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Jouluvalot syttyivät kaupalle
Topenon Erä lahjoitti kylätoimikunnalle 50€ jouluvalojen hankkimiseksi oman harkinnan mukaan. Koska
kylätoimikunta on hankkinut jo vuosia sitten ison lamppusarjan kyläkoululle, päätettiin nyt hankittavat valosarjat sijoittaa kyläkeskukseen kaupalle. Tänä vuonna
päädyttiin yhteistyössä Valppaan kanssa ripustamaan
valot kaupan ikkunoihin.
Kiitos, Topenon Erä!!!

Kalattomille uudet laiturit?
Kalattomilla on kylän tilojen yhteisomistuksessa oleva
ranta-alue, joka on varsin aktiivisessa uimakäytössä
kesäisin. Rannan laiturit ovat kestäneet vuosikymmenet, mutta nyt alkaisi olla uusimisen aika.
Kylätoimikunnassa on mietitty tilannetta ja viimeisessä kokouksessa mukana oli asiantuntijana Jari
Pirinen Metpostilta selvittämässä erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja.
Tavoitteena olisi, että paikalle tehtäisiin sellaiset
laiturirakennelmat, jotka kestävät rankkaa kulutusta
ja mieluusti yhtä kauan kuin vanhatkin ovat kestäneet. Rakentamisessa käytettäisiin kunnon puutavaraa ja laiturit kasattaisiin ruostumattomilla ruuveilla
ym. Vanhoista voitaisiin hyödyntää mahd. kunnossa
olevat ponttoonit ja rappuset.
Kylätoimikunta piti keskusteluissaan hyvänä ratkaisuna, että olisi kaksi laituria jatkossakin - toinen
pienempi ja toinen pitempi, T-mallinen. Ja haavekuvana
esitettiin, että jos keskelle lampea saataisiin ”saari” erillinen pohjaan ankkuroitu ponttoonilaituri.
Asiat ovat vielä mietinnässä - tule mukaan suunnittelemaan kyläkokoukseen!

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet. Polttoainemyynti.
Joulunaikaan palvelemme:
Talvikauden aukioloajat:
24.12 10-14 31.12. 10-17 MA-LA 10.00 - 17.00
25.12. 12-16 1.1.
12-16 SU
10.00 - 16.00
26.12. 12-16

Tervetuloa

Kyläkokoukseen
sunnuntaina 27.1.2008 klo 13 alkaen
Vojakkalan koululle.
Tule keskustelemaan kylän ajankohtaisasioista mm. Kalattomien laiturisuunnitelmat puheenaiheena.
Nyt myös mahdollisuus vaikuttaa tuleviin kylätapahtumiin: pidetäänkö kuutamohiihto, vietetäänkö
kokkojuhlaa, syödäänkö syyslounasta, tehdäänkö
retkiä ja minne?
Kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan!

Onko vauvoja?
Kyläkokouksessa on perinteisesti muistettu pienellä
rahalahjalla edellisenä vuonna syntyneitä vauvoja. Tällä
hetkellä tiedossamme on vuodelle 2007 vain Saikkosten
pikkuinen Sini – onkohan muita? Ilmoitapa sihteerille,
(019) 448 144, Sisko.

Kylätoimijaksi?
Vojakkalassa toimii kylätoimikunta, jonka vastuulla on
kyläkokouksessa sovitun toimintasuunnitelman mukaisesti mm järjestää yhteisiä kylätapahtumia ja pitää
huolta kylän yhteisistä asioista.Vojakkalan kylätoimikunnassa on kymmenen jäsentä ja kolme varajäsentä.
Kylätoimikuntaan valitaan uusia jäseniä kaksivuotiskausiksi, mukana voi olla kaksi kautta. Valinta tehdään
kyläkokouksessa.
Ensi vuodeksi kylätoimikuntaan vapautuu paikat
ainakin kahdelle uudelle jäsenelle ja yhdelle varajäsenelle. Jos naapurissasi asuu toimelias kyläläinen, kysy
häntä mukaan ja tule esittämään valintaa kyläkokoukselle! Tai jos itse kiinnostuit, ota yhteyttä ja kysy lisää
pj. Marko 044 951 4778.

