Kylän tiedotuslehti

13. vuosikerta
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Vojakkalan kyläasiat internetissä: www.vojakkala.fi

Takana puuhakas syksy, edessä toimelias talvi
Kuluvana syksynä on ollut ilo olla mukana monissa kivoissa
kylätapahtumissa. Kun tapaa toisia kyläläisiä, mieli virkistyy
ihan huomaamatta - niinpä tämän vuotinen pitkäksi venynyt
pimeä syksykään ei ole päässyt pahemmin masentamaan.
Tuoreessa muistissa ovat mukavat joulujuhlat naapurikylillä ja onnistuneet joulumyyjäiset niin Vojakkalan kaupan
kahviossa kuin Länsi-Lopen koulullakin.

Kyläkerhoissa tavataan torstaisin
Kyläkerhoissa on kyläilty ahkerasti eri puolilla kylää, kaikkiaan kuusi kertaa syksyn mittaan. -Suurkiitos kaikille ovensa
toisille kyläläisille avanneille. Juttu on luistanut ja puikot
suihkineet, on saatu ideoita toisilta ja vaihdettu kuulumiset.
Lapset ovat Päivin kanssa kisanneet pelien parissa, kaikki
ovat viihtyneet - illat ovat livahtanet ihan huomaamatta.
Kevätkaudella kyläkerhot jatkuvat entiseen tapaan parittomilla viikoilla torstaisin, 5.1. alkaen klo 18-20. Tuolloin
kokoonnutaan kaupan kahvioon. Tarkista paikka aina ennen
kokousta (Lopen Lehden seurapalsta tai www.vojakkala.fi),
jos olemmekin kylässä jonkun luona!

Perhekerho myös Vojakkalassa
Vojakkalassa aloitettiin marraskuussa seurakunnan perhekerhotoiminta (kiitos Elina Tuomenojalle aktiivisuudesta
asian ajamisessa!). Syyskaudella kokoontumisia ehti olla
kaikkiaan viisi, ja kerhot jatkuvat kevätkaudella.
Paikkana on siis Vojakkalan kahvio entisessä kauppakiinteistössä. Kokoontumiset ovat perjantaisin klo 9.30-11.30.
Keväälle on tiedossa kymmenen kerhokertaa, 20.1. alkaen
(katso päivämäärät takasivun kalenterista).
Perhekerhoissa lapset ja vanhemmat puuhaavat yhdessä,
seurakunnan lapsityönohjaajan opastuksessa. Perheittäin
kerätään 1,5€ kahvi- ja mehumaksu läsnäolleilta. Mukaan
mahtuu uusiakin perheitä, myös lähialueilta - kuntarajatkaan
eivät ole este. Tule sinäkin juttelemaan ja viihtymään toisten
”lapsellisten” kanssa!

Vanhemman väen kerhot
Seurakunta on jatkanut vanhemman väen kerhojaan kaupan
kahviossa. Myös kevätkaudella kokoonnutaan Vojakkalan
kerhoon maanantaisin klo 13-14.30 kuukausittain.
Kevätkauden ensimmäinen kokoontuminen on 23.1. ja
seuraavat kerrat ovat 20.2., 19.3., ja 23.4.2012

