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Kyläkuulumisia
No niin, joulu pukkaa päälle. Kylätien varsi on ollut
yhtä mylläkkää pitkin syksyä. Kaivureita siellä ja tonkijoita täällä. Putkea uppoaa kiviseen peltoon hissun
kissun. Ylijääneistä kivistä taitaisi saada pystyyn Vojakkalan mittapuulla ihan kohtalaisen linnan.

Laajakaistajuttu
Viestintävirasto sai syksyn aikana langattoman laajakaistan lupa-asiat prosessoiduksi. Niinhän siinä
sitten kävi, että Forssan puhelin ei lupaa saanut, joten
langaton systeemi ei täällä toimi, eikä kukaan tiedä,
milloin siitä mitään tulisi. Toimiluvat Lopen kunnan
alueelle kyllä myönnettiin Ainalle ja Elisalle. FSP haki
toimilupaa kahdelle tukiasemalle ja toiset suurinpiirtein
puoleen Suomeen tai koko maahan. Elikkä muilla ei ole
tarkoitusta ratkaista langattomalla tekniikalla paikallisia
ongelmia vaan varmistaa asemansa uuden rahasampon
puikoissa. Jotenka saattaa olla, että jossain vaiheessa
joku rakentaa jotain, mutta sen hyödyllisyys ja käyttökelpoisuus kylän kannalta jää nähtäväksi.
Langallinen laajakaista toimii, jos asuu riittävän
lähellä puhelinkeskusta, ja jos kaapeleita ei ole kuokittu
poikki (huom! yli kahden vuorokauden katkoksista
pitäisi saada kuukausimaksu hyvityksenä!). Liittymiä
voi kysellä myös Päijät-Hämeen Puhelimelta Lahdesta;
he tarjoavat palveluaan Soneran verkossa omien sanojensa mukaan Soneraa edullisemmin.
Laajakaista on tällä hetkellä mahdollinen 96 %:lle
suomalaisista. Eli enää 200 000 kansalaista on mahdollisuuksien ulkopuolella. Eli vaivaiset 800 Vojakkalan
kokoista kylää. Ilman kaikenlaisia kissanhännänvetoja
prosentti olisi varmaan 99.

Syksyn toiminnasta
Nyt kun on päästy jo joulun kynnykselle, voidaan todeta
erilaiset pikkujoulut ja muut etukäteisjuhlat vietetyiksi.
Seurakunnan ja Kaartjärven kylien yhteinen adventtijuhla veti ennätysyleisön ja huikean määrän lapsia

Vojakkalan koululle 8.12. Onneksi oli pukki pysynyt
mukana laskuissa ja osasi tuoda 40 pikkupussukkaa
lapsille tuomisina. Koululaisten joulutoritapahtumassa
14.12. pukkia ei nähty, mutta sen sijaan koululaisten
ohjelmaa. Myynnissä oli lasten valmistamia jouluisia
tuotteita ja kahvio palveli - koululaiset itse vastasivat
myynnistä ja rahastuksesta.
Marraskuussa poikettiin kylätoimikunnan järjestämällä teatterireissulla katsomassa Prinsessa Ruusunen
Helsingin kaupunginteatterissa. Reissussa oli 16 hengen
nuorekas porukka.
Marraskuun alkupuolella urakoitiin myös Topenon
Erän peijaisissa: kylätoimikunnalta oli pyydetty tarjousta
ruokien valmistamisesta, ja kuinka ollakaan, urakka tuli
hoidettavaksi. No, homma hanskattiin, kiitos ammattikokki-Erkin, joka vastasi ruokapuolesta muiden avustaessa. Myös pöytien somistukset hoidettiin vojakkalalaisin
voimin ja Topenon emännät hämmästelivät ihastuneina
miestarjoilijoitamme! Järjestäjät olivat tyytyväisiä, kiitos
vielä kaikille talkoisiin osallistuneille.

Ensi vuosi
Kylätoimikunta päätti olla tekemättä valmista toimintasuunnitelmaa ensi vuodelle. Vuosien varrella tapahtumakalenteri on turvonnut, ja tuntuu siltä, että tarvittaisiin pientä saneerausta. Kyläkokouksessa sunnuntaina
28.1.2007 laitetaan tapahtumat tärkeysjärjestykseen ja
seuraava kylätoimikunta voi sitten harkita itse, mitkä
tapahtumat se kykenee ja haluaa järjestää.
Kyläkokouksessa valitaan myös kylätoimikunnalle
uusi puheenjohtaja ja ainakin yksi uusi jäsen. Samoin
ohjelmassa on tuttun tapaan kuluvana vuonna syntyneiden vauvojen ja heidän vanhempiensa muistaminen.
Paikalle pyritään saamaan myös kunnan uusia viranhaltijoita tutustumaan kylään ja kyläläisiin. Tervetuloa
paikalle, pidetään kylämme toimivana.
Hämäläisen rauhallista joulua ja toimeliasta vuotta!
Markku Hirvenoja
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Vojakkalan kyläkokous
sunnuntaina 28.1.2007 kello 13 alkaen
Vojakkalan koululla.
Ohjelmassa mm. vuonna 2006 kylään syntyneiden
vauvojen ja heidän vanhempiensa muistaminen.
Paikalle pyydetään myös kunnan uusia viranhaltijoita - tutustutaan puolin ja toisin.
Vojakkalan kylätoiminta kaipaisi uutta virtaa ja
virkeää sisältöä: tule kertomaan toiveesi tulevista
tapahtumista: tarvitaanko ja halutaanko järjestää
vanhoja ja tuttuja kyläjuttuja, vai pitäisikös keksiä
tilalle jotain ihan muuta?
Tilaisuus muutoksiin on otollinen, kun kylätoimikunnalle valitaan myös uusi puheenjohtaja.
Tiedossa on siis mielenkiintoinen kokous, tervetuloa runsaslukuisana paikalle keskustelemaan ja
vaikuttamaan kylämme elämään.

