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Vojakkalan Viesti Internetissä: http://www.vojakkala.fi

Tienvarsia siivoamaan

Kiitokset!

Yhteinen tienvarsien siivoustalkoopäivä on tänä vuonna
Vojakkalassa tiistaina 6.5. Jokainen voi lähteä siivoamaan oman aikataulunsa mukaan. Tyhjiä jätesäkkejä
löytyy kivikoulun katoksesta viikonlopusta lähtien.
Tavoitteena on, että ainakin kylän päätiestön varret
saataisiin siistityksi, mukaan lukien 54-tie sahan kulmille ja Rannin risteykseen saakka.Täysiä roskasäkkejä
voi jättää pääteiden varsiin, ne kerätään autokyydillä
päivän päätteeksi molokillle.
Vojakkalan koululla on tarjolla talkookahvit tiistaina klo 19 alkaen. Kaikkien siivoustalkoisiin osallistuneiden kesken arvotaan lounaslahjakortti kahdelle
hengelle Räyskälän ilmailukeskuksen ravintolaan. - Jos
käyt siivoamassa, muttet ehdi talkookahville, kerro tietosi jollekulle kylätoimikuntalaiselle, jotta olet mukana
arvonnassa!
Jos et keksi, mistäpäin kannattaisi lähteä siivoamaan,
kysäise joko oman kulmakuntasi kylätoimikuntalaiselta
tai pj. Marko Saikkoselta (p. 044 951 4778 ). Ainakin 54tien varressa urakkaa riittää isommallekin porukalle.

Maaliskuun talviriehaan saatiin hyvät arpajaispalkinnot
- tästä suurkiitos lahjoittajille: Catisca, K-kauppa,
S-market, Eräloppi, Neste Loppi, Iron Man Ky ja
Etelä-Hämeen Tanssiopisto.

Kyläpuhelinluetteloa päivitetään
Vojakkalan Viestin seuraavassa numerossa julkaistaan
päivitetty kyläpuhelinluettelo. Ole hyvä, ja ilmoita mahdolliset muuttuneet tietosi toimitukseen tai jos tietosi
ovat vielä luettelosta puuttuneet ja haluat ne mukaan.
Kyläpuheliluettelon tarkoitus on helpottaa kyläläisten
keskinäistä yhteydenpitoa. Kylän yrittäjien yhteystiedot
ovat myös tervetulleita, samoin myös nuoret ja kesäasukkaat voivat ilmoittaa omat numeronsa halutessaan
mukaan. Puhelinluettelo poistetaan netissä julkaistavasta
versiosta, eli numeroita ei levitellä omaa kylää laajemmalle - varsinaiset mainokset toki jätetään sivuille.

Keväällä nurkkia siivotessa muistathan, että
• Keräyspaperia voi viedä koulun pihavarastoon isojen
ovien taakse: narutetut paperiniput ja litistetyt pahvilaatikot omiin kasoihinsa.
• Kierrätyskeskus Saikkosilla vastaanottaa naulatonta
puutavaraa, kaakeleita, ruuveja yms rakennustavaraa ja
kunnossa olevia kodin käyttöesineitä. Täältä voit myös
tiedustella omiin tarpeisiisi tavaraa. Soita ennen kuin
tulet - Marko p. 044 951 4778.
• Ongelmajätteitä vastaanottaa Kiertokapulan keräysauto maanantaisin Vojakkalan koululla klo 14.45.

Muistathan lasten päiväkerhon
Vojakkalan koululla kokoontuu talvikausina Lopen seurakunnan alle kouluikäisten päiväkerho. Ensi syksynä
alkaviin kerhoihin on ilmoittautuminen nyt huhtikuussa.
Kerhoon pääsee kolmevuotiaasta lähtien. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset Kirsi Väliheikki p. 050 3739356,
sp. kirsi.valiheikki@evl.fi

Arpajaispalkintoja vastaanotetaan!