Kirjastoautotoiveita?
Onko toivomuksia kirjastoauton reitteihin tai aikatauluihin liittyen? Toiveita ja ehdotuksia voi laittaa sähköpostitse loppi.kirjasto@loppi.fi tai kirjeitse kunnankirjastoon (os. Kauppatie 3, 12700 LOPPI). Ehdotuksia
pyydettiin jo 20.12. mennessä, toimi heti!
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Vaan nythän on joulu...

Joulu tuoksuu piparille, pullalle, hyvälle!
Joulu maistuu makealle, kinkulle ja piparille,
aivan erityiselle!
Joulu näyttää valoisalta, valkealta ja lumiselta,
hiljaiselta ja hienolta, kivalta ja hauskalta, joulupukilta!
Joulu tuntuu pehmeältä, hauskalta ja hyvältä,
kivalta ja mainiolta, ihanalta, tontuilta!
Sellainen on joulu.
Vojakkalan 1.-2. lk
Olohuoneessa on joulukuusi
se on aivan uusi
latvassa on tähti
joko joulupukki lähti?
Janina, 1. lk
Hyvä joulu tuo.
Hyvän mielen luo.
Jeesus syntyi
Tähti syttyi
Emmi, 1. lk

12950 VOJAKKALA
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Jouluisia runoja ja tarinoita kirjoittivat Vojakkalan
koulun 1.-2. luokkien oppilaat sekä eskarit. Jouluiset
piirustukset, askartelut ym. kuvattu Vojakkalan
koulun oppilaiden töistä..

Tonttutarina
Olipa kerran tonttu, jonka nimi oli Timo. Timo oli aina
kiireinen, koska kohta on joulu. Joulupukin lempitonttu
on Timo. Timo meni pajaan tekemään lahjoja.
– Lapset ovat toivoneet paljon lahjoja, Timo sanoi
joulupukille.
– No niin on, Joulupukki sanoi Timolle.
Timo teki nallen ja nuken ja Timo paketoi kaikki lahjat
jotka oli tehnyt.
– Minä lähden nyt matkaan! Ja joulupukki kapusi
rekeen.
– Matkaan porot! Joulupukki huusi.
Porot lähti lentoon ja pian joulupukki oli perillä.
Joulupukilla meni monta tuntia ja pian joulupukki sai
lahjat jaettua ja palasi takaisin korvatunturille.
LOPPU
Riia 1. lk

Joulupukki eksyi

Joulupukki ja kiltit lapset

Olipa kerran joulupukki, joka antoi lahjoja. Mutta
kerran hän eksyi pimeään metsään, eikä hän voinut
jakaa lahjoja. Joulupukki näki pienen valon. Hän meni
valoa kohti ja näki pienen tontun.
– Mitä sinä teet täällä tonttu?
– Minä asun täällä.
– Tule minun mukaani tonttu.
– Selvä!
– Lähdetään heti.
– Minun täytyy hakea ensin tavarani.
– Selvä, lähdetään sitten.
– No niin, lähdetään.
– Selvä!
– Jee, tuolla on talo. Me voimme laskeutua.
– Selvä! Olemme perillä.
– Hyvä! Mennään sisään.
– Selvä.
LOPPU
Esteri, Toni ja Siiri, 2. lk

Olipa kerran joulupukki tekemässä lapsille lahjoja.
Tontut tulivat auttamaan. Heillä oli hauska poro, jonka
nimi oli Petteri Punakuono.
Satoi lunta paljon ja maa oli jäässä. Yksi tonttu toi
mukanaan lapsien kirjeen. Joulupukki oli iloinen.
Tähtiä loisti taivaalla, kun oli yö. Seuraavana aamuna
joulupukki rupesi taas tekemään lahjoja. Tontut tulivat
taas auttamaan.
Joulupukki lähti menemään pitkälle matkalle maata
kohti ja poro lensi taivaalla.
– Maata näkyy, joulupukki huusi.
Joulupukki koputti oveen.
– Onko täällä kilttejä lapsia, joulupukki kysyy.
Sitten lapset sanovat: ON!
Jere ja Severi, 1. lk