Luovari-kerho alkaa!
Tammikuussa alkaa Vojakkalassa alakouluikäisille
suunnattu seurakunnan luovari-kerho. Luvassa on
kaikenmoista luovaa toimintaa erilaisista askarteluista
lähtien, mahdollisesti elokuvien tekoa ym. Sisältö
muokkaantunee mukaantulijoiden kiinnostuksen
mukaan. Vetäjäksi tulee monitaituri Kaisu Rissanen
kirkonkylältä.
Kerho kokoontuu viikoittain, se on maksuton eikä
ennakkoilmoittautumisia tarvita. Ensimmäinen kokoontumiskerta on maanantaina 15.1.2007. Kerhoaika on
kello 14.30 - 16.00, paikkana Vojakkalan koulu.

Lapsijumppa jää tauolle
Vojakkalan koululla alle kouluikäisille pidetty lapsijumppa jää vuoden vaihteessa tauolle toistaiseksi. Toiveissa on jumpan jatkuminen kuitenkin myöhemmin,
mahdollisesti jo syksyllä. Asiasta ilmoitellaan sitten.
Suurkiitos jumppaa vetäneelle Tiina Saikkoselle!

Kirkkovaltuustoon edustus
Marraskuun seurakuntavaaleilla valittiin kirkkovaltuusto vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi.
Tällä kertaa mukaan saatiin myös edustus Vojakkalasta:
Elina Tuomenoja tuli valituksi. Elinaa voi tavoitella
puhelinnumeroista 448 009 tai 040 8218 527.

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

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

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää
Tilauksesta kaikki rakennusalan tarvikkeet
Polttoainemyynti.
Joulun aikaan auki seuraavasti:
31.12. 10-16
24.12 10-14
1.1.
12-16
25.12. 12-16
6.1.
10-16
26.12. 10-16
Talven aukioloajat:
MA, KE 10.00 - 17.00
PE
10.00 - 18.00
TI, TO
suljettu
LA, SU 10.00 - 16.00
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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

Sokeripalalinnoja...
Näin upeita ”lumilinnankorvikkeita” nähtiin
Vojakkalan koulun joulutoritapahtuman aikaan.
Sokeripaloista liimatut pikkulinnat loivat
talvista tunnelmaa kynttilöineen.

Ketunpyyntiä Vojakkalassa
Elettiin 1920-luvun alkua, jolloin turkisten hinnat olivat
erittäin korkeat. Oravan nahastakin sai 30-40 silloista
markkaa. Ketun nahasta 4000-5000 markkaa. Joten
jos sai pari kolme kettua talvessa, niin oli hyvin koko
talven tienesti hankittu.
Vojakkalassa asui silloin kaksi taitavaa ketunpyytäjää. Talvisilta -niminen asui silloin paikalla, jonka
nykyisin omistaa Brask. Rakennus oli tuolloin vanha
ja huomattavasti pienempi. Talvisilta pyydysti kettuja
strykniinistä tehdyillä myrkkysyöteillä. Muistan pikkupoikana katselleeni, kun hän tuli Luukkolan kuokkamaalta suksilla komeahäntäinen kettu selässään.
Myöhemmin Talvisillat muuttivat Renkoon. Sielläkin
nuorempi polvi tunnetaan etevinä metsämiehinä.
Toinen taitava ketustaja oli Salosen Nestori. Hän
asui Saloseksi mainitussa paikassa, jonka nyt omistavat Niinimäen veljekset. Siinä oli silloin myös pieni
vanha rakennus. Hän teki Korkeamäen päälle pienen,
osaksi maahan kaivetun korsun, jossa oli pieni kiuas,
joten siellä oli lämmin kytätä kuutamolla. Jo syksystä
asti ollut haaska oli sopivan matkan päässä. Hän laittoi haulikkoonsa nahasta isommat tähtäimet, jotta oli
helpompi tähdätä.
Yksi kettu oli kuitenkin tarkka: se seurasi haaskalta
myös takaisinmenojäljet! Silloin Salonen pyysi Mikkolan Vihtoria viemään hänet vesikelkalla korsulle.
Silloin kettu erehtyi, kun oli myös paluujäljet ja Salonen sai ketun.
Salonen käytti myös myrkkysyöttejä, mutta ketut
olivat kovin varovaisia ja huomasivat useimmiten
syötissä olevan myrkyn. Myös raudoilla pyyntiä hän
kokeili, mutta ei kettuja niilläkään oikein tahtonut
saada.
Aimo Pekkala

