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Kylälounaalle 15.11.2009
Viime vuoden tapaan Vojakkalan syyslounas järjestetään vasta marraskuun puolivälissä, ja nimetään se sen
takia kylälounaaksi. Sunnuntaina 15.11. klo 13 alkaen
on pitopöytä katettuna Vojakkalan koululla. Tervetuloa
ruokailemaan!
Ruokalista noudattaa jo parina vuonna tutuksi tullutta linjaa. Kokkimme Erkki Viira avustajineen loihtii
pääruuaksi lihaisan sadonkorjuupadan, joka tarjoillaan
keitettyjen perunoiden ja herkullisten paahdettujen
uunijuuresten kera. Tarjolla ovat myös salaatit, luomumunat, marinoidut sienet sekä silli ja graavilohi. Eikä
unohdeta kotoisia tuoreita leipiä! Kahvi ja marjapiirakka päättävät aterian.
Istumapaikat järjestetään ja ruokaa varataan perinteiseen tapaan noin sadalle hengelle. Kutsuvieraina ovat
uusien asukkaiden (HUOM. kutsu ohessa!) lisäksi kyläkoulumme opettajat Kaisa-Mari Mäkivierikko ja Satu
Rantanen sekä uusi kunnanjohtaja Ilkka Salminen.

Talkooporukkaan mukaan?
Jos pidät yhdessä puuhaamisesta ja juhlien järjestelystä,
tule mukaan talkoilemaan kylälounasta! Lauantaina
14.11. klo 10 aloitetaan koululla kasvisten kuorinta ja
valmistelut sunnuntain ruokailua varten. Ammattikokki
Erkki ohjaa ja opastaa.Ohjelmassa on myös pöytien
järjestelyä, liinojen laittoa, lautasliinojen taittelua,
kukka-asetelmien tekoa... eli monenlaista puuhaa.
Sunnuntaina homma jatkuu ruokien valmistelulla jo
heti aamusta alkaen, apuvoimia tarvitaan myös tällöin!
Samaten tarjoiluun, kahvin keittoon ja tiskaukseen tarvittaisiin keittiöväkeä. Ilmoittaudu mukaan joko Erkille
p. 0400 847 975 tai Siskolle p. 050 522 8955.

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

MENU 15.11.2009
Paahdetut uunijuurekset
Sadonkorjuupata
Keitetyt perunat
*
Vihersalaatti
Makaronisalaatti
Keitetyt munanpuolikkaat
Marinoidut sienet
Keltainen kurpitsapikkelsi
Silli
Graavilohi

Ruisleipä
Hiivaleipä
*
Kotikalja
Mehu
Maito
*
Kahvi, marjapiirakka

12€ / alakouluikäiset 6 €/ nuoremmat ilmaiseksi

KUTSU
kylään muuttaneille uusille asukkaille
Vojakkalan kylätoimikunta
toivottaa kylään vuoden aikana
muuttaneet uudet asukkaat tervetulleeksi
kylälounaalle ruokailemaan maksutta ja
tekemään samalla tuttavuutta kyläläisten
kanssa. Tule, niin tutustutaan!
Alunperin syyslounas valmistettiin pitkälti oman
kylän tuotteista. Nykyisellään paljon tavaraa haetaan
kaupastakin, mutta pääosa kasviksista saadaan lahjoituksena kyläläisiltä. Jos siis sait yltäkylläisen sadon,
josta riittäisi jakaa muillekin, voit tarjota tuotteitasi
kylälounasta varten ilmoittaen em. numeroihin.

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
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Länsi-Lopelle yhteinen kyläkoulu
Kiihkeänä käynyt taisto kyläkoulujen puolesta huipentui mielenosoitukseen ennen 5.10. valtuuston kokousta.
Kunnantalon edessä oli tuolloin ilahduttava määrä väkeä,
ja varsinkin vojakkalalaiset olivat todella aktiivisesti lähteneet mukaan - kiitos kaikille mukana olleille!
Kunnanhallituksen esitys kolmen kyläkoulun lakkautuksesta tyrmättiin valtuustossa. Pilpala saa pitää kyläkoulunsa ja valtuuston päätöksen mukaisesti Topenon
ja Vojakkalan koulut yhdistetään Länsi-Lopen kouluksi
ensi syksystä alkaen.
Päätöstä siitä, kumpi koulu jatkaa, ei ole vielä tehty.
Eri puolilta on vakuutettu, että nyt tutkitaan ja selvitetään kummankin koulun tilat ja mietitään käyttökulut,
investointitarpeet ym. asiaan vaikuttavat seikat ennen
lopullista päätöksentekoa. Päätös asiasta on kuitenkin
odotettavissa jo pikapuolin, jotta mahdolliset yhdistymisen vaatimat investointitarpeet saadaan mukaan
ensi vuoden talousarvioon.

