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Luistelemaan!
Talkooväki on ollut ahkerana: Vojakkalan koulun
pihalla oleva jääalue on laitettu jälleen luistelukuntoon.
Kiitos Eerolle ja Urpolle jäädytystöistä sekä Liisalle,
Maijalle ja Markulle sekä lapsille pohjan tasoittelusta
ennen pakkasia!
Loma-aikoihin jääalue on kaikkien vapaasti käytettävissä, kouluaikaan koululaisilla on liikuntatuntien
aikana etukäyttöoikeus.

Kyläkerhoillat jatkuvat
Kyläkerhot Vojakkalan koululla parittomien viikkojen keskiviikkoina jatkuvat. Koulun ovet ovat tuolloin
avoinna kaikenikäisille kyläläisille yhdessä viihtymistä
varten klo 18-20. Ensimmäinen kevätkauden kokoontuminen on 20.1. (ja sitten 3.2., 17.2., 3.3. jne)
Yläkerrassa on tilaa kyläläisten jutturingeille ja käsitöiden tekijöille. Myös ryhmiksen tilat ovat käytettävissä pikkuväen valvottuihin leikkeihin. Liikuntasali on
varattu käyttöömme myös. Kevätkaudella ei ole lapsille
jumppaa, mutta salia voi käyttää valvotusti. Kello 19-20
sali varataan nuorten pingikselle.
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!

Pingisillat nuorille
Loppusyksystä aloiteltiin koululla nuorten
omia pingisiltoja. Kevätkaudella pingistä voi
koulun salissa pelata paitsi kyläkerhojen keskiviikkoina
myös väliviikoilla, eli parillisten viikkojen keskiviikkona. Tällöin sali on varattu pelaajille kahdesi tunniksi,

Tulossa...

klo 18-20. Peli-illat alkavat tammikuun 13. päivästä
lähtien. Joka toinen viikko, kyläkerhoiltoina sali on
varattu pelaajille klo 19-20.
Käytössä on kaksi pöytää ja mailat. LisätietojaTeemu Lukanalta, p. 050 556 4647

Tanssilavalle kesätöihin
Vojakkalan lavan kesäkausi on jälleen mietinnässä.
Orkestereita olisi tarjolla ja tulossa vaikka joka viikonlopulle, mutta tanssien toteuttaminen on nyt kiinni
siitä, löytyykö riittävästi vapaaehtoista talkooväkeä
tanssi-illoiksi töihin. Viime kesänä osa talkoolaisista
joutui uurastamaan melkein joka viikonloppu. Tällaista
ei kukaan pitemmän päälle jaksa ja niinpä tarvittaisiinkin nyt reippaasti lisää väkeä hommaa jakamaan, jos
toimintaa entisessä laajuudessaan yritetään jatkaa.
Töihin tarvittaisiin jokaista tanssi-iltaa varten noin
kymmenen ihmistä. Järjestysmiehiä vähintään kolme
iltaa kohti (myös kortittomat käy, ikäraja 18v, joka
illalle myös vähintään yksi nainen), kahvioon myyjiä
(vähintään kaksi/ilta), oluttelttaan myyjä ja makkaran
grillaaja. Ja lisäksi tietysti lipun myyntiin pari henkeä.
Töihin voi tulla yhdeksi illaksi, tai oman ehtimisen
mukaan vaikka useammaksikin. Kokeneemmat opastavat tehtäviin, tule mukaan kokemaan lavatanssitunnelma järjestäjän vinkkelistä!
Tammikuussa Vojakkalan Valpas järjestää tanssilavan kesäkauden suunnittelukokouksen kyläkaupan
kahviossa. Seuraa ilmoittelua! Tule paikalle tai ilmoittaudu jo ennakkoon Merja Tiilikalle p. 050 552 7096,
jos pystyt tulemaan töihin. Tanssitoiminnan jatkuminen ensi kesänä on kiinni siitä, saadaanko tekijöitä
– ollaan aktiivisia!

