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Valtuustoon edustus Vojakkalasta

Jätehuolto muuttuu

Syksyn kunnallisvaalit menivät Vojakkalan vinkkelistä
katsoen varsin hyvin, sillä kunnanvaltuustoon saatiin pitkästä aikaa edustus kylältä, ja nyt jopa tuplana, kun sekä
Marko Saikkonen että Pasi Tarkkala tulivat valituiksi.
Näin kiristyvän kuntatalouden aikana sivukyliltä
ollaan helposti viemässä viimeisetkin palvelut ja keskittämässä toimintaa vain kapealle sektorille kirkonkylän
ympäristöön. Niinpä saatiin todella hyvään saumaan nyt
”omat” edustajat. Annetaan heille kaikki tukemme ja
ollaan yhteydessä tarvittaessa. Markon tavoittaa puhelimitse numerosta 044 951 4778 tai sähköpostitse mc1@
luukku.com, Pasin tavoittaa Lin-Carin tilauskeskuksen
kautta p. 0100 84600 tai etunimi.sukunimi@lin-car.fi
Syksyllä järjestettiin myös nuorisovaltuuston vaali,
ja tännekin saatiin vojakkalalaisedustus, kun Essi Tuomenoja valittiin yhdeksi nuorisovaltuuston jäseneksi.
Onnea ja voimia alkavalle valtuustokaudelle kaikille
uusille edustajillemme!

Kunta laittaa jätehuollon uusiin puihin ja lopettaa
molokkikeräyksen. Vastuu siirtyy kokonaan kuntalaisille vuoden 2009 alusta. Kunta on antanut ehdot,
joiden puitteissa jätehuolto on hoidettava. Urakoitsijoilta voi kysellä käytännön toteutustapoja ja tarvittavia
joustoja ja niiden perusteella sitten lopullisia hintoja.
Ainakin pienemmät urakoitsijat tuntuvat kykenevän
hyvin asiakkaiden tarpeiden mukaiseen palveluun.
Kimppakeräystä kannattaa selvittää, jos naapurustolla on samanlaiset tarpeet. Yhteiselle astialle nimetään
vastuuhenkilö, jolle urakoitsija lähettää laskun, jonka
porukka jakaa sitten keskenään.
Kunta ei ole vieläkään päättänyt, mitkä hyötyjätepisteet jäävät toimintaan. Voisi epäillä, ettei Vojakkalan
nykyiselle molokkipaikalle haluta jättää mitään, jotenka
metalli- ja lasiromu pitänee jatkossa hommata muualle.
Metalliromun hintakin putosi niin alas, että keräilyinto
on nykyisin varmaan varsin alhaalla. Keräyspaperia voi
edelleen viedä koululle ja ongelmajätteen, metalliromun ja kodinkoneiden vastaanotto kunnan varikolla
jatkuu (keskiviikkoisin klo 7.30-16.00).
Tarkkailkaa metsiänne!
Markku Hirvenoja

Kyläkokous sunnuntaina 1.2.2009
klo 13 alkaen Vojakkalan koululla
Tervetuloa keskustelemaan kylän ajankohtaisasioista
ja päätämään tulevan vuoden kylätapahtumista.
Tätä kirjoitettaessa kokouksen esityslista on vielä
avoin ja sinne voidaan ottaa mitä vain kylään ja kyläläisten elämään liittyviä tällä hetkellä päätöstä tai keskustelua kaipaavia asioita. Ota yhteyttä jo ennakkoon
kylätoimikunnan puheenjohtajaan Marko Saikkoseen (p.
044 951 4778) tai tule kokoukseen esittämään asiasi.
Perinteisesti kyläkokouksessa päätetään myös kylätoimikunnan toimintasuunnitelmasta eli tulevan vuoden
tapahtumista ja luodaan muutenkin yleispuitteet toiminnalle. Jälleen olisi tarjolla myös paikkoja aktiivisille kylätoimijoille, sillä erovuoroisten jäsenten tilalle
valitaan uudet. Myös puheenjohtajan kaksivuotiskausi
tulee täyteen, tosin puheenjohtajan toimikausia ei ole
rajattu.
Kyläkokouksen esityslista ja muut mahdolliset asiapaperit (mm. toimintakertomus- ja toimintasuunnitelmaluonnokset) löytyvät kokouksen alla kylän wwwsivustolta.

