
Su 17.12.2006 Iloinen joulukonsertti. Finlanders
& Seitsemän Seinähullua Veljestä Sibeliustalossa
Lahdessa klo 18:00. Hinta 50 € sis. lipun ja matkan.
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www.vojakkala.fi toiminut vuoden
Kylän kotisivut ovat olleet toiminnassa yhden vuoden
ja sivuilla on ollut yli 1500 käyntiä. Uudet tapahtumat
päivitetään sivuilla olevaan tapahtumakalenteriin heti,
kun asiasta saadaan tietoa.
Kulujen kattamiseksi tarjoamme kylän yrittäjille
linkkiä tai sivutilaa parilla eurolla kuukaudessa.
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 Pöllöt:
Vojakkalan koululaiset
Lukana, Liisa Tarkkala
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

