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Kyläkoulut puheenaiheena
Vojakkalalaisia ravisteltiin syyskuussa tiedolla, että sivistyslautakunta oli esittänyt Vojakkalan koulun yhdistämistä
Topenon kouluun ensi syksystä alkaen. Alkuperäinen
esittelijän esitys oli, että kaikki kaksiopettajaiset koulut
lakkautettaisiin ensi syksystä.
Näin kuntavaalien ollessa käsillä kyläkoulujen puolestapuhujia on ilmaantunut mukavasti. Mutta Vojakkalan
koulun edustaessa oppilasmäärältään pienintä kyläkoulua
on se ensimmäisenä ”hampaissa”, jos koulurintamalla jostain on säästettävä.
Ihmeelliselle tuntuvat koulun lopettamisajatukset tässä
vaiheessa, kun pikkuväestä ei ole näillä kulmilla pulaa.
Ensi syksynä eskarin olisi laskelmien mukaan aloittamassa
ainakin 6 lasta. Koulun yhteydessä toimiva ryhmis hoitaa
13 lasta tänä syksynä, lisäksi kylällä aloitti uusi perhepäivähoitaja. Koululla kokoontuvaa seurakunnan 3-6vuotiaiden päiväkerhoakin käy kuluvana vuonna peräti
15 lasta.
Samaan aikaan uutisoidaan myös Räyskälä alueen
uusista kehityshankkeista. Ettei vain unohtuisi, että mahdollisen lisäasutuksen myötä voi tulla myös uusia koulun
tarvitsijoita?
Jos ja kun haluamme pitää koulumme, ollaan kaikki
aktiivisia omalta osaltamme. Otetaan asia esille päättäjien
kanssa ja tuodaan koulun merkitystä julki aina kun sille
on tilaisuus. Ja käydään myös vaaliuurnilla!
Todettakoon vielä, että Vojakkalan koululla eletään
aktiivista syksyä nuorien opettajien johdolla. Suomen
urheiluilmailuopisto on ottanut Vojakkalan koulun kummikoulukseen ja jo marraskuussa koululaiset pääsevät
tutustumumaan ilmailuun purjelentosimulaattorin avulla.
Koululla on myös muuten mukava tekemisen meininki,
mistä osa vanhemmista sai esimakua, kun Aleksis Kiven
7-veljestä esiintyivät 9.10. Koululaisten tekemisiä voi
käydä vilkaisemassa kylän nettisivuilta: www.vojakkala.fi
-> Vojakkalan koulu..
SS

Tulossa...
20.10. klo 14.30
26.10.
16.11. klo 13
12.12. klo 18

Katso myös www.vojakkala.fi

Vojakkalan kylälounas 16.11.
klo 13 alkaen Vojakkalan koululla
MENU
Vihersalaatti
Makaronisalaatti
Keitetyt munanpuolikkaat
Silli
Sinappimarinoitu lohi

Ruisleipä
Mallasleipä
Hiivaleipä
*
Kotikalja
Puolukkamehu
Maito

Paahdetut uunijuurekset
Punajuuripossu
Keitetyt perunat
*
Karpalokiisseli & Vaniljavaahto
*
Kahvi, Kookosviipale

Hinnat: 12€ / 6€ (alakouluikäiset ja nuoremmat)

Tervetuloa!
PS. Koululla kasvisten kuorintaa ym. mukavaa valmistelua lauantaina 15.11. klo 10 alkaen, tule mukaan!
Päävastuun ruuanvalmistuksesta kantaa ammattitaidolla
kokkimme Erkki Viira, me muut osaamme kyllä avustaa.

____________________________________

Kutsu
uusille asukkaille
Vojakkalan kylätoimikunta kutsuu kylään
viimeisen vuoden aikana muuttaneet uudet
vakituiset asukkaat syömään kylälounaalle
maksutta. Samalla on oiva tilaisuus tehdä tuttavuutta kyläläisten kanssa.
Kaupalla
ustalkoil tiedossa
ua
seuraa il syksyn mittaa
n,
moittelu
a.