Huomaathan myös

Koulun ulkovajan paperinkeräysvarasto tyhjennetään 5.1.2009. Tuolloin koulun pihalle tuodaan keräyslava, jonne on hyvä tuoda suuremmatkin keräyspaperierät. Lavan poisviennin jälkeen keräyspaperinippuja
voi taas jättää ulkovajaan. Keräystuotot vanhempaintoimikunta käyttää koulun retkiin tms. toimintaan.
Pieniä määriä ongelmajätteitä vastaanotetaan myös
joka viikko maanantaisin klo 14.45 Vojakkalan koululla
pysähtyvään Kiertokapulan keräysautoon.
Kierrätyskelpoista tavaraa voi toimittaa Saikkosten
kierrätyskeskukseen. Mm. naulaton puutavara, kaakelit,
ruuvit ym. rakennusmateriaali ja kunnossa olevat käyttöesineet voivat tätä kautta löytää tarvitsijansa. Soita ja
sovi tulostasi Markon kanssa, p. 044 951 4778.
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Joulupukki vieraili
Kaartjärven kylien yhteistä joulujuhlaa vietettiin tänä vuonna Vojakkalan
koululla perjantaina 12.12. perinteiseen
tapaan kerholaisten ohjelman, kauneimpien joululaulujen ja puuronsyönnin
merkeissä.
Pikkuväen riemuksi paikalla poikkesi myös joulupukki, jolla ei tuntunut olevan vielä kiirettä mihinkään.
Niinpä lasten kanssa ehdittiin leikkiä
piirissä ja vaihtaa muutama sananen
sylityksinkin, ennenkuin pukki jakoi
mukanaan tuomat herkkupussit ja jatkoi
matkaansa.

Juttuilta / ”Ompeluseura”/ Kyläkerho - koululla keskiviikkona 14.1. klo 18-20
Kun nykyaikana ei tule lähdettyä kylään, ja kuitenkin
olisi kiva nähdä joskus muitakin ihmisiä kuin omaa
perhettä, heräsi ajatus, että entäpä jos kokoonnuttaisiinkin säännöllisesti koululle jutustelun ja yhdessä olon
merkeissä. Tilaisuus olisi siis kaikille avoin juttuilta/
”ompeluseura” tai miten nyt sitten sitä halutaankaan
nimittää. Otetaan käsityöt mukaan, keitetään kahvit ja
jutellaan maailman menosta, oman kylän tulevaisuudesta tai siitä mikä mieltä sattuu silloin liikuttamaan.
Ajatus on, että siinä juttelun ohessa voisi kutoa
sukkaa, parsia, ommella tai mitä nyt kenelläkin on
tekeillä. Jos kantapohjan neulominen tms. on päässyt
unohtumaan, mukana olevat osaajat opastavat. Toisten
tekemisistä voi saada muutenkin vinkkiä myös omiin
töihin. Jos innostusta on, voitaisiin käsityö-/askarteluteemaa kehittää jatkossa vaikkapa erityisiin teemailtoihin.

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.

12950 VOJAKKALA
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Ensimmäinen ”kokeiluilta” pidetään keskiviikkona
14.1.09 kivikoululla klo 18. alkaen. Tilaisuus on avoin
sukupuoleen ja ikään katsomatta. Jos tarvetta on, voidaan koululla jakaantua pienempiin ”piireihin” jutustelemaan, esim. lapset/miehet/naiset tai miten nyt väkeä
paikalle tulee ja kiinnostuksen kohteita ilmenee.
Jos keskiviikkoilta on huono, ja haluaisit päästä
mukaan, ota yhteyttä, sillä ensimmäisellä kerralla
päätetään mahdollisesta jatkosta. Tästä ilmoitellaan
ainakin kylän www-sivuilla, myös allekirjoittaneelta
voi tarkistaa tilanteen.
Nähdään koululla 14.1.! Terveisin ajatusta kehitellyt, iltaa järjestävä Sisko, p. (019) 448 144