Valoa Loppiaiseen!
Pyhäinpäivänä osallistuttiin Vojakkalassa Toimeliaat kylät -hankkeen ”Valoa kaamokseen”-tempaukseen sytyttelemällä ulkotulia ja kynttilöitä
kyläraittien ja risteysten varsiin. Pimeydessä loistavat tulet houkuttelivat ajelemaan ja katselemaan
valaistuja raitteja - yhdessä saatiin aikaiseksi uskomattoman
upea, valoelämyksellinen ilta. Kiitokset vielä kaikille osallistuneille!
Kylätoimikunta päätti, että voisimme järjestää vastaavan yhteisen kylän valoillan myös joulun tienoissa. Päiväksi valittiin Loppiainen, eli perjantai 6.1.2012. Jos siis
taas tuolloin sytyttelemme yhdessä ulkotulia ja lyhtyjä
pihapiireihin, portin pieliin ja risteysalueille klo 16 alkaen.
Jokainen voi valaista omia kotitienoitaan ja yhdessä voidaan
varmistella, että risteyksiin ja keskeisille alueilla saadaan
kivasti valoja.
Kylätoimikunta hankkii tarkoitusta varten läjän ulkotulia
ja kynttilöitä (esim. jäälyhtyihin tms). Ulkotulia on jaossa
kaupan kahviossa kyläkerhoiltana to 5.1. klo 18-20. Myös
Pirjo Hakalalta saa näitä hakea loppiaisviikolla iltaisin.
Omia tulia ja lyhtyjään saa jokainen toki viritellä myös
halunsa mukaan. Esim. jätkänkynttilät voisivat olla varsin
näyttäviä, tai esim. metalliämpäreihin kootut klapitulet.
Muistetaan kuitenkin, että liikennettä ei saa tulilla vaarantaa.
Ja käydään keräämässä roskat pois seuraavana päivänä!
Mielikuvitustaan saa käyttää ja luoda valoilla kauniita
asetelmia. Nyt on toivottavasti luntakin, luomassa omaa
lumoaan valojen ohella...

Kyläkokous, laskiaistapahtumia...
Erilaiset kylämenot on koottu takasivun tapahtumakalenteriin. Seutukunnalla on tapahtumia tulossa vallan paljon
jumpasta, kerhoista ja kyläkokouksesta Valppaan jäsenten
ruokailuun ja tuleviin laskiaistapahtumiin.
Laitapa jo nyt kalenteriisi muistiin, että Räyskälässä riehataan laskiaissunnuntaina. Laskiaistiistaina voitaisi kokoontua,
lumitilanteen salliessa, mäenlaskuun ja hiihtelemään Kujanpään laavulle, Tarkkalan kulmille. Luvassa olisi hernesoppaa
ym. Mutta näistä tarkemmin lähempänä! Seuraa ilmoittelua
www.vojakkala.fi ja paikallislehdissä!
Kun väki kokoontuu yhteen, syntyy myös uusia ajatuksia,
ja sen myötä toimintaakin. Yhdessä pystymme enempään!
Tapaamisiin! Sisko S
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Kylätoimikunnasta yhdistykseksi?
Kuutisenkymmentä Vojakkalan koulupiirin asukasta kokoontui kyläkokoukseen maanantai-iltana 3.3.1980 perustamaan kylätoimikunnan, ensimmäisten joukossa Lopella.
Yhdistyslain mukaan yhdistystä ei ole pakko rekisteröidä.
Niinpä kylätoimintaa on Vojakkalassa ansiokkaasti tehty
vuosikymmenet virallistamatta toimintaa, toimien yhdessä
sovittujen sääntöjen pohjalta, aivan kuin rekisteröidyssäkin
yhdistyksessä.
Vojakkalan lisäksi vain Räyskälässä ja Salonkylässä on
enää rekisteröimättömät kylätoimikunnat, muilla kylillä kyläjärjestöt on vuosien myötä muutettu rekisteröidyiksi yhdistyksiksi. Osaltaan tähän ovat ajaneet hankerahoitussysteemit,
sillä rekisteröimätön yhdistys ei voi hakea hankerahaa.
Yhdistyslain mukaan rekisteröimätön yhdistys, esim. siis
meidän kylätoimikuntamme, ei voi ottaa nimiinsä oikeuksia.
Se ei saisi järjestää yleisiä kokouksia, vaan nämä olisi pidettävä yksityisen ihmisen nimissä. Myöskään julkisia huvitilaisuusksia se ei saisi järjestää. Sillä ei saisi olla omaisuutta ja
se on verovelvollinen koko tuloksestaan (vrt.: yleishyödyllisen ry:n tulot ovat verottomia). Lisäksi päätökset tehneet
ja toimiin osallistuneet ovat henkilökohtaisesti vastuussa
aiheutuneista velvoitteista (ry:llä yhdistys vastaa).

