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Kyläkuulumisia
Talvi on tänä vuonna sitkeä, mutta kyllä
se taitaa pikku hiljaa vesittyä. Vojakkalan pelloilla alkavat jo kivennokat
näkyä lumen alta ja sukat kastuvat, jos
ei käytä kumisaappaita.

Menneen talven lumia
Laskiaisrieha onnistui ihan mukavasti. Päivä oli kaunis
ja keli ja tunnelma hyvä. Uusi mäennyppylä oli myös
kovassa käytössä.
Kuutamohiihdon suosio jatkaa tasaista kasvuaan. Nyt
Selkäsaareen hiihti yli 50 henkeä. Myös lasten määrä
on kasvanut selvästi. Otsalamput vaarantavat helposti
tunnelman, jos niitä ei älytä pitää pimeänä; pimeänäkö
ei toimi.
ARS-näyttelyssä käytiin parinkymmenen hengen
porukalla. Näyttely oli taas tajuntaa avartava ja hieno
elämys varsinkin lapsille; lastenhuoneeseenkin pitäisi
kuulemma saada ”kelluva” lattia, ja jätelampikin oli
jännittävä.

Laajakaista laukaisuvalmis, mutta...
Laajakaistan radiolupa piti saada Viestintäviraston alkuperäisen ilmoituksen mukaan maaliskuun loppuun mennessä. Virasto on kuitenkin tukkeutunut hakemuksista,
joten byrokraatit tekivät vanhanaikaisesti ja ilmoittivat
ottavansa lisäaikaa kesäkuun loppuun. Saas nähdä riittääkö... Yrityksessä olis palkattu kiireapulaisia.

Kevät on mahdollisuuksia täynnä
Tienvarsien siivoustalkoopäivää siirrettiin aiemmin
ilmoitetusta viikko eteenpäin - toivotaan,
ettei tuolloin ole enää ojissa lunta.
Lopen Wanhat Automobiilit lähtevät
vappuajelulle lavalta vapunpäivän aamuna.
Kyytipoikana tarjoamme simaa ja munkkeja.
Romunkeräyslava saattaa tulla lavan

parkkipaikalle vapun jälkeen,
jos asiat romunkerääjien kanssa
saadaan selväksi. Jos siellä ei ole
lavaa, ei romujakaan saa tuoda,
koska silloin niitä ei kukaan vie pois. Viime vuonna
kerättiin parkkipaikalta magneettien kanssa pari ämpäriä rautanauloja ja muuta pientä.
Valpas järjestänee maastojuoksut Kalattoman nummella, kunhan lumi sulaa ja maa kuivuu. Seuratkaahan
ilmoittelua.
Kunta järjestää tonttimarkkinat 10.6. Jos jollakulla
on jotain myytävää ja pääsemme kunnan kanssa järkevään ratkaisuun osastosta, saattaa olla, että menemme
sinne pitämään meteliä Vojakkalasta. On siellä oltu jo
pari kertaa, mutta kaupankäyntiä se ei ole tainnut juuri
poikia
No, joka tapauksessa kesä tulee, ja mökkiläiset säntäävät taas sumpuistaan tänne inhimillisen
elämän lähteille. Kuten
myös kärpäset. Olen jo
nitistänyt pari kappaletta,
siis kärpäsiä.
Markku Hirvenoja

Kyläkaupan kuulumiset
Vojakkalan kyläkauppa avataan kevään korvalla,
kunhan paikat ja paperit ovat järjestyksessä, tiedottaa kauppiaspari Rintala&Laapio.
Kahvion puolelle pääsee jo sisään istuskelemaan.
Kahvion ovi on auki yleensä päivittäin, noin kello 818 välillä, tarjolla on kahvia ja kahvileipää. Varsinaisesti kahvilatoimintakin kuitenkin pyörähtää käyntiin
vasta kaupan avautumisen myötä.
Eli malttia vielä hyvät kyläläiset! Annetaan kauppiaille työrauha. Kaupan avautumisesta tiedotetaan
varmasti, kunhan on sen aika.
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Tapahtumia
huhtikuu
18.4. klo 18
1.5. klo 9-10
8.5.
10.6. klo 20
23.6. klo 20
23.6. klo 22
24.6. klo 20
25.6.
1.7. klo 20
7.7. klo 18
8.7. klo 20
15.7. klo 20
22.7. klo 20
29.7. klo 20
5.8. klo 20
6.8. klo 11