Hirsipuun pystyttäjä

Vuolukiviuunit

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

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

Vojakkalan koulu jatkaa!
Kunnanhallitus päätti joulukuun alun kokouksessaan,
että kaksiopettajaiset kyläkoulut, Vojakkala mukaan
lukien, saavat toistaiseksi jatkaa ja tarvittavat säästöt
kunnan ensi vuoden talousarvioon on etsitty muualta.
Kunta ehti järjestää kuiden vaihteessa kuulemis- ja
tiedotustilaisuuden koulujen lakkauttamiseen liittyen.
Vanhempia huoletti pidentyvien koulumatkojen myötä
kohtuuttomaksi venyvät koulupäivät, eikä yleisö niellyt myöskään selityksiä näin syntyvistä säästöistä tai
opetuksen tason paranemisesta suurempiin yksiköihin
siirryttäessä. Koululla alkusyksystä toteutettu ”asiakaskysely” vahvisti, että meille kyllä riittää hyvin tämä
taso ja ne tilat, mitä koulullamme nyt on. Yhdysluokkaopetus ei tee koulusta huonoa, taso on kiinni opettajien
osaamisesta ja viitseliäisyydestä.
Työtä koulun tukemiseksi ja säilyttämiseksi on kuitenkin edelleen jatkettava. Voisi olla paikallaan saada
kylään myös uusia asukkaita ja erityisesti lapsiperheitä.
Tässäpä haastetta ja mietittävää meille jokaiselle.

Joulutarina
Elelipä kaukana Korvatunturilla Joulupukki, Joulumuori
ja iloinen tonttujoukko. Korvatunturilla seikkaili myös
tonttujoukosta erotettu Iso-X, joka joutui omille teilleen
rikottuaan tahallaan lapsille joululahjoiksi tarkoitettuja
leluja.
Joulumuori oli keittänyt puuroa. Kun kaikki olivat syöneet, Nea meni katsomaan miten Joulupukilla meni.
- Mitä sinä teet? Nea kysyi.
- Teen tässä lapsille lahjoja, Joulupukki vastasi.
Nea lähti katsomaan muita ulos.
Mutta juuri silloin Iso-X hyppäsi paikalle.
- Vangitsin muut, mutta en sinua. Jos tulet vaimokseni,
en pidä heitä vankina, Iso-X sanoi.
- Hyvä on! Nea vastasi, mutta huijasi Iso-X:ää.
Iso-X ampui rakkauspyssyllään varmuuden vuoksi Neaa.
Iso-X ampui kuitenkin vahingossa senttimetrin ohi Neasta.
Nea huomasi sen ja teeskenteli saaneensa osuman. Hän
tuli pussaamaan Iso-X:ää. Iso-X ilahtui suunnattomasti
ja nukahti. Silloin Nea hiipi talolle ja vapautti Korvatunturin väen.
Joulupukki kiiruhti paikalle, missä Iso-X nukkui. Joulupukki löysi maasta Iso-X:n rakkauspyssyn. Hän ihmetteli ja pyöritteli laitetta käsissään ja painoi vahingossa
liipaisinta. Rakkaussäde osui Iso-X:än.
Iso-X heräsi iloisena ja juoksi halaamaan Joulupukkia.
Suuren rutistuksen jälkeen Iso-X ryntäsi hakemaan työkalupakkiaan, jotta voisi korjata kaikki tahallaan rikkomansa
lasten lelut. Korvatunturin tonttujoukko ilahtui tästä ja
antoi Iso-X:lle anteeksi. Ja niin he elelivät onnellisina
Korvatunturilla.
Vojakkalan koulun 1.-2. lk

Vojakkalan koulun joulujuhlaa vietettiin torstai-iltana 18.12. Hyvinharjoiteltua ohjelmaa oli ilo seurata.
Kuvassa koululaisia näytelmävaatteissaan, tunnistatko kaikki? Lisää kuvia www.vojakkala.fi -> koulu
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Joulun aikaa rauhaisaa,
Hyvää vuotta alkavaa!

Tulossa...

Katso myös www.vojakkala.fi

14.1. klo 18 Juttuilta/ ”Ompeluseura”/Kyläkerho
- tavataan koululla juttelun ja käsitöiden merkeissä
1.2. klo 13 Vojakkalan kyläkokous koululla

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

w w w. l i n - c a r. f i
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
Jouluna ja uutena vuotena auki seuraavasti::
31.12.
10-15
24.12.
10-14
1.1.
suljettu
25.12
suljettu
26.12
10-16
6.1.
10-17

Vojakkalan koulun Lucia-neitona Olga Siikaluoma.

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

KOTIPALVELU
Terttu Lukana Tmi

Vojakkalantie 73,
12950 VOJAKKALA, Y: 2209526-6

P. 050 531 5561

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

