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Kyläkuulumisia
No niin, joulujuhlat on juhlittu ja voidaan keskittyä
varsinaiseen jouluun, jota kehoitankin kaikkia kyläläisiä rauhallisesti ja lämpimin mielin viettämään.
Syyslounas meni taas ihan mukavasti. Kävijöitä
oli noin 130 ja jotain syömistä riitti vielä viimeisillekin. Lounaalla esittäytyivät samana päivänä vuokrasopimuksen allekirjoittanut uusi kauppiaspariskunta
Laapio ja Hiltusen paikkaan Rajatielle muuttanut
Häsän perhe. Molemmilla on pienet lapset, joten
kylään saatiin taas uutta nuorta elämää. Lämmin
kiitos syyslounaan talkooväelle
Syksyn teatteriretki suuntautui tällä kertaa Tampereelle, jossa käytiin panimoravintola Plevnassa
syömässä ensin kunnon päivällinen ja sitten Tampereen työväen teatterissa katsomassa Mobile Horror.
Paluumatkalla poikettiin katsomassa Hämeenlinnan
yöelämää. Reissussa kävi parikymmentä kyläläistä.
Kaartjärven kylien ja seurakunnan joulujuhla
pidettiin tänä vuonna Räyskälässä. Kerholaiset esiintyivät ja joulupukkikin kävi.
Koulun joulujuhlaa vietettiin keskiviikkona 14.12.
illalla koulun pihalla. Ohjelmassa oli koululaisten
esityksiä, piirileikkejä, possunhännänlaittoa ja köydenvetoa. Ja lopuksi glögiä ja pullaa. Joulupukki
nähtiin yläluokkalaisten esityksessä.

Kyläkokous
Vuotuinen kyläkokous pidetään sunnuntaina 22.1.
klo 14 koululla. Pyrimme saamaan kokoukseen myös
jotain ohjelmaa pullakahvien lisäksi.

www.vojakkala.fi
Kylän nettisivuilla on ollut tätä kirjoitettaessa jo
toistasataa käyntiä, vaikka niistä onkin tiedotettu
toistaiseksi lähinnä sisäpiirissä. Sivustolla pidetään
ajantasaista tapahtumakalenteria. Materiaalia sivustolle ja muutakin apua sivuston toteuttamiseen
tarvitaan. Linkkejä sivustolle pyritään saamaan

mahdollisimman moneen paikkaan.
Yritykset saavat halutessaan linkin kylän
sivustolle tai myös oman sivun tai koko sivustonsa kylän sivuston yhteyteen omakustannushintaan, kuten Vojakkalan viestiinkin, muutamalla eurolla kuukaudessa, riippuen sijoittelusta ja laajuudesta. Tarkoitus
on myös tällä tavoin kattaa
sivuston kustannuksia.

Ulkoilua
Koulun jääalue on luisteltavassa kunnossa jonsei se
sula. Ja jos saadaan vielä
luntakin, alkaa kylään
todennäköisesti ilmestyä myös latuja. Seurailkaa tilannetta.
Markku Hirvenoja

Kauppa avautuu
kevätkaudella
Vojakkalan kyläkauppa avannee ovensa kevättalvella, kunhan uusi yrittäjä saa paikat mieleiseensä
järjestykseen. Vojakkalan Valpas on solminut vuokrasopimuksen Samppa Laapion kanssa tammikuun
alusta alkaen.
Uusi kauppiaspari oli esittäytymässä jo syyslounaalla. Suunnitelmissa on muuttaa tammikuun
kuluessa Vojakkalaan. Kunhan muutto on hoidettu
ja tavarantoimitukset ja byrokratiat selvitetty, avattaneen kauppa jossain vaiheessa kevään kuluessa. Seuratkaa ilmoittelua!
Toistaiseksi kauppapalveluja kyläkeskuksessa tarjoaa Kuittisen kauppa-auto, joka pysähtyy kaupalla
torstaisin klo 17.10.
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• Bussi 1 + 16 hlö
• Taksi 1 + 4 hlö
• Taksit 1 + 8 hlö
Pyörätuolivarustuksella
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045
Vojakkalan koululla joulujuhlaa vietettiin ulkojuhlan
merkeissä keskiviikkona 14.12. Joululomalle koululaiset pääsivät viikkoa myöhemmin.