”Koulukatselmukset” 27.10.
Päätös Länsi-Lopen koulun perustamisesta tarkoittaa väistämättä jomman kumman kyläkoulun loppua.
Poliitikot ovat perustelleet päätöstä kuitenkin sillä, että
näin ehkä saataisiin alueelle taatuksi jonkunmoinen
koulurauha edes joksikin aikaa - muuten edessä olisi
taas vuoden päästä sama tunteita raastava lakkautuskeskustelu, joka ei voi olla vaikuttamatta myöskään
koululaisten arkeen. Yhdistämällä kahden koulun toiminnot saadaan vahvempi, toimiva kolmiopettajainen
koulu, jossa myös iltapäivähoidon järjestäminen esija alkuopetuksen oppilaille onnistuu varmemmin kuin
pienemmissä yksiköissä.
Syksyisen koulukeskustelun jälkeen voidaan pitää
voittona sitä, että saamme pitää alueella edes yhden
koulun - uhkanahan oli, että kaikki läntisen Lopen koululaiset joutuisivat kirkonkylän kouluun ja myös alueen
ryhmäperhepäivähoito loppuisi koulujen myötä. Nyt

Myynti • Asennus • Huolto
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

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

Tapani Koski 0500 469 718
Huom. Matka ei ole este! Mökkini sijaitsee Vojakkalassa.
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saamme lapsemme kuitenkin edelleen kyläkouluun, on
se sitten kummalla kylällä tahansa. Kouluyhteisö säilyy
edelleen inhimillisen kokoisena (tällä hetkellä 28+28
oppilasta + ryhmisläiset >10). Kaikki varmasti oppivat
tuntemaan toisensa ja voisi olettaa myös vanhempien
välisen yhteistoiminnan pysyvän edelleen tiiviinä.
Kylien ja vanhempien välistä yhteistoimintaa viritellään yhteisten koulukatselmusten myötä. Tarkoitus on poistaa ennakkoluuloja ja tarjota halukkaille
mahdollisuus käydä vilkaisemassa myös naapurikylän
koulun tarjoamat mahdollisuudet ennen lopullista päätöksentekoa. Niinpä tiistaina 27.10. klo 16 on Topenon
koululla ovet avoinna ja vanhemmat valmiina näyttämään koulun tiloja ja kertomaan suunnitelmista,
kuinka lapset sisään mahdutettaisiin. Samana iltana
klo 17 lähtien on Vojakkalan koululla rahtarien järjestämä iltakoulu, jonne mukaan tulevat niin Topenon
kuin Pilpalankin koulujen lapset. Tuolloin vanhemmille
tarjotaan mahdollisuutta tutustua Vojakkalan koulun
tiloihin klo 17-19.

Vojakkalaankin mahduttaisiin
Spekulaatiot siitä, kumpi koulu saa jatkaa, käyvät kiivaina. Topenon koulua voidaan sanoa hyvin hoidetuksi
- rakennuksen kunnosta on siellä pidetty huolta, toisin
kuin Vojakkalassa, jossa vuosikausiin ei ole tehty kipeästi
kaivattuja peruskorjauksia.
Tilojen puolesta yhdistelmäkoulu mahtuisi erinomaisesti kuitenkin myös Vojakkalan koulun seinien sisään.