kunnost

Varttuneen väen kerho Vojakkalan koululla, järj. seurakunta. Myös 24.11.
Kunnallisvaalit, ennakkoäänestys 15.- 21.10.
Kylälounas Vojakkalan koululla.
Kyläjoulujuhla Vojakkalan koululla. Päiväkerholaisten ohjelmaa, seurakunnan edustajat.
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Kunnallisvaalit 2008
Jälleen on aika valita uudet kuntapäättäjät seuraavaksi
neljäksi vuodeksi. Tarjosimme Vojakkalasta ehdolla
oleville mahdollisuutta esitellä ajatuksiaan ja itseään
kylälehtemme sivuilla. Toivoimme kultakin ehdokkaalta
lyhyitä vastauksia alla oleviin kysymyksiin. Esitettyjä
kysymyksiä kylävinkkelistä pohtivat allekirjoittaneen
kanssa lehden toimituskunnan jäsenet Anne Lukana ja
Markku Hirvenoja.
Kaikki vojakkalalaiset ehdokkaat vastasivat kyselyymme. Kukin heistä maksoi myös pyydetyn 20€:n
mainosmaksun kylätoimikunnalle.
Kylältä löytyy aktiivisia ehdokkaita, puolueistakin
on vara valita. Kukin meistä tekee äänestyspäätöksensä
omilla kriteereillään - tärkeintä kuitenkin on, että otetaan selvää ja käytetään ääntämme. Isoja asioita tulee
päätettäväksi tulevalla vaalikaudella!
Ennakkoäänestys kotimaassa 15.10. - 21.10.08
Vaalipäivä 26.10.08

Lopella ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalon
yhteispalvelupiste Rosamunda. Tänne pääsee äänestämään arkisin kello 9-18, viikonloppuna ovet ovat
avoinna klo 10-15.
Varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikat ovat
avoinna klo 9-20. Vojakkalasta käydään äänestämässä
Topenon koululla.

Ehdokkaat esittelyssä
Toivoimme lyhyitä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1. Kerro yhdellä lauseella kuka olet ja mitä teet?
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Ritva Ahola
1. Ritva Ahola, maatalousyrittäjä.
2. Mielestäni olen tähän mennessä kerännyt
kokemusta, josta voisi olla hyötyä jatkossakin.
3. Tasapuolinen kunnan eri osien kehittäminen.
4. Kyläläisten ympäristöluvat, ryhmiksen ja
viemärin eteenpäin puhaltaminen. Koko ajan
tulee eteen kylää koskevia asioita joita on
vietävä eteenpäin. Tämä näkyy toimintojen
jatkumisena.
5A Haluan sen toimivan jatkossakin.
5B Vojakkalantien nopeusrajoitukset kohdallaan. 54-tie melkoisen ahdas, vaaatii
selvityksiä,suunnitelmia ja tekoja.
5C Harmi.

2. Miksi olet halunnut lähteä ehdokkaaksi?

5D Antaa kehittyä nyt kun on vauhti päällä.

3. Tärkein tavoitteesi kunnallispoliitikkona?

5E Vanhuksia pitäisi tukea omaan kotiinsa niin
pitkään kuin mahdollista. Ikäihmiset pysyvät virkeämpinä ja toimeliaampina omissa
askareissaan.

4. Mitä olet viimeisen neljän vuoden aikana tehnyt
kylämme hyväksi? Miten panoksesi näkyy konkreettisesti?
5. Mitkä mieltä olet (Lyhyet vastaukset kiitos!)
A. Kyläkoulumme tulevaisuudesta?
B. Vojakkalantien nopeusrajoituksista ja kantatie
54:n liikenneasioista?
C. Kyläkaupan olemattomuudesta?
D. Räyskälän lentokentän ja lentokenttäalueen
kehityksestä?
E. Vanhusten asumisesta: keskitetäänkö kaikki kirkonkylälle vai tuetaanko asumista mahd. pitkään
kotikylällään (ja jos näin, niin millä keinoin)?
Äänestellään!
Sisko Savolainen
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Elämisen ja hyvinvoinnin
edellytykset turvattava
koko kunnan alueella.
p. 040 724 6006
sp. ritvaaulikki@suomi24.fi
www.keskusta.fi/loppi