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

12.1. klo 18.30-21.00 Vojakkalan tiistaimaalarit (Lopen Opiston ryhmä), puukoululla tiistaisin.
13.1. klo 18-20 Nuorten pingisillat alkavat! Parillisilla viikoilla keskiviikkoisin koulun salissa.
20.1. klo 18-20 Kyläkerho koululla. Jatkuu parittomilla viikoilla keskiviikkoisin:
Yhdessäoloa ja käsitöiden tekoa. HUOM: Nuorten pelivuoro salissa klo 19-20.
30.1. klo 13 alk. Kyläkokous Vojakkalan koululla
Helmikuussa
Vojakkalan koululaisten töitä esillä kirjastosalissa Lopen kirkonkylällä
14.2. klo 11.30- Laskiaisrieha Vojakkalan koululla. Tarjolla myös hernesopparuokailu & laskiaispullia!
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Synkkiä koulu-uutisia
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 3.12. sijoittaa
Länsi-Lopen koulun Topenon koululle. Tämä oli jo ennakkoon arvattavissakin, onhan sivlassa selvä topenolaisenemmistö ja koulua on Topenolle poliitikkojen taholta
julkisestikin lupailtu jo etukäteen. Minkäänlaista kunnollista vertailua tms. päätöksen perustaksi ei esitetty.
Valtuuston kokouksessa 14.12. Marko Saikkonen
yritti vielä esittää päätöksen muuttamista, vedoten mm.
siihen että ryhmiksen osalta on ilmoitettu, että se ei
siirry koulun mukana, vaan Vojakkalan koulun loppuessa lapsille osoitettaisiin hoitopaikat kirkonkylältä
tai Launosista saakka. Valtuusto äänesti asiasta, mutta
takkiin tuli selvin numeroin.
Ei voi kuin hämmästellä tätä kunnallista päätöksentekoa! Vojakkalan koulu on ollut toimivista kyläkouluista varmasti eniten käytetty, onhan se todellinen
monipalvelutalo päivähoitoineen ja kaikkine kerhoineen ym. talviajan toimintoineen. Missään muualla ei
koulun myötä olisi ollut mikään kylätoiminta uhattuina.
Meiltä kuitenkin lähtee koulun myötä kaikki - kunta
kun on ilmoittanut tervehdyttävänsä talouttaan myymällä turhia kiinteistöjään (mm. Vojakkalan koulu ja
Räyskälän leirikeskus). Herää kysymys, että eiköhän
meillä olekaan kunta kuntalaisia varten, vai emmekö
olekaan kuntalaisia??

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600
Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
La 16.1.2010 klo 13 The Sound of Music Tampere-talossa. Hajapaikkoja. Matkat ja lippu 75€/eläkel.66€, opisk. 64€
La 30.1.2010 klo 14 Muumit-satunäytelmä Verkatehdas Hämeenlinna. Tunnin mittainen näytös. Matkat ja lippu 25€.
Pe 5.2.2010 klo 19 Gand Slam ” Ei elämästä selviä hengissä”kiertue Verkatehdas Hämeenlinna. Matkat ja lippu 54€.
To 11.2.2010 klo 19 Salaa rakas Helsingin Kaupunginteatteri.
Hyväntuulinen farssikomedia. Matkat ja lippu 65€.
Pe 19.3.2010 klo 19 Pate Mustajärvi N.Y.T! Verkatehdas Hämeenlinna. Matkat ja lippu 55€.
La 20.3.1010 klo 13 Maija Poppanen -musikaali Helsingin Kaupunginteatteri. Ilm. viim. 25.2.! Matkat ja lippu 70€/lapset 48€.
La 3.4.2010 Päiväristeilylle Tallinnaan ptkäperjantain jälkeen.
Lähtö Lopelta klo 6, paluu n. klo 22. Matkat ja lippu 55€.
La 24.4.2020 klo 19 Kari Tapio Tampere-talo. Matkat ja lippu 60€.
La 22.5. klo 19 Vuonna 85 Remix - Elä se uudelleen! Kasaribileet
Tampereen Työväen teatterissa. Matkat ja lippu 80€