Tonttutarina
Olipa kerran yksi tonttu. Hän oli joulupukin avustaja.
Tontut kurkkivat ikkunoissa. He katselevat, ketkä
kaikki lapset saavat lahjoja. Tuhmat lapset eivät saa.
Kiltit lapset saavat lahjoja.
Tontut tekivät lapsille lahjoja. Sitten he lähtivät
lepäämään. Joulupukki sanoi: ” Porot pitää ruokkia
tai en voi lähteä pitkälle matkalle.” Nyt joulupukin
pitää lähteä viemään lahjoja.
Janina, 1. lk

Joulupukki
Joulupukki oli tekemässä lahjoja. Tinjalle joulupukki
tekee jäätelökoneen, Elmerille tikkarikoneen ja Riinalle
leikkihevosen.
Joulupukki lähtee reellä Räyskälään, Vojakkalaan
ja Kaakonkulmalle. Porot eivät jaksa lentää. Joulupukki ei voi tuoda lahjoja poroilla. Poroja pitää hoitaa
ja joulupukki antaa niille lääkettä. Pikkujoulupukit
auttava porojen hoitamisessa. Kun porot parantuvat,
joulupukki lähtee matkaan. Joulupukki saapuu Vojakkalaan. Joulupukki hyppää savupiipusta alas ja laittaa
lahjat kuusen alle.
Eskarit Tinja, Riina ja Elmeri

Rauhaisaa Joulua ja Onnea vuodelle 2008!

3

Tulevia tapahtumia
10.1. klo 18 Lapsijumppa, jatkuu viikoittain.
27.1. klo 13 Kyläkokous Vojakkalan koululla.
11.2. Vojakkalan Valpas 60v. Talvitarjoilu kaupalla.

•
•
•
•

Bussi 49 hlö
Bussi 16 hlö
Taksi 4 hlö
Taksit 8 hlö
pyörätuolivarustus

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

Vuolukiviuunit

Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
p. 0500 793 537 Tarja Kulmala
La 2.2.-08 klo 19:00 Kotimainen CATS-musikaali
Lahden kaupungintetteri. 65,00 €
Pe 8.2.-08 klo klo 19:00 Sellofaani: Sari Siikander
Riihimäen Teatteri, 35,00€
La 9.2 -08 Hevosgaala APASSIONATA Hartwall Areenalla klo 13:00 Aik. 75,00€ ja lapset ( 3-12v ) 55,00 €
To 14.2 -08 klo 20:00 Kirkan muistokonsertti Hartwall
Areenalla. 70,00 €
Pe 29.2.-08 klo 19:00 The Beatles Story-musikaali
Lahden kaupunginteatteri. 60,00 €
La 1.3.-08 Salpausselänkisat Lahdessa. Paikat pääkatsomosta! Liput aik. 25,00 € ja lapset 7-15v. 12,00 €. (
alle 7v ilmaiseksi ) Eläkel. opiskel. ja varusm. 15,00 €.
Matkat aik. 25,00€ ja kaikki lapset 15,00€.
Ma 3.3-08 klo 19:00 Seela Sella: Seisaallaan Riihimäen
Teatteri. 35,00€
Ti 18.3-08 klo 19:00 Riemujen piirakka Riihimäen Teatteri. 40,00€
La 29.3-08 klo 14:00 tai La 17.5-08 klo 14:00
Anita Musikaali Riihimäen Teatteri, 33,00 – 40,00€

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - pyöräkaivinkone
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

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

et
M!
HUO tarjouks
o
!
Kats sivuilta!
Esim: Vuoden loppuun www
• Pienet kehykset (max 30x24cm) vakiolistalla ja tavallisella lasilla vain 20€!
• Varastossa paljon soikeita ja pyöreitä
erikok. puukehyksiä alk. 6€
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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