Mikä muttuisi jos ry?
Kylätoimikunta aikookin nyt esittää kyläkokoukselle Vojakkalan kylätoimikunnan muuttamista rekisteröidyksi yhdistykseksi. Toiminta saataisiin näin virallisemmalle pohjalle,
kun kuitenkin jatkuvasti toimitaan, jopa melko aktiivisesti.
Ovathan ohjelmassa edelleen kansanjuhlien mittoihin paisuneet kokko- ja kesäjuhlat, sekä erilaiset yhteistalkoot lähiympäristön kunnossapitämiseksi.
Käyttöön voitaisiin ottaa yhden kokouksen sääntömalli,
eli tammikuinen kyläkokous säilyisi yhdistyksen virallisena
kokouksena. Käsiteltävät asiatkin pysyisivät ko. kokouksessa lähes ennallaan - onhan kyläkokous tähänkin mennessä
hyväksynyt tilit, laaditun toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman alkavalle kaudelle. Tämän lisäksi olisi nyt
laadittava myös talousarvio. Eli kokoukselle valmisteltavien
asioiden määräkään ei juuri muuttuisi.
Byrokratia lisääntyisi sen verran, että
puheenjohtajan ja muiden nimenkirjoittajien vaihtuessa tästä olisi tehtävä ilmoitus
yhdistysrekisteriin, mikä kustantaa nykyisellään 15-20€/kerta. Kertaluontoinen
yhdistyksen perustamisilmoitus maksaa
75-100€.

12950 VOJAKKALA
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Nimeä keksimään!
Perustettavan yhdistyksen jäseniksi pääsisivät
kaikki, jotka hyväksyvät sen säännöt ja toiminnan tarkoituksen. Jäsenistä on pidettävä
kirjaa, eli uuden yhdistyksen jäseneksi on
ilmoittauduttava. Kyläkokous voi päättää, että jäseniltä ei
peritä jäsenmaksua.
Yhdistys tarvitsee myös nimen, jotta se voidaan rekisteröidä. Vojakkalan kyläyhdistys on Torniossa, eli sitä nimeä
emme voi saada käyttöömme. Olisiko meidän kyläyhdistys sitten nimeltään ”Vojakkalalaiset ry”, ”Länsi-Lopen
kyläyhdistys” vai mikä? Ehdotuksia saa esittää jo ennen
kyläkokoustakin!!
Tule siis sinäkin mukaan kyläkokoukseen su 22.1. klo 13
alkaen Vojakkalan kaupan kahvioon! Tarjolla pullakahvit
ja mehua.
Kokouspaperit löytyvät www.vojakkala.fi -sivuston kautta
jo ennen kokousta. Tänne voisin laitella näkyville myös tulleita nimiehdotuksia yms.
Ajatuksia? Mielipiteitä? Ota yhteyttä!
Sisko Savolainen
Vojakkalan kylätoimikunta, pj
050 522 8955 , etunimi@poronoro.fi

Kyläkokous su 22.1.2012 klo 13
kyläkaupan kahvio, Vojakkala
• kylätoimikunnan muuttaminen yhdistykseksi
(= kyläyhdistyksen perustamiskokous)
• uuden yhdistyksen järjestäytyminen
(sääntöluonnos, toimihenkilöt, toimintasuunnitelma)
• kylätoimikunnan vuoden 2011 tilien ja toiminnan
tarkastaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.
• kylän ajankohtaisasiat
Kokouksen aluksi onnitellaan vuonna 2011 kylään syntyneitä vauvoja perheineen. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
PS. Olisipa hienoa saada valokuva, jossa vojakkalalaisia on
paikalla kokoustamassa pikkuruisen kahviotilan täydeltä...

Vauvoja 2011?
Kyläkokouksen aluksi muistetaan v. 2011 kylään syntyneitä vauvoja perheineen. Kaksi on tiedossa, mutta onkohan
vauvoja kylällä enemmänkin? Ota yhteyttä, että osaamme
onnitella!

• Jalkojen hoitoja, myös kotikäynteinä
• Ripsien pidennykset / tuuhennukset
• Lahjakortit!

