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Vojakkalan Viesti Internetissä: www.vojakkala.fi

Vojakkalan kevät ja kesä on touhua täynnä, tule mukaan!
Kevät etenee vinhaa vauhtia: lumet ovat jo likimain
hävinneet, maat kuivuvat ja linnutkin ovat riehaantuneet suorastaan metelöimään. Luonnossa kevät on
touhukasta aikaa. Samaa voisi sanoa myös Vojakkalan keväästä ja tulevasta kesästä: jos katsoo takasivun
tapahtumakalenteria lamasta ei ole tietoakaan!
Tämän lehden tapahtumakalenteriin on saatu varsin
hyvin kootuksi tiedot tulevista kylätapahtumista. Kuitenkin mm. lavan siivoustalkoot listasta puuttuvat,
joten seuratkaapa muutakin ilmoittelua paikallislehdissä ym. Myös vojakkala.fi -sivusto pyritään pitämään
ajan tasalla. Ohessa joistakin tulevista tapahtumista
hieman tarkemmin.

Puuhapäivä sunnuntaina 3.5.
Vojakkalan koulun vanhempaintoimikunta järjestää
kolmannen kerran koko perheen keväisen puuhapäivän sunnuntaina 3.5. kello 10-14 Vojakkalan koululla.
Tapahtuma on avoin niin kyläläisille, mökkiläisille kuin
muillekin liikkujille.
Toivotaan, että kevätsää suosisi, sillä tekeminen
painottuu pitkälti ulkona olemiseen. Ohjelmassa on
erilaista pientä ohjattua puuhaa aina käsityöpajasta
nikkarointipisteeseen ja polkupyörien keväthuoltoon - otapa siis fillarisi mukaan! Askartelupisteissä
ei peritä tarvikemaksuja, mutta jos polkupyörääsi tarvitaan uudet jarrupalat, venttiili tms., tästä peritään
tukkuhinta. Tänä vuonna askarrellaan peltipurkeista
säilytyspurkkeja, joten voit ottaa mukaan omia pieniä
pestyjä peltisiä säilyketölkkejä tätä varten. Nikkarointipisteessä tehtäneen linnunpönttöjä.Menossa mukana
on myös eläimiä - mm. kilejä ja kaneja.
Kun nälkä yllättää, on koulun keittiöstä tarjolla
makoisa keittolounas sopuhintaan klo 11.30 alkaen.
Tänä vuonna tarjotaan nakkikeittoa tuoreiden sämpylöiden kera - hinta 5€, lapsilta 3€. Jälkiruuaksi nautitaan
tuoreet munkit joko siman tai kahvin kera, hintaan
2€. Vojakkalan koululaiset ruokailevat maksutta.
Puuhapäivänä on viimeinen mahdollisuus tilata laadukkaita Pilkkoset-sukkia - koululaiset myyvät sukkia