w w w. l i n - c a r. f i
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Vojakkala on kuntakeskuksesta
suhteellisen kaukana, kertyyhän
kylän perukoilta helpostikin 25 km
kuntakeskukseen. Työssäkäynti ei
kaikilta suuntaudu kirkonkylän suuntaan, vaan myös Forssa ja Hämeenlinna
ovat työssäkäyntialueita. Osa tekee töitä
kotona yrittäjinä. Tällaisessa tilanteessa on kohtuutonta osoittaa lapsille hoitopaikat kirkonkylältä
tai kauempaa, varsinkin kun hoidon tarve ei ole
ainakaan vielä vähentynyt, ja koululla olisi toimivat
tilat hoidon järjestämiseksi. Niinpä on tarkoitus vielä
vedota asiassa, että ainakin päivähoidon osalta tilanne
mietittäisiin johonkin järkevään jamaan.
Sivistyslautakunta esitti koulupäätöksensä ohessa
yksimielisen toivomuksen kunnanhallitukselle, että
kivikoulukiinteistö tarjottaisiin ensisijaisesti kyläläsiten
ostettavaksi ja puukoulu ulkopuolisille, mahdollistaen
näin koulun tilojen säilyminen kyläläisten käytössä.
Asioista tietävät kuitenkin ihmettelevät, kuinka
puukoulun lämmitys- ja vesiasiat mahdetaan hoitaa,
jos rakennukset ovat eri omistajilla. Tai jos kyläläiset hankkisivat koulukiinteistön, mitenkähän tilojen
vuotuinen ylläpitokulu kustannettaisiin, puhumattakaan
mahdollisesti edessä olevista korjauskuluista? Ainakin
osa kiinteistöstä olisi pystyttävä saamaan tuottavaan
käyttöön, eli mahdollisesti asumiskäyttöön, päädyssä
toimiva ryhmis voisi kustantaa osan. Paljon laskemista
ja selvittelyä vielä tarvitaan - ja sitten perusteellinen
keskustelu, haluammeko me kyläläiset ottaa nämä asiat
itse hoitaaksemme. Keskustelun paikka on tammikuun
lopun kyläkokouksessa. Kouluasia on varmasti tärkein
keskusteltava ja päätettävä asia vuosikausiin. SS
Vojakkalan koulu sählymestaruuteen!
Vojakkala otti historiallisen sählyvoiton
marraskuussa koulujen välisessä turnauksessa. Tästä ja muusta mukavasta
koulutouhusta voit lukea ja ihastella
upeita töitä koulun kohdalta www.
vojakkala.fi-sivustolta.
**********************

Kyläkokoukseen

Vojakkalan vuosittainen kyläkokous
pidetään sunnuntaina 31.1. klo 13 alkaen
koululla. Nyt jos koskaan esillä on tärkeitä, koko kylää
ja meitä kaikkia koskevia asioita - tule siis paikalle
sinäkin! Kahvitarjoilu.
Koulupäätösten myötä olisi keskusteltava, voisiko
päivähoidon osalta yrittää jotain, halutaanko ja tarvitaanko kokoontumistiloja kyläläisten käyttöön, tai
onko tähän edes teoreettisia mahdollisuuksia. Mitä
tapahtumia halutaan jatkaa, mikä on meille kyläläisille tärkeää?