Taikajalat

Jokiniementie 12

Minna Paljakka

050 4148 414

Taikajalat toivottaa Hyvää Joulua!

Kotiapu Merja Tiilikka

050 552 7096 merja.tiilikka@pp.inet.fi
SIIVOUKSET

AVUSTAMISPALVELUT

Koti- ja mökkisiivous,
ikkunoiden pesut

Ulkoilu, kylvetys, mökkien
lämmitys, haravointi, kukkien kastelu, nurmikon ajo,
puiden kanto, ruuan valmistus, leipominen (asiakkaan
luona), mattojen pesu yms.

ASIOINTIPALVELUT

Apteekissa asiointi
ja kaupassa käynti

Apua omalta kylältä
Leila Turkia

Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Puh. 050 531 5573

KOTIPALVELU

Kioskista kylätuvaksi
Kyläkauppakiinteistön pieni kahvio, tai kioski, miten vain,
toimii nykyisellään ainoana kyläläisten yhteisenä kokoontumistilana. Tilat ovat kuitenkin varsin sokkeloiset ja pienen
tuntuiset, sillä väliseinät jakavat huoneiston erilliseksi varastoksi ja kahdeksi huoneeksi. Keskelle jää keittiönurkkaus
ja wc. Huoneiston sähkötöitä yms. järjestelyjä ei ole tehty
loppuun, kun mietinnässä on ollut, mitä tilalle loppujen
lopuksi tehtäisiin.
Nyt Vojakkalan Valpas ry on päättänyt, että kyläkauppakiinteistön kioski/kahviotilaa ryhdytään remontoimaan kyläläisten tarpeita paremmin vastaavaksi kokoontumistilaksi.
Ideointipalaverin pohjaltaYrjö Uotila on valmistellut pohjapiirrosluonnoksen, jossa tilaa jakavat väliseinät on purettu.
Wc siirrettäisiin huoneiston kulmaan, samoin sisäänkäynti
siirtyisi laitaan. Huoneistoon saataisiin näin suuri yhtenäinen
tila, onhan neliöitä kaikkiaan noin 80. Keittiö kalustettaisiin
takaoven lähelle.
Kun suunnittelutyö on saatu päätökseen, tarkoitus on
hakea EMO ry:ltä hankerahoitusta. Tila on kuitenkin koko
kevättalven vielä kerholaisten ym. käytössä nykymuodossaan, eli käytännön toimet alkaisivat vasta kevään tullen.
Suunnitelmista ym. tiedotetaan tarkemmin prosessin etenemisen myötä.

Rauhaisaa joulun aikaa!
Toivotaan hieman lisää lunta ja
pieniä pakkasia...

TERTTU LUKANA Tmi

P. 050 531 5561

• Koti- ja mökkisiivoukset, ikkunoiden pesu ym kotityöt
Kaikista töistä -60% kotitalousvähennys!

SOITA JA TIEDUSTELE ROHKEASTI!
www.terttulukana.fi

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

Tapani Koski 0500 469 718

Kuopankaivaja

... saataisiin taas latuja nummelle, tutuksi tulleeseen tapaan...
Päiväkin alkaa taas kohta
pidentyä ja päästään
odottamaan kevään tuloa!

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Vuodenvaihde:
Talven aukioloajat:
23.12.
10.00 - 15.00
MA
10.00 - 17.00
24.-26.12.
suljettu
TI
suljettu
31.12.
10.00 - 16.00
KE-LA
10.00 - 17.00
1.1.
12.00 - 16.00
SU
10.00 - 16.00

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

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118
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Yhteystie

dot, tapah

www.voj

Tapahtumakalenteri
to 5.1.
pe 6.1.
to 12.1.
to 19.1.
pe 20.1.
su 22.1.
ma 23.1.
la 28.1.
to 2.2.
pe 3.2.
pe 10.2.
to 16.2.
su 19.2.
ma 20.2.
ti 21.2.
to 1.3.
pe 2.3.
su 11.3.