huhtikuun ajan keräten näin varoja luokkaretkeä varten.
Pienimuotoisissa arpajaisissa voi koettaa onneaan
muun touhun keskellä - vanhempaintoimikunta ottaa
mielellään vastaan palkintoja. Arvonta suoritetaan klo
13.00. Arpajaisten jälkeen käydään tarkkuusheittoviestikisa vanhemmat vastaan koululaiset, päättäen
tilaisuus tähän.
Tervetuloa puuhaamaan yhdessä, katselemaan ja viihtymään tai vaikka vain varta vasten ruokailemaan!
Tienvarsien siivoustalkoot tiistaina 5.5.
Perinteinen tienvarsien siivoustalkoopäivää pidetään
Vojakkalassa tiistaina 5.5.
Jokainen voi lähteä siivoamaan oman aikataulunsa mukaan. Tyhjiä jätesäkkejä löytyy kivikoulun
katoksesta (mahdollista ottaa myös vaihtosäkit omien
tilalle talkookahvilla käydessä). Täysiä roskasäkkejä
voi jättää pääteiden varsiin, ne kerätään autokyydillä
päivän päätteeksi.
Tavoitteena on, että ainakin kylän päätiestön varret
saataisiin siistityksi. Vojakkalantietä siivotaan Tammelan rajalle asti, Pääjärven kulmilta myös Härkätien
vartta niin pitkälle kuin ehditään, samoin Räyskälän
tien vartta ym. Nummenkyläntie 54-tien toiselta puolen
pyritään siivoamaan myös, ja 54-tietä Rannin risteykseen asti Lopelle päin, ja ainakin sahan kulmille saakka
toiseen suuntaan.
Vojakkalan koululla on tarjolla talkookahvit tiistaina klo 19-20. Kaikkien siivoustalkoisiin osallistuneiden kesken arvotaan lounaslahjakortti kahdelle
hengelle Räyskälän ilmailukeskuksen ravintolaan. - Jos
et ehdi talkookahville, mutta käyt siivoamassa jonain
muuna päivänä, kerro tietosi jollekulle kylätoimikuntalaiselle, jotta olet mukana arvonnassa!
Jos et keksi, mistäpäin kannattaisi lähteä siivoamaan,
kysäise oman kulmakuntasi kylätoimikuntalaiselta tai
pj. Marko Saikkoselta (p. 044 951 4778 ). Ainakin 54tien varressa urakkaa riittää isommallekin porukalle.
Tervetuloa mukaan - roskien keräys sopii koko perheen yhteiseksi iltalenkiksi.
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Maastojuoksua ja pesäpalloa
Totuttuun tapaan kevään maastojuoksut Kalattoman
nummella alkavat jälleen torstaina 7.5. Juoksut
viikottain klo 18.30 alkaen, ainakin toukokuun ajan.
Yhteislähtö linjan alta metsätien varresta (Vojakkalasta
tultaessa ensimmäinen tie Kauppisen jälkeen oikealle).
Järjestelyistä vastaa Vojakkalan Valpas, lisätietoja
Eerolta p. 050 303 4948.
Koulun kentällä pelataan viime kesän tapaan
pesäpalloa kesäkuun alusta lähtien tiistai-iltaisin
klo 18. Pesäpalloillat järjestää koulun vanhempaintoimikunta.
Retki Vesihelmeen sunnuntaina 17.5.
Vojakkalan Valpas palkitsee viimevuoden maastojuoksuihin osallistuneet kustantamalla uintiretken Vesihelmeen Forssaan. Mukaan ovat siis tervetulleita kaikki
lapset ja nuoret, jotka kävivät viime kevään ja kesän
aikana juoksemassa. Luonnollisesti huoltajat tulevat
mukaan!
Bussi lähtee kaupalta sunnuntaina 17.5. klo 12.00.
Valpas maksaa matkan ja sisäänpääsyn. Ei erillisiä ilmoittautmisia, mahdolliset tiedustelut Seijalta
p. 0440 385 359

Kyläkerho vielä 22.4. ja 20.5.
Kyläkerhoiltoihin on kevätkaudella kokoonnuttu parittomilla viikoilla keskiviikkoisin tekemään käsitöitä,
juttelemaan ja viihtymään. Huhtikuun alussa päästiin
kokeilemaan koululla ollutta purjelentosimulaattoria .
Samalla kertaa kokeiltiin myös kuivahuovutusta. Väkeä
on ollut liikkeellä mukavasti, kiitokset kaikille mukanaolleille! Huhtikuussa kokoonnutaan vielä keskiviikkona
22.4. Ovet siis avoinna koululla klo 18-20.
Toukokuussa kyläkerhon piti jäädä kesätauolle,
mutta kokoonnutaankin vielä 20.5. puutarhakasvien
vaihdon merkeissä! Jos siis kevään puutarhatöitä tehdessäsi penkeistä nousee sinulle ylimääräisiä kukan
juurakoita, pensaan alkuja tms, ota ne mukaasi ja tule
koululle keskiviikkona 20.5. klo 18 alkaen. Jos vaikka
vaihdossa saisit pihaasi kaunistamaan jotakin sellaista
kasvia, mitä sinulla ei vielä ole.