Kierrätä!

sunnuntaina

- fillareiden kevätkorjausta

- mukaan koko perheellä!
- myös kyläläiset, mökkiläiset ym.
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Vuosikymmen Viestiä!
Kesällä tulee kymmenen vuotta täyteen siitä, kun äitini
Liisa tuli kotiin jonkinlaisesta kylätoimintakoulutuksesta. Mukanaan hänellä oli kappale koulutuksessa
esitellystä tiedotuslehdestä, jonka nimi taisi olla ”Turkhaudan Turinat”. Varma en tuosta ole, mutta jotain alkusoinnullista siinä oli, joka sai minut heittämään ilmoille
nimen ”Vojakkalan Viesti”. Enpä arvannut millaisen
homman itselleni hankin tuolla heitolla.
Ensimmäistä Viestiä aloimme koostamaan melkein
siltä istumalta. Työtä teimme kotikoneellamme aivan
tavallisella tekstinkäsittelyohjelmalla. Ensimmäinen
Vojakkalan Viesti näki päivänvalon tammikuussa 1999
- se oli tuolloin vain yksi A4-sivu. Mutta jo seuraavasta
numerosta lähtien lehtinen vakiintui nelisivuiseksi ja sai
tunnusvärikseen keltaisen paperin. Jälkikäteen katsoen
ensimmäiset Viestit olivat melkoista räpellystä, mutta
tiedotushan siinä tärkeintä oli. Aivan uuden ja selkeästi
ammattimaisemman ilmeen viesti sai sen jälkeen, kun
olin yläasteen työelämään tutustumisessa Hirvenojan
Markun opissa. Markun tuolloin numeroon 5/1999
suunnittelema ulkoasu on edelleen pääpiirteissään
käytössä. Seuraavan vuoden alusta, eli vuodesta 2000
lähtien lehden nimen taustalle on liitetty vuosittain
vaihtuva ilmakuva kylämaisemasta.
Suurin osa Viestin jutuista on aina ollut erilaisia
tiedotteita kylän tulevista ja menneistä tapahtumista,
mutta on seassa aina silloin tällöin muutakin. Lehdessä
on ollut monien ihmisten erilaisia muisteloita ja muistanpa kerran jopa käyneeni oikein erikseen haastattelua
tekemässä - tuolloin Siikaluomat olivat juuri muuttaneet kylälle.
Vuosien varrella ihmiset alkoivat jo suorastaan
odottaa Viestin ilmestymistä. Monet tutut kyselivät
kylällä minulta Viestin ilmestymisestä. Viestistä tuli
myös kesäasukkaiden keskuudessa menestys heti
ensimmäisellä kertaa, kun sen kesänumero jaeltiin
jokaiseen postilaatikkoon Vojakkalassa. Seuraavana
vuonna kesäasukkaatkin jo kuulemma kyselivät kylä-

Vuolukiviuunit

Tästä kaikki alkoi - Vojakkalan Viestin ensimmäinen
numero vuodelta 1999.
kauppiailta lehden perään.
Toimitin ja taitoin Viestiä näin äkkiä laskien viisi ja
puoli vuotta. Työni Viestin kanssa väheni pikkuhiljaa,
kun aloitin opiskeluni Riihimäellä kauppaoppilaitoksessa. Kauppaoppilaitoksen aikana Viesti hyötyi jo
toisen kerran suuresti työharjoitteluistani, kun harjoitteluni jälkeen sain tulostella Viestiä Konttoritekniikan
laitteilla opiskelujeni loppuun asti. Urani Viestin parissa
loppui viimein kesällä 2004, kun lähdin suorittamaan
asepalvelustani. Armeijan jälkeenkään en enää palannut
Viestiä toimittamaan, koska opiskelut Lappeenrannassa
painoivat päälle.
Kotona vieraillessa on aina mukava nähdä, että Viesti
toimittaa edelleen hienosti kylätoimikunnan tiedottamisen tarpeita. Entisen päätoimittajan ominaisuudessa
haluankin toivottaa onnea ja menestystä 10-vuotiaalle
Vojakkalan Viestille!
Tero Tarkkala