Tule mukaan
kylätoimintaan!
Vojakkalassa perustettiin kylätoimikunta vuonna 1980
hoitamaan kylän yhteisiä asioita. Vojakkalan kylätoimikunnalle luotiin säännöt, perustettiin tili ja valittiin
toimihenkilöt. Yhdistystä ei kuitenkaan ole koskaan
haluttu rekisteröidä, eli se toimii edelleen epävirallisena yhdistyksenä. Kuitenkin sillä on “vuosikokous”
eli yleinen kyläkokous, yleensä tammikuussa, jossa
valitaan uudet toimijat erovuoroisten tilalle ja tarkistetaan toimintakertomus ja hyväksytään toimintasuunnitelma. Lisäksi todetaan rahatilanne: tilintarkastajat
tarkistavat vuoden vaihtuessa tilit.

Kyläkokous on vaalikokous
Kylätoimikunnan.jäseninä on vuosittain 10 kyläläistä
+ 3 varajäsentä. Kylätoimikuntaan valitaan jäsenet
kahden vuoden kausiksi. Kukin jäsen voi sääntöjen
mukaan toimia peräkkäin korkeintaan kaksi kautta,
eli yhteensä neljä vuotta. Toimintaa johtaa puheenjohtaja, joka valitaan joka toinen vuosi kyläkokouksessa. Puheenjohtajan toimikausia ei ole rajattu.
Kylätoimikuntalaisilla on vastuullaan perinteisten
kylätapahtumien järjestelyt. Myös muuta toimintaa
ja projekteja voidaan kehitellä mielihalujen ja tarpeiden mukaan. Kylätoimikunnan kokoukset ovat
pääsääntöisesti parillisten kuukausien ensimmäisenä
perjantaina, tarvittaessa useammin. Kylätoimikunnan jäsenet ovat päättämässä, mitä kylällä tehdään
ja miten, aloitteita voi toki kuka tahansa kyläläinen tehdä. Ja tapahtumajärjestelyissä tarvitaan toki
yleensä muitakin, eli yhdessä tekemään ja touhuamaan ovat tervetulleita kaikki. Esimerkkinä mainittakoon mm. syyslounas tai vaikkapa koulun pihalle
viime kesänä talkoiltu ryhmiksen leikkialue.
Jälleen kyläkokous lähestyy. Kylätoimikunnan
riveihin tarvittaisiin tänä vuonna vähintään kaksi
uutta jäsentä. Jos kylävaikuttaminen ja yhdessä tekeminen kiinnostaa, tuo itsesi julki, ja/tai tule kyläkokoukseen. Paikkoja tekijöille on varmasti!
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Apua omalta kylältä
Leila Turkia

Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

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

Vuolukiviuunit

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

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

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

www.poronoro.fi
RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää
Tilauksesta kaikki rakennusalan tarvikkeet
Polttoainemyynti, vuokrattavissa mm. venetraileri, peräkärry, puutarhatyökaluja ym.
MA, KE 10.00 - 17.00
PE
10.00 - 18.00

TI, TO
suljettu
LA, SU 10.00 - 16.00

Kierrätetään!

Tervetuloa
kyläkokoukseen

Annetaan yhdessä vanhoille tavaroille kyytiä. Nyt
teillä on mahdollisuus tuoda kaikki turhat ja ylimääräiset tavarat meille kierrätykseen. Kierrätys ei
maksa mitään.

sunnuntaina 22.1.2006
kello 14 alkaen Vojakkalan koululle

Tavaroita, joita vastaanotetaan:
ehjät tavarat
puutavara (naulaton)
remontoinnissa yli jääneet materiaalit
(kaakelit, ruuvit yms.)
kodin käyttöesineet
televisiot, radiot, videot, yms.

Tule keskustelemaan ajankohtaisista kyläasioista.
Nyt mahdollisuus vaikuttaa alkavan vuoden kylätoimintaan, sillä ohjelmassa mm. kylätoimikunnan toimintasuunnitelma. Valitaan myös uudet jäsenet kylätoimikuntaan erovuoroisten tilalle.
Tilaisuuden aluksi onnitellaan vuonna 2005 kylään
syntyneitä vauvoja perheineen. Kahvitarjoilu.

Tavaroita, joita ei vastaanoteta:
romut tai vähän vialliset tavarat
kodin kylmälaitteet
akut
autot
vaatteet
Tilamme sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä
Vojakkalan kylältä Rengon ja Lopen rajalla.
Soita ja varaa aika tavaroiden tuomiseen. Erillisiä
aukioloaikoja ei ole.
Terveisin Marko Saikkonen, puh. 041 7713 795