12950 VOJAKKALA
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Yhteystietoja
Vojakkalan kylätoimikunta 2009:
Pj. Marko Saikkonen
044 951 4778
Vpj. Jukka Tuomenoja
040 570 6118
siht. Sisko Savolainen
(019) 448 144
rahastonh. Tanja Uusitalo
emäntä Erkki Viira
0400 847 975
leikekirjanh. Arja Mattila
050 592 3225
nuorisovastaava Teemu Lukana 050 556 4647
Merja Tiilikka
050 553 7096
varajäs.: Leena Heikkinen, Minna Paljakka, Jesse Salo
Vojakkalan Valpas ry 2009:
pj. Eero Leponiemi
vpj. Asko Stenholm
siht. Merja Tiilikka
rahastonh. Merja Zetterman
Viljo Luukkola
Juha Mannoja
Seija Untinen
Urpo Vienonen

050 303 4948
044 425 2459
050 553 7096
040 762 4488
(019) 448 008
040 722 7396
0440 385 359
044 589 8085

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.

Hirsipuun pystyttäjä

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 lavan kesä 2009
Kesä lähestyy ja sen mukana Vojakkalan lavan
tanssi-illat. Viime vuotiseen tapaan yleisiä tansseja
on kymmenet 6.6. alkaen, kauden päättäjäisiä tanssitaan 8.8. Kesä tuo Vojakkalan lavalle kuusi uutta
orkesteria ja vanhoja tuttuja orkestereita nähdään
neljä kappaletta.
6.6. avajaisissa tuttuun tapaan kuninkaallinen. Tänä
vuonna kuningatar vuodelta 1993 Merja Raski ja
orkesterina ammatikseen tanssipaikkoja kiertävä Tosimiehet-orkesteri Keski-Suomesta.
19.6. Juhannusaaton orkesteri on Varsinais-Suomesta,
Antero ja Valamo. Juhannusyössä soi musiikki kahden
hanurin voimin. Muina soittimina orkesterissa on poikkihuilu/saksofoni, rummut ja perkussiot. Orkesterin
uusitut kotisivut näyteäänitteineen avautuvat nettiin
huhtikuun aikana.
20.6. Juhannuspäivän orkesteri ei esittelyjä kaipaa:
Tytti ja Musikantit on tuttu jo useamman vuoden
ajalta. Vojakkalan lavalla haitari soi tällöinkin kesätunnelmaa tuoden.
27.6. Lopen oma poika Tapio Rannanmaa orkestereineen laulusolistina viime kesänä ensi esiintymisen
Vojakkalassa tehnyt Taisto Saaresaho tunnelmoivat
kesäkuun viimeisenä lauantaina.
4.7. Heinäkuun tanssit aloittaa viime kesänä ensiesiintymisen Vojakkalaan tehnyt, viisi pitkäsoittoa
levyttänyt Kyösti Salmen Sysmästä, orkesterinaan
ammattimuusikot Sinitakit.

11.7. Viime syksyn senioreitten laulukilpailun finalisti
Raimo Turtiainen orkesterinaan Pojat. Orkesteri on
Hausjärvi-Riihimäki seudulta. Ensi kertaa esiintyvät
nyt Vojakkalan Lavalla.
18.7. Ensi kertaa Vojakkalassa esiintyvät myös monien
laulukilpailujen finalisti ja 171 kappaletta levyttänyt
Jorma Markos orkesterinaan La Mer Kotkasta.
Jorma Markoksen vahvuudeksi sanotaan hänen ”virtamaisuuttaan” ja sen uskoo kun käy hänen kotisivullaan
kuuntelemassa ääninäytettä.
25.7. Lopen Harmonikat on tutulla paikallaan heinäkuun viimeisenä lauantaina. Silloin soi kymmenen
haitaria haikeasti suvi-illassa.
1.8. Elokuun hämärtyvässä illassa tanssittaa Janne
Ahosen ja Markku Ignatiuksen orkesteri joka on
saanut suuren suosion lähialueiden tanssiparketeilla.
Orkesterissa soi kaksi haitaria, rummut ja basso taaten
Vojakkalan lavalle tanssittavan musiikin.
8.8. Tanssijoiden pyynnöstä kesäkauden päättäjäisissä
soitta tanssipaikkoja jo pitkään kiertänyt Odessa laulusolistinaan Pertti Niemi. Orkesteri tulee ensi vierailulle Vojakkalaan Porin seudulta.
Hauskoja ja liikunnallisia tanssi-iltoja
toivoo Vojakkalan Valpas