-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

Puukoululla on kaksi luokkahuonetta ja kivikoulun yläkerrassa kolmas. Luokanviereinen pikkuhuone voisi palvella eskareiden työtilana, alakerran liikuntasaliin saisi
vaikkapa leikki- ja peuhupaikat - mahdollisuuksia toiminan järjestämiseen löytyy kyllä. Puukoulun päädyssä
olevaan käyttämättömään asuntotilaan saataisin tehdyksi
teknisen työn tilat vastaavasti kuin Topenollakin on.
Kunnan teettämän kouluverkkoselvityksen perustietojen mukaan Vojakkalan koululla on kuutioita kivikoululla 1645 ja puukoululla 2024, Topenon koulun tilojen
kooksi ilmoitetaan 2600. Ryhmis on mukana näissä
luvuissa. Jos koulutoiminta siirtyisi Topenolle, on kaavailuissa siirtää sinne myös läntisen Lopen päivähoito.
Entisen neuvolan tiloihin tehtäisiin ryhmikselle tilat.
Huomionarvoista on, että Vojakkalan koulun kiinteistön käyttökulut ovat kuitenkin olleet tarkastelluista
kyläkouluista halvimmat kuutiota kohden mitattuna,
ollen lähes puolet pienemmät kuin esimerkiksi Pilpalan
koululla. Ja vaikka kuutioita on Vojakkalassa tuhatkunta
enemmän kuin Topenolla, ei vuosittainen ylläpitokulu
ole ollut kuin noin 3450 euroa suurempi, (yhteensä

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600
Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
Su 1.11. klo 16 Viidenkympin villitys Meiju Suvas, Anne Nielsen
ja Merja Ikkelä - naurua ja nostalgiahenkistä musiikksia Hyvinkääsalissa. Matkat ja lippu 46€. Ilmoittaudu heti!
Pe 6.11. klo 19 Yritetään hyvällä -vierailuesitys Hyvinkää-salissa.
Matkat ja lippu 49/46€. Ilmoittaudu heti!
To 12.11. klo 19 SINITAIVAS-konsertti Lahden Sibeliustalossa.
Mukana mm. tangokuningas Amadeus! Matkat ja lippu 57€.
Ma 16.11. klo 19 Yritetään hyvällä -vierailuesitys Riihimäen
Teatterissa. Matkat ja lippu 45€. Ilmoittaudu heti!
To 26.11. klo 19Juha Tapio - Suurenmoinen ilta Akustinen konsertti Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Matkat ja lippu 54€.
Pe 27.11. klo 19 Luolanainen ”Naurulöylyt” Hyvinkää-salissa. Anu
Raipia & teemana miehet, parisuhde ja naiset. Matkat ja lippu 48€.
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

30340 euroa/vuosi). Ja jotain on tehty myös Vojakkalassa: kiinteistöjen väliset sähkö-, lämpö- ja vesijohdot
on uusittu vuonna 2006 ja koulu on liitetty Kaartjärven
Vesihuolto Oy:n verkostoon, eli jätevesijärjestelmä on
ajantasainen ja puhdasta vettä saadaan.
Vojakkalan koulun eduksi voitaneen laskea myös
suuri piha-alue aidattuine ryhmispihoineen. Keittiötilat
ovat Vojakkalassa parempikuntoiset ja ehkä toimivammat suurempaa tarvetta ajatellen. Myös wc-tilat löytyvät sisätiloista kummastakin koulurakennuksesta.
Huomionarvoista on myös, että tehdyn selvityksen mukaan Vojakkalan koulun oppilasmäärä pysyisi
likimain vakiona - vaikka raportin luvut ovatkin pienemmät, kuin tämänhetkinen tieto kyliltä kertoo. Sen
sijaan Topenon koulun oppilasennusteet laskevat melko
jyrkästi, painuen jo muutaman vuoden päästä selvästi
alle kahdenkymmenen.

Mutta entä jos...
Politiikan teko on melkoista arpapeliä, joten olisi ehkä
syytä miettiä myös, kuinka kylällemme tässä myllerryksessä saattaa käydä. Jos koulu ja ilmeisesti sen mukana
myös ryhmis lähtisivät, kunta haluaisi rahan puutteessaan myydä kiinteistöt. Vojakkalaan ei jäisi talviajan
kokoontumistilaa ja mukana menisivät myös luistelu- ja
pelikentät. Käytännössä tämä tarkoittaisi kaiken entisen
kaltaisen talvisen kerho- ja harrastustoiminnan loppua,
eikä yhteisille talviajan kyläjuhlillekaan enää omalta
kylältä sijaa löytyisi.
Kuinka silloin käy kyläyhteisön? Onko olemassa
jotain muuta vaihtoehtoa kuin kylätoiminnan lopettaminen koulun myötä?
Vojakkalassa on ihailtavalla sitkeydellä, omaa työtä
säästämättä taisteltu kylän elävänä pitämiseksi vuosikaudet. Kylän väkimäärä on saatu ilahduttavasti pidettyä yllä, lapsiperheitä riittää. Vojakkala on ollut Lopen
aktiivisimpia kyliä. Kuinka on jatkossa, riippuu varmasti osaltaan meistä kaikista. Aktiivista otetta yhteisten asioiden hoitamiseksi tarvitaan myös nyt! SS