Ongelmajätteitä kerätään
Monikohan on huomannut Kiertokapulan
tiedotteesta, että ongelmajätteitä kerätään nykyisin
VIIKOTTAIN kyläkierroksilla. Keräyspaikka
Vojakkalassa on kyläkoululla.
Keräysauto on koululla parittomilla viikoilla maanantaisin klo 15:30 ja parillisilla viikoilla ma klo
14:15. Jätteiden vastaanotosta voi tiedustella numerosta
040 578 5712 (Kapu-keräyskärry).
(Ei sähkö- ja elektroniikkaromua, asbestia, kyllästettyä puuta eikä yhdyskuntajätettä)

Valppaan kuulumisia
Juttuja viestiin
Vojakkalan viesti on kaikkia kyläläisiä varten.
Ilmoita kylätapahtumat ja kerro ajankohtaisista asioista. Muistelukset entisistä ajoista ja menneistä
ihmisistä tuovat mielenkiintoisen lisänsä kylälehteemme. Myös kommentteja ja kirjoituksia
ajankohtaisista asioista
vastaanotetaan. Kirjoitukset julkaistaan tilan
sallimin puittein. Tarvittaessa kirjoitusapua toimituksesta.

Vojakkalan Valppaan yyskokous pidettiin 20.11. Kokouksessa valittiin toimihenkilöt vuodelle 2006 ja
hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Merja Maunula valittiin Seija Untisen tilalle naisjaoston
vetäjäksi. Urpo Vienonen ilmoitti jäävänsä pois puheenjohtajan paikalta. Uutta puheenjohtajaa ei saatu kuitenkaan valituksi, joten puheenjohtajan valinta
siirrettiin kevätkokoukseen. Sihteerinä jatkaa Mirjami
Hakala ja rahastonhoitajana Merja Zetterman.
Pikkujoulua vietettiin 3.12. Riihisalossa. Paikalla
oli ilmeisesti yli puolet jäsenistöstä. Ja Joulupukki.
Kaupan vanhat polttoainesäiliöt päätettiin myydä,
niitä voi tiedustella Urpo Vienoselta. Säiliöt on tarkastettu ja todettu hyväkuntoisiksi.
Valpas vastaa ensi syksyyn saakka kolmannen
hoitajan työsuhteesta Vojakkalan ryhmiksessä.

12950 VOJAKKALA
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Tapahtumia

katso myös www.vojakkala.fi

31.12.
Epävirallinen uudenvuoden vastaanotto kaupalla.
3.1. klo 18
Lapsijumppa koululla. Jatkuu parillisilla viikoilla tiistaisin
22.1. klo 14
Kyläkokous koululla.
Toimintasuunnitelmasta (tarkastetaan kyläkokouksessa):
6.2.
Kaartjärven kylien laskiaisrieha Vojakkalan koululla
3.3. klo 20
Täydenkuun hiihto Selkäsaareen, lähtö kaupalta

Tontun joulutouhut
Tontut ovat jouluna
kiireisiä. Jotkut tontut katselevat ihmisiä ja jotkut tekevät
lahjoja. Tonttuja ei
ihmiset usein näe,
mutta joskus voi
tontun lakista nähdä
vilauksen. Tontut on
pikkuväkeä. Tontut asuu joulupukin
kanssa korvatunturilla.
Valtteri
Tontut ahkeroivat koko talven, kun he tekevät lapsille joululahjoja. Päiviä ja öitä kuluu, kunnes saapuu
jouluaatto.
Väinö
Joulupukki kiirehtii lasten luokse,
jotka häntä odottaa.
Joulupukki lahjat jakaa,
hän sanoo hyvää joulua ja nähdään ensi
vuonna.
Lapset ovat innoissaan.
Joulupukki hyppää,
ja lähtee jakamaan lapsille joululahjoja.
Lapset odottaa, että joulupukin nähdä saa.
Olga

Kynttilän valo valaisee koko huoneen.
Kynttilä tuo ilon myös ulkona hautausmaalla ja kotipihallakin.
Kynttilää voi katsoa myös joulueläin, joka ei nuku
talviunta.
Kynttilä on joulun merkki.
Kynttilä tuo joulun lämmön ja joulun ilon.
Terhi
Pieni puna-untuva
iloinen, punainen ja kiiltävä, kultainen hippu.
Lentelee siellä ja täällä,
kuin lintu terveisiä tuoden.
Metsän pienet ja suuret herkut saavat.
Kun vihdoin pieni puna-untuva
Korvatunturille ehtii,
niin tohina on jo, kova tohina.
Tarusisko
Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 170 kpl
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY
Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135
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Pääjärvent.27,12950 Vojakkala
p. (019) 448 144
sisko@poronoro.fi

Toimituskunta
Markku Hirvenoja, Anne
Lukana, Liisa Tarkkala

Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Forssan Valokopio
Kuriiri
Ritva Simola
Piirrokset
Vojakkalan koululaiset