Valokuvia lavan toiminnasta?
Vojakkalan lavalla on juhlavuosi edessä: kesällä 2007
vietetään lavan 50-vuotisjuhlia. Löytyykö sinulta tai
perheeltäsi julkaisukelpoista valokuva-aineistoa Vojakkalan lavaan ja tansseihin liittyen? Kuvia erityisesti
lavan toiminnan alkuvuosikymmeniltä kaivattaisiin.
Myös hyvät tuoreemmatkin kuvat ovat tervetulleita.
Mahdollisista kuvista voi ilmoitella vaikkapa Valppaan
puheenjohtajalle Urpo Vienoselle, p. 044 589 8085.

Vuolukiviuunit

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

Pulla

t ja le

ivät o

mast

a uun
ista!
Palvelemme:
Kahvi ja munkki
2€
jouluaattona
10-14
Karhu
-mäyris
10,90
€
joulupäivänä
suljettu
11kg
nestekaasun
täyttö
21€
tapanina
10-18
uudenvuodenaattona 10-16
Ostosten kotiinkuljetuspalvelu, mökkitalkkaripalvelut
uudenvuodenpäivänä 10-19
Myös murtohälytys- ja videovalvontajärjestelmät
loppiaisena 6.1.
9-16.
SUOMEN ERIKOISMIES OY
Avoinna: arkisin klo 10-19, lauantaisin 9-16, sunnuntaisin 10-16
Klo 8-21 voi kokeilla soittokelloa/soittaa
p. 050 555 5106 fax 0508 555 5106
- Palvelemme mielellämme!
email kyläkauppa@suomenerikoismies.fi www.suomenerikoismies.fi
Toivo
t
ja ra amme hy
uhall
v
ista j ää
oulua
!

Makkaran syönnin Länsi-Lopen ennätys?
Siirrymme ajassa taaksepäin 1940-50 -luvun vaihteeseen. Kyseisenä aikana tuli Vojakkalankin kauppojen
tisekille ihanuus ”Hampparin väärä” (= lenkkimakkara). Sitä vastoin keuhkotauti oli vitsaus vielä silloin.
Tautia vastaan taisteltiin rokotuksin. Topenon koululla
oli rokotuspaikka - siihen aikaan ei ollut terveyskeskuksia. Tänne matkasivat myös Vojakkalan poijaat:
Kangas Kalevi, Ranta Toivo, Rantasen veljekset Väinö
ja Vilho, Paavo Kauppinen ja hiljattain edesmennyt
Martti Salmi. Pojat siis polkupyörän selkään ja nokka
kohti Topenoa.
Matkalla virisi keskustelu, paljonko sitä makkaraa
pystyisi syömään kertaheitolla. Jonossa oltiin, ja rokotukset otettiin vuorollaan. Topenonjoen sillan pielessä
oli Ahjon osuuskauppa: makkaralenkit vaakaan ja tuli

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

kaksi kiloa - aika pitkä pätkä oikoiseksi vedettynä.
Urakka alkoi: ”Poika” Matti Vienonen selvitti asian
aina puoleen väliin asti. Tuli väliaika ja lähdettiin
siitä Topenonojan rantaan, jonne oli matkaa muutama
kymmenen metriä. Rannassa neljästä viiteen kulausta
palan painikkeeksi ja taas pelipaikalle. Urakan toinen
puoli alkoi.
Ensimmäinen kilo oli jo pohjana Matin vatsassa.
Pikku hiljaa, pala palalta makkara häipyi näkymättömiin. Poikien naamat vakavoituivat. Ennätys oli syntynyt! Vetorahat maksettiin.
Palumatka alkoi remuten ja nauraen, kunnes keskeytyi pari kilometriä Topenolta Vojakkalaan päin Päättömäelle. Runsas lounas oli Matin vatsassa alkanut
miettiä, mihinkä päin menee. No, 3/4 tien penkalle
- ja kaikki onnellisesti ohi. Asiaa pohdittiin vielä Vojakkalan kulttuuri-työvaliokunnan kokouksissa kolme
kuukautta.
Tämä tarina on tosi. Sen kertoili Paavo Kauppinen,
joka on ainoana elossa paikalla olleista pojista. Muistiin
tiedot merkitsi Järvelän poika, Seppo Brask.

Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045
Tulossa teatterimatkoja:
kso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Pe 19.1.2007 Anita-musikaali.
Riihimäen teatterissa. Lähtö Lopen linja-autoasemalta
klo 18.00. Hinta 35 € sis lipun ja matkan.
La 24.2.2007
Uutuuskomedia: Sinulta jäi koira tänne
Riihimäen teatterissa klo 14.00.
Lähtö Lopen linja-autoasemalta klo 13.00.
Hinta 40 € sis lipun ja matkan.
Esityksistä lisätietoa www.riihimaenteatteri.fi
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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 Sokerilinnat:
Vojakkalan koululaiset
Lukana, Liisa Tarkkala
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