Teatteritraktorin lavalle

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet. Polttoainemyynti.
Toukokuun aukioloajat:
MA-TO 10.00 - 17.00
LA
10.00 - 18.00
PE
10.00 - 19.00
SU
10.00 - 17.00
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Totuttuun tapaan valmistellaan Tervalammilla juhannusviikolla lasten teatteriesitystä toisen juhannuspäivän
näytöstä varten. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan,
muista varata tuo viikko kalenteristasi! Ensimmäinen
kokoontuminen su 8.6. klo 15 Tervalammilla.
Kokoontumiset ovat juhannusviikolla päivittäin,
mukaan pienet eväät. Joukkoon ovat tervetulleita
kaikki noin kuusivuotiaasta ylöspäin - todennäköisesti
nuoriso valmistelee jälleen myös oman esityksensä.
Ennakkoilmoittautumiset ohjaaja Eliisa Asikaiselle p.
050 917 3245. Osallistumismaksu 45€.

Rippipuku

Apua omalta kylältä

– Muistelma Vojakkalasta 50 vuoden takaa
Vuoden 1956 kovan ja lumisen yleislakkotalven jälkeen
olin tulossa nöösipojasta ”mieheksi” ja tekeä rippipukua mieli.
Olin jo edellisenä syksynä ollut kuulusteltavana
lukusissa Eerolan talon kammarissa lääninrovasti Aarne
Auvisen toimiessa kuulustelijana uskonasioista. Minut
hyväkstyytiin ja nyt oli kaksi viikkoa takana, kevätpuolella toiset kaksi.
Siihen aikaan toimi Someron yhteismetsän metsänvartija-esimiehenä Severi Aaltonen (s. 1912 - k. 1985).
Severi oli suuri ja väkivahva mies. No mitäs muuta
kuin Kujanpäähän Severiltä halkopalstaa kysymään
ja se järjestyi. Huhtikuun alkupuolella Severi näytti
paikan että siitä vaan, lähtien itsekin töihin. Kello oli
puoli yhdeksän. Kello kahden aikaan sahapukin mitan
ja motin tehtyäni ja toista pinotessa Severi tuli luokseni ja puhui että mennään käymään hänen palstalleen.
Siellä oli 8 kappaletta motin halkopiironkia pystyssä
huhtikuisessa aurinkopaisteessa. Niitä ihmeteltiin työnopettajani kanssa.
Puolen kuukauden uurastuksen jälkeen oli pukumarkat koossa. Sitten isäni kanssa linja-autoon nokka kohti
pääkaupunkia. Pukupaita, simpsetit ostettiin juutalaisten omistamasta liikkestä - ”markat riittivät”. Väinö
Linnan tuntematon sotilas oli valmistunut elokuvaksi.
Sitä isäni Braskin Pentti, Laguksen panssarijääkäri,
halusi katsella. Elokuva teki minuun miehenalkuun
kovan vaikutuksen, missä
tulihelvetissä isäni oli ollut.
Siitä keskusteltiin koko
paluumatka Vojakkalaan.
Helluntaina kylän rouvia
käskettiin rippikahville Järvelään kotitalooni. Mutta
kaksi asiaa oli päällekkäin:
Vojakkalan työväentalolla
oli elokuvat, joten häivyin
sinne, josta palattuani Lahjaäiti antoi kovat nuhteet. Rippipuku on tässä valokuvaaja
Matti Lehtosen ikuistamana.
Mahtuneeko enää päälle...
Seppo Brask, Naantali

Jumppa-kiitokset!
Suurkiitos lasten jumppaa talvikauden vetäneelle Tiina
Saikkoselle ja aikuisten jumpan kevätkaudella aloittaneelle Tarja Mannojalle! Tämä on oiva esimerkki,
miten voimme osaltamme pitää kyläämme elävänä ja
toimivana antamalla pisaran omasta erikoisosaamisestamme ja ajastamme yhteiseksi hyväksi.

Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

•
•
•
•

Bussi 49 hlö
Bussi 16 hlö
Taksi 4 hlö
Taksit 8 hlö
pyörätuolivarustus
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879

Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
p. 0500 793 537 Tarja Kulmala
La 17.5.ANITA-musikaali Riihimäen Teatterissa klo 14:00.
Matkat ja lippu 33,00-40,00 €. PAIKAT RIVILLÄ YKSI !!!
6-8.06. RIIKA. Matka ja liput 372,00 €
La 14.6. Päivän ostosristeily Tallinnaan. Matkat ja liput
55,00 € Lähtö Lopen linja-autoasemalta 5:30. Takaisin
Lopella olemme n.22:30
Su 15.6. Provinssirock matka suunnitteilla!
Ti 24.6 -To 26.6. Kesäretki VALAMOON Heinävedelle.
Hinta on 200,00€.
Su 29.6. klo 15:00 Hauhon Niskavuori näyttämöllä:
Heikki Luoman menestyskomedia ” Vain muutaman huijarin
tähden.” Matkat ja lippu 45,00€
Ti 1.7. Kesäinen ”ostosmatka” Veljekset Keskiselle!
Matkan hinta 30,00
La 5.7. ja 23.7. klo 14:00 Pyynikin kesäteatteri: uusi
”musiikkikomedia Kalliolle kukkulalle”. Matkat ja lippu
55,00 €
Ke 9.7. klo 19:00 Hauhon Niskavuori näyttämöllä: ”Vain
muutaman huijarin tähden.” Matkat ja lippu 45,00€
11-13.7. Kesäpäivät Saaremaalla. Matka ja liput 293,00 €
11-13.7 SEINÄJOEN TANGOMARKKINAT.
Ti 22.7 -08 Fiskars - Mustionlinna ! Matkan hinta 30,00 €
Ke 23.7-08 klo 14:00 PYYNIKIN KESÄTEATTERI :
La 9.8.Päivän ostosristeily Tallinnaan.
9-19.9.Formulamatka ITALIA Monza.

w w w. l i n - c a r. f i
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Tulevia tapahtumia
24.4.
27.4.
4.5.
6.5.
2.6.
7.6.
19.6.
20.6.
20.6.
21.6.
22.6.
28.6.
5.7.
11.7.
12.7.
19.7.
25.7.
26.7.
2.8.
9.8.

Katso myös www.vojakkala.fi
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klo 18
Lapsijumppa koululla, jatkuu viikoittain torstaisin, päättyy 15.5.
klo 17
Kevätkauden viimeinen aikuisten jumppa koululla.
klo 10-14 Puuhapäivä Vojakkalan koululla. Yhteistä puuhaa & ruokailu. Lasten esitykset klo 13 alk.
Tienvarsien siivoustalkoot. Talkokahvit koululla klo 19 alkaen
klo 18
Laiturin lasku ja rannan siivous (Kaartjärven uimaranta)
klo 20
Kesäkauden avajaistanssit Vojakkalan lavalla: Tangokuningas Jouni Raitio Yhtyeineen.
Kokonrakennustalkoot
klo 20
Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla: Taisto Saaresaho & Tapio Rannanmaan yhtye
klo 22
Kokkojuhla uimarannassa
klo 20
Juhannuspäivän tanssit Vojakkalan lavalla: Tytti & Musikantit
klo 14
Tervalammin teatteritraktorilaisten 10-vuotisjuhlanäytös. Lasten tekemää kesäteatteria
Tervalammin pihapiirissä (Pääjärventie 1, Vojakkala).
klo 20
Tanssit Vojakkalan lavalla: Kyösti Salmi ja Sinitakit
klo 20
Tanssit Vojakkalan lavalla: Pertti Stenholm & Väinö Korsu, Kimara
klo 18
Kesäjuhlat lavalla. Tanssimusiikista vastaa Härkätie.
klo 20
Tanssit Vojakkalan lavalla: Ajomiehet
klo 20
Tanssit Vojakkalan lavalla: Päivi Siivosen yhtye
Alakouluikäisten kesädisco Vojakkalan lavalla.
klo 20
Tanssit Vojakkalan lavalla: Lopen Harmonikat
klo 20
Tanssit Vojakkalan lavalla: Ilkka Halonen & Jermut
klo 20
Tanssit Vojakkalan lavalla: Tytti & Musikantit

12950 VOJAKKALA

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

Hirsipuun pystyttäjä

APUA
vanhoille ja vaivaisille rakennuksille
Rakennuspalvelu Markku Heikkinen
Arotie 163, 12950 Vojakkala
050 359 9292
Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 200 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 Kuvituskuvat
Vojakkalan koululaiset
Lukana, Liisa Tarkkala
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
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