tumat, ym

akkala.fi

klo 18-20
Kyläkerho kaupan kahviossa. Jaossa ulkotulia valotempaukseen!
klo 16 alk
Loppiaisvalotempaus Vojakkalan raiteilla - sytytellään kynttilöitä, ulkotulia...
klo 14.30-15.30 Jumppaa Räyskälässä! Kunnan liikuntasihteeri ohjaa, kausimaksu 5€.
Jatkuu kevätkauden parillisilla viikoilla (huom. EI talvilomalla vk 8, eli 16.2.)
klo 18-20
Kyläkerho, jatkuu parittomilla viikoilla
klo 9.30-11.30 Seurakunnan perhekerho kaupan kahviossa.
klo 13Vojakkalan kyläkokous kaupan kahviossa
klo 13-14.30
Vanhemman väen kerho, kaupan kahviossa. järj. Lopen srk:n diakoniatyö
klo 14Ruokailu Riihisalossa Valppaan jäsenille ja yhteistyökumppaneille
klo 18-20
Kyläkerho
klo 9.30-11.30 Seurakunnan perhekerho kaupan kahviossa.
klo 9.30-11.30 Seurakunnan perhekerho kaupan kahviossa.
klo 18-20
Kyläkerho
Laskiaisrieha Räyskälän leirikeskuksessa (lumivaraus!)
klo 13-14.30
Vanhemman väen kerho, kaupan kahviossa, jatkuu 19.3. ja 23.4.
Laskiaistiistain mäenlaskua, hiihtoa & hernesoppaa Kujanpään laavulla (lumivaraus!)
klo 18-20
Kyläkerho, jatkuu 15.3., 29.3., 12.4. ja 26.4.
klo 9.30-11.30 Seurakunnan perhekerho kaupan kahviossa. Jatkuu 9.3., 23.3., 13.4., 20.4., 27.4. ja 4.5.
klo 13Vojakkalan kinkerit Siukolassa

Jussin takkatupa
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

Hirsipuun pystyttäjä

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

0100 84600
Tulossa päiväretkiä, teatterimatkoja, ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
La 18.2.2012 klo 13 Maailmanlopun hautaustoimisto,
Tampereen Työväen Teatteri. Hinta 65€, 63€ eläk /
60€ opisk. ja lapset (suositusikäraja 13v)
To 23.2.2012. klo 19 39 ASKELTA , Riihimäen Teatterissa
Hinta 43€/ 39€ eläk. / 34€ opisk. ja lapset.
Ti 20.3.2012 klo 19 SIB - KUHMON KAMARISOLISTIT
H-linna Verkatehdas Hinta 49€ / 46€ eläk. / 34€ opisk.
Pe 27.4.2012. klo 19 MYÖHÄSTYNYT HÄÄYÖ , Riihimäen
Teatterissa Hinta 43€/ 39€ eläk. / 34€ opisk. ja lapset
Huhtikuussa 2012 MICHAEL BUBLÉ !!! Varaa paikkasi!

-sisustuspuut

PANEELIT, LISTAT,
LATTIALAUDAT
Yksilöllisesti toteutetut ratkaisut.
Edulliset rahdit myös kesämökeille.
Tulossa sisustussuunnittelu!

KESÄLLÄ Pyynikin kesäteatteri: KUUMA KESÄ ʼ85,
la 30.6. tai pe 20.7. tai pe 3.8. klo 18
Hinta 64€ / 61 € eläk / 58 opisk., työttömät, lapset

w w w. l i n - c a r. f i

Ilmestyminen
Julkaisija
Kuvat
Ilmoitushinta
Painos

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro ehkä helmikuussa
Vojakkalan kylätoimikunta
Länsi-Lopen koulun oppilaat
1 € / palsta-cm
170 kpl

Jakelu
Urpo Vienonen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala Monistus
p. (03) 433 4331
Forssan Valokopio
etunimi@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Ritva ja Seppo Simola
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ 6 numeroa
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Sähköposti: lopen.rakennuspuu@co.inet.fi

Avoinna arkisin klo 8.00-16.00

www.lopella.fi
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