Rauli Tammela on poissa
Joulukuun alussa saimme järkyttävän suruviestin: Rauli
oli kuollut äkillisesti kesken sukututkijan päivänsä. Hän
oli kuluvan vuoden alussa täyttänyt 63 vuotta, jäänyt
eläkkeelle ja oli parhaissa voimissaan. Iloisena ja reippaana hän oli tehnyt harrastuksena ammattityötään sukututkimusta, ehkä vieläkin innokkaammin kuin aiemmin.
Hänellä oli harrastukseensa liittyen monta rautaa tulessa
ja monen monta sukukirjaa oli työn alla.
Sukututkijana Rauli Tammela vaikutti Vojakkalassa
monella tavalla. Hänen kiintymyksensä Vojakkalaan
syntyi lapsuuden kesälomilla, jotka kaikki hän tarkkaan
vietti kylässä isovanhempiensa luona. Isoäidin taitava
tarinankerronta innosti hänet jo pienenä merkitsemään
muistiin sinikantiseen vihkoon kertomuksia kylän asioista
ja ihmisistä. Kiinnostus menneeseen ei sammunut vuosien
saatossa, vaan kasvoi vähitellen valtavaksi roihuksi. Hän
haastatteli ihmisiä, kiersi hautausmaita, tutki perukirjoja,
kauppakirjoja, oikeuspöytäkirjoja ja sopimuksia. Kirkonkirjat tulivat tutuiksi monen kunnan alueella.
Raulin Vojakkalan kylän hyväksi tekemä elämäntyö on vertaansa vailla. Vaikka hän oli helsinkiläinen
syntyjään ja asui siellä koko ikänsä, Vojakkalaa hän
piti kotikylänään, jonka sukuja ja menneisyyttä hän
selvitti lapsuudestaan saakka. Vojakkalan kylän historia
julkaistiin vuonna 2004 ja se on Raulin pääteos, johon
hän kertoi keränneensä aineistoa viisikymmentä vuotta.
Siinä Rauli yhdisti makrohistorian ja kylän elämän väliset yhteydet. Varsinkin hänen selvityksensä Vojakkalan
isojaosta on erinomaisen kattava. Suomessa on harvoja
yhtä tarkoin tutkittuja kyliä. Sukuviesti-lehdessä Rauli
syvensi vielä Vojakkalan historiaa siltä osin mitä kylähistorian kansien väliin ei mahtunut.

KOTIPALVELU
TERTTU LUKANA Tmi

Erityisinä edellytyksinä sukutukijan työhön Raulilla
oli aivan poikkeuksellisen hyvä muisti ja ehdoton halu
selvittää ja ennen kaikkea ymmärtää menneisyyden asiat.
Hän vertasi joskus itseään isoisäänsä, joka oli ollut tunnettu äärimmäisestä halustaan tehdä kaikki viimeisen
päälle hyvin. Rauli arveli itsessään olevan paljon samaa
vikaa. Eihän se ollut mikään vika, vaan verraton luonteenpiirre sukututkimuksessa. Raulin perusteellisuus oli
työn kunnioittamista viimeiseen saakka. Hän sanoi, että
ei tee työtään ketään toista varten, vaan että omaa työtään kunnioittava ihminen on tilivelvollinen aina ensin
itselleen. Rauli totesi, että kyllä sukututkimuksessakin
oikopolkuja olisi, mutta niille poikkeamalla ei synny
työpaikkaa eikä kylähistoriaa.
Viimeiset artikkelinsa Rauli kirjoitti juuri ilmestyneeseen Lopen Joulu -lehteen ja paria päivää ennen
kuolemaansa hän toimitti Sukuviestiin 1800-luvun alun
vojakkalalaisista kertovan pakinan.
Raulin kaltaisen verrattoman oppaan avulla menneisyys on auennut monelle suvulle toisaalta rikastuttavana
elämänkokemusten summana, voiman lähteenäkin ja
toisaalta rauhoittavana oivalluksena siitä, että olemme
vain lenkkejä loputtomissa sukupolvien ketjuissa.
Raulia jäivät kaipaamaan hänen vaimonsa Leena,
lapset ja lapsenlapset, sukulaiset, sukututkijakollegat
ja suuri joukko ystäviä.
Pertti ja Aino Siukola
Raulin ystäviä

Joulu on lasten juhlaa.
Rauhoitutaan myös me aikuiset,
ja annetaan aikaa itsellemme
ja läheisillemme.

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

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

Joulupukki vieraili Vojakkalan koulun joulujuhlassa
16.12.2009 laulattamassa ja leikittämässä lapsia.
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12950 VOJAKKALA

Hirsipuun pystyttäjä

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

Myynti • Asennus • Huolto
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

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

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.

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
10.00 - 17.00
SU
10.00 - 16.00

Joulunaikaan:
24.12. ja 25.12 suljettu
26.12 ja 27.12. 10-16
31.12. 10-15
1.1.
12-16
6.1.
10-16

-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
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
Tontut
Toimituskunta
Vojakkalan koululaiset
Markku Hirvenoja, Anne Lukana, Tilaushinta postitettuna
Liisa Tarkkala
10€/ vuosikerta
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
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