Tarkista tarvittaessa: www.vojakkala.fi

Vojakkalan tiistaimaalareiden töitä Fallesmanissa kirjastossa
Lapsijumppa koululla. Huom. nyt joka viikko tiistaisin!
Lopen wanhat automobiilit Vojakkalan lavalla.
Tienvarsien siivoustalkoot. Talkookahvit koululla klo 19 alkaen.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Tangokuningas Kauko Simonen ja Raimo Ollinkangas yhtyeineen
Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla. Tapio Rannanmaa yhtyeineen.
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Tanssit Vojakkalan lavalla. Jermut & Ilkka Halonen.
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Lasten teatteritraktori - näytös Tervalammilla.
maasto ätietoja Valp
Lis
Tanssit Vojakkalan lavalla. Härkätie
Vojakkalan kylän kesäjuhlat lavalla. Soittaa Härkätie
Tanssit Vojakkalan lavalla. Ajomiehet.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Kimara & Väinö Korsu.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Kimara & Väinö Korsu.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Lopen Harmonikat.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Trio Tytti Pelkonen.
Luontopyöräretki, lähtö kaupalta.

Tienvarsia
siivoamaan!
Kunhan lumet taas sulavat,
paljastuvat vuoden mittaan
kertyneet roskat tienpenkoilta. Vojakkalassa kylänraittien varsia on siivottu
vuosittain, ja näin tehdään tänäkin vuonna. Yhteiseksi
siivouspäiväksi on sovittu maanantai, 8.5. (huomaa aiemmasta ilmoittelusta eteenpäin siirretty päivä!). Liikkeelle voi lähteä omilta kulmakunniltaan,
päällekkäisyyksien välttämiseksi voi halutessaan ottaa yhteyttä lähimpään kylätoimikuntalaiseen. Jos pikkutien varsilla on ylimiehitystä, riittää 54-tien varressa urakkaa isommallekin joukolle.
Roskat jätesäkkeihin ja molokille - pääreittien varsilta säkkejä ja isompia ”löytöjä”
keräillään eteenpäin autokyydillä. Jokakeväinen roskien keruu on muuten lapsillekin varsin sopivaa (ja kasvattavaa) puuhaa.
Siivousurakan jälkeen kylätoimikunta tarjoaa talkookahvit koululla kello 19 alkaen.

12950 VOJAKKALA
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Muistetaan kierrätyskeskus

Kun näin kevään tullen nurkkia siivoillaan, muistetaanpa, että itselle tarpeeton, mutta ehjä tavara voi olla käyttökelpoista jollekulle toiselle. Kylällä toimii yksityinen
kierrätyskeskus Rengon ja Lopen rajalla. Paikalle voi
viedä naulatonta puutavaraa, kaakeleita, ruuveja ym.
remontoinnissa yli jäänyttä, kodin käyttöesineitä, televisiot, radiot, videot... Romuja ja viallisia laitteita ei kannata tuoda, ei myöskään kylmälaitteita, akkuja, autoja,
vaatteita...
Soita etukäteen - erillisiä aukioloaikoja ei ole. Ja
kierrätys toimii myös toisinpäin - tiedustelkaapa! Terveisin Marko Saikkonen, p. 041 522 2023

Teatteritraktori käynnistyy
Jälleen ensi kesänä on Vojakkalassa luvassa lastenteatteria. Tervalammin teatteritraktoriteam kokoontuu totutusti juhannuviikolla Tervalammin vanhaan
pihapiiriin valmistelemaan näytelmää toisen juhannuspäivän esitystä varten. Aiheesta tarkemmin lähempänä, mutta näyttelemisestä kiinnostuneet lapset - varatkaakpa aika kalenteristanne!
Lisätietoja voi kysyä ohjaaja Eliisa Asikaiselta, p. 050 322 2252

Vojakkalan kyläpuhelinluettelo 2006
Tiedot perustuvat kyläläisten omiin ilmoituksiin. Tämä luettelo on poistettu Viestin nettiversiosta.
Sukunimi

Etunimi

matkapuh.

kotipuhelin sähköposti

kotiosoite, 12950 SOKALA

Jos haluat mukaan ensi vuoden puhelinluetteloon tai haluat tämän lehden paperiversion, ota yhteyttä toimitukseen.

Vuolukiviuunit

www.poronoro.fi
Hirsipuun pystyttäjä
Rakennuspalvelu
Markku Heikkinen
Arotie 163
12950 Vojakkala
050 359 9292

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

Kuopankaivaja
SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY
Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135

Traktorikaivuri - pyöräkaivinkone
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819
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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, vuokrattavissa mm. venetraileri,
peräkärry, puutarhatyökaluja ym.
Huom! Pääsiäisenä auki päivittäin!
TO 10.00-18.00, PE-SU10.00-16.00, MA 10.00-17.00
Toukokuun alusta auki joka päivä:
MA-TO 10.00 - 17.00
LA
PE
10.00 - 20.00
SU
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9.00 - 17.00
10.00 - 17.00

• Bussi 1 + 16 hlö
• Taksi 1 + 4 hlö
• Taksit 1 + 8 hlö
Pyörätuolivarustuksella
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 170 kpl
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
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