74

120

Marko
Saikkonen

Pasi
Tarkkala

1. Olen Marko Saikkonen, siivousalan yrittäjä ja
perheenisä.
2. Lähes kaikki kuntamme huomio ja toiminnot
keskittyy kirkonkylälle ja syrjäseudut jäävät
usein heikommalle.
Minä lupaan pitää kylämme puolia valtuustossa.
3. Tärkein tavoitteeni on tavoitella kunnassa oikeudenmukaisuutta.
4. Olen ollut mukana lähes kaikessa mitä kylässämme tapahtuu. 4 vuotta kylätoimikunnassa.
Konkreettisesti toimintani näkyy kylätapahtumissa. Olen mukana jakamassa työpaineita
joita vapaaehtoisillamme kertyy kylliksi. Ehdotin kouluadressin keräämistä. Osallistuin sen
suunnitteluun, keräämiseen ja luovuttamiseen
kunnanjohtajalle. Oma arvioni on, että tietoisuus
Vojakkalasta on parantunut 4 vuoden aikana.
5A Kyläkoulun tulee pysyä Vojakkalassa.
5B Nopeusrajoitus on ihan kohdallaan.
54 tie: Vojakkalan ja Nummenkylän risteys tarvitsisi levennyksen. Talvikunnossapito on ollut
huonoa varsinkin viime talvena ja olinkin yhteydessä asian tiimoilta poliisiin ja tielaitokseen.
5C Toivoisin, että kylällämme olisi vähintään
kioski. Mieluummin tietysti kauppa, jos saisin
valita.
5D Kehitys on ollut erittäin mieluisaa seurattavaa
varsinkin viime aikoina. Nyt siellä alkaa tapahtua oikeasti.
5E Oma koti kullan kallis on vanha sanonta ja
sehän pitää paikkansa!
Omaishoidon tukea pitää lisätä.
Ystävärinkiä voitaisiin yrittää perustaa meidän
kylässä. Ikäihmisethän kaipaa myös seuranpitoa.
Kotipalvelun tulee olla tarpeenmukainen.
p. 044 951 4778, sp. mc1@luukku.com

1. Olen Pasi Tarkkala, taksi- ja bussiyrittäjä
Vojakkalasta.
2. Halu vaikuttaa päätöksentekoon, kun maalaisjärki on päätöksistä välillä vähän kateissa.
3. Säilyttää Loppi itsenäisenä, uhraamatta kyläkouluja ja muita palveluita.
4. Ryhmiksen toiminnan jatkaminen: olin jäjestämässä hoitajan palkaamista Valpaan avulla.
Toiminut koulun vanhempaintoimikunnan pj:nä.
Osallistunut järjestettyihin talkoisiin oman työn
antamien vapaiden mukaan.
5A Koulusta ei luovuta ilman kovaa taistelua.
5B Nykyiset nopeusrajoitukset sopivat, mutta
valvonta puuttuu.
5C Yrittäjänä tiedän ettei kaupalla ole toimintaedellytyksiä jollei siihen keksi jotain sivubisnestä.
5D Hienoa että tuodaan uutta toimintaa Räyskälään. Itseäni eivät koneet ja melut häiritse vaikka
asun kentän lähellä. Mutta onko järkeä lopettaa
palvelut ensin ja sitten rakentaa uutta ???
5E Niin kauan kun vanhukset pystyvät olemaan
kotona pienen avun turvin, se tulee kunnalle
huomattavasti halvemmaksi. Mielestäni kunnalla on jo olemassa hyvät palvelut (kotipalvelu, ruuan tuominen, saunakyydit, palvelulinjat, vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, yms),
mutta valitettavasti näistä palveluista ei informoida kunnan taholta muuten kuin kysyttäessä.
Maksaa niin paljon jos kaikki ymmärtävät niitä
kysyä. Mutta käyttää palveluita silti pitäisi koska
muuten ne otetaan pois.
p. 0400 219 879, sp. pasi.tarkkala@lin-car.fi
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12950 VOJAKKALA

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet. Polttoainemyynti.
Talven aukioloajat marraskuun alusta:
MA-TO, LA 10.00 - 17.00 SU
10.00 - 16.00
PE
10.00 - 18.00

Apua omalta kylältä
Hirsipuun pystyttäjä

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

Vuolukiviuunit

Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

KOTIPALVELU
Terttu Lukana Tmi

Vojakkalantie 73,
12950 VOJAKKALA, Y: 2209526-6

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

P. 050 531 5561

Monipuolista kotiapua lähellä sinua:
– siivoukset
– ikkunoiden pesu
– avustaminen
– asiointipalvelu
– pihanhoito
– tekstiilihuolto
– muut kotityöt ym. ym.
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
Ritva Simola
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ vuosikerta
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
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