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
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12950 VOJAKKALA

Tulossa...

Srk:n päiväkerho
3-6-vuotiaille
koululla ma ja ke
.
Tied. p. 050 373
9356

Katso myös www.vojakkala.fi

19.10. klo 14.30-16.00 Vanhemman väen kerho Vojakkalan koululla. Järj. Lopen srk.
21.10. klo 18-20 Kyläkerho koululla. Jatkuu parittomilla viikoilla keskiviikkoisin: 4.11., 18.11. ja 2.12.
Yhdessäoloa ja käsitöiden tekoa. Salissa lasten jumpat & nuorten pelivuoro.
27.10. klo 16-19 Koulutilojen katselmukset. Klo 16 Topeno, klo 17 Vojakkala
27.10. klo 18.30-21.00 Vojakkalan tiistaimaalarit (Lopen Opiston ryhmä), puukoululla tiistaisin.
15.11. klo 13 alk. Kylälounas Vojakkalan koululla
23.11. klo 14.30-16.00 Vanhemman väen kerho Vojakkalan koululla. Järj. Lopen srk.
16.12. klo 18
Vojakkalan koulun joulujuhla

Kyläkerhoon !
Kyläkerhot Vojakkalan koululla parittomien viikkojen keskiviikkoina jatkuvat. Koulun ovet ovat tuolloin
avoinna kaikenikäisille kyläläisille yhdessä viihtymistä
varten klo 18-20.
Lapsille ohjattu jumppa liikuntasalissa Tiina Saikkosen vetämänä klo 18.15-18.45 (huom. muuttunut aika!).
Alle kouluikäiset mukaan vanhemman seurassa.
Kello 19-20 sali varataan nuorten pelailuun.
Lukanan Teemun johdolla kaivetaan vanhat pingisvarusteet esiin ja katsotaan, löytyykö innokkaita pelaajia.
Jos peli-intoa on, voidaan nuorille varata ihan oma
peli-ilta myös parillisille viikoille. Sovitaan jatkosta
tarkemmin, kun pelaajat ovat koolla.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet.
Talven aukioloajat:
MA-PE
10.00 - 17.00

LA
SU

10.00 - 17.00
10.00 - 16.00

Yläkerrassa on tilaa kyläläisten jutturingeille ja
käsitöiden tekijöille. Myös ryhmiksen tilat ovat käytettävissä pikkuväen valvottuihin leikkeihin.
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla läsnä oli ilahduttavan runsas joukko kyläläisiä ja ilta vierähti ajankohtaisten koulupohdintojen merkeissä. Samaan tapaan
voidaan jatkaa- puhutaan jos puhututtaa tai rupatellaan
niitä näitä. Ja käsityöt ilman muuta mukaan, - toisten
tekemisistä saa kuitenkin mukavasti virikettä omiinkin
töihin. Ehkäpä keksitään jotain yhteistä kurssihommaakin jollekin illalle.
Seuraava kyläkerho syyslomalla 21.10., sitten 4.11.,
18.11. ja 2.12. Viikon 51 keskiviikkona on koulun joulujuhla, joten kyläkerhoa ei silloin pidetä, ellei haluta
sitä siirtää jollekin muulle illalle. Kyläkerhoihin pääsy
on vapaa, voit tulla, kun itsellesi sopii ja seuraa kaipaat. Mahdolliset tiedustelut Sisko, p. (019) 448 144
tai 050 522 8955
PS. Ota oma kahvimuki mukaan!
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
Marko Saikkonen
Markku Hirvenoja, Anne Lukana, Tilaushinta postitettuna
Liisa Tarkkala
10€/ vuosikerta
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
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