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:

-sisustuspuut

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

katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
Ti 4.8.-09 MADONNAn konsertti Tallinnan laululavalla! Pakettiin sisältyy VIP-liput, laiva- ja bussimatkat sekä hotelliyöpyminen.
Hinta 385€. Varaa paikkasi heti!
Ke 8.7. klo 18 ja La 18.7. klo 18
Iso-Heikkilän isäntä ja hänen renkinsä Kalle Pyynikin kesäteatterissa Tampereella. Matkat ja lippu 55€.

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

Laadukkaan puutavaran ostopaikka!
Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Avoinna arkisin klo 8.00 - 17.00

www.lopella.fi
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Tulossa...
18.4.
22.4.
27.4.
3.5.
5.5.
7.5.
17.5.
20.5.
25.5.
2.6.
5.6.
6.6.
18.6.
19.6.
19.6.
20.6.
21.6.
27.6.
4.7.
10.7.
11.7.
18.7.
25.7.
1.8.
7.8.
8.8.

Katso myös www.vojakkala.fi

klo 9Remonttitalkoot kauppakiinteistössä. Omia työkaluja mukaan!
klo 18
Juttuilta/ ”Ompeluseura”/Kyläkerho, Vojakkaan koululla.
klo 14.30-16 Vanhemman väen kerho koululla. Järjestää Lopen seurakunta.
klo 10-14 Puuhapäivä koko perheelle: eläimiä, pyörien huoltoa, askartelua, nikkarointia + ruokailu
Vojakkalan koululla. Tilaisuus on avoin kaikille. Järj. koulun vanhempaintoimikunta.
Tienvarsien siivoustalkoot. Talkookahvit klo 19-20 koululla.
klo 18.30- Maastojuoksut Kalattoman nummella alkavat!! Jatkuu viikoittain torstaisin.
klo 12Uintiretki Vesihelmeen viime kesän maastojuoksijoille. Lähtö kaupalta.
klo 18-20 Kyläkerhoilta koululla: vaihdetaan pihakasveja, kuulumisten ohella.
klo 18Laiturinlasku ja rannan siivous Kaartjärven uimarannassa.
klo 18Pesäpalloa koulun kentällä - pelataan kesätiistaisin viikoittain!!
klo 18Kylätoimikunnan kokous.
klo 20Kesäkauden avajaistanssit Vojakkalan lavalla: Tangokuningatar Merja Raski & Tosimiehet
Kokonrakennustalkoot uimarannassa
klo 20Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla: Antero ja tanssiorkesteri Valamo
klo 22
Kokkojuhla uimarannassa. Kokko sytytetään klo 22.00
klo 20Juhannustanssit Vojakkalan lavalla: Tytti & Musikantit
klo 14
Tervalammin talon pihapiirissä Teatteritraktorilaisten kesäteatteriesitys.
klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla: Taisto Saaresaho & Tapio Rannanmaan yhtye
klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla: Kyösti Salmen ja Sinitakit
klo 18Vojakkalan kesäjuhlat lavalla. Pihapelejä ym. Soittaa Härkätie.
klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla: Raimo Turtiainen & Pojat
klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla: Jorma Markos & La Mer
klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla: Lopen Harmonikat
klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla: Janne Ahonen & Markku Ignatius
klo 18-21 Alakouluikäisten kesädisko Vojakkalan Lavalla. Järj. koulun vanh.tmk &Valpas
klo 20Kesäkauden päätöstanssit Vojakkalan lavalla: Odessa & Pertti Niemi

Vuolukiviuunit

www.poronoro.fi
Myös polttopuiden pilkontaa, kaniineja moneen
käyttöön ym. Markku 040 584 5874

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

KOTIPALVELU
Terttu Lukana Tmi

050 531 5561

Monipuolista kotiapua lähellä sinua:
– siivoukset, ikkunoiden pesu
– Patjojen, sohvien ja erityisesti isojen mattojen
syväpuhdistus/kemiallinen pesu
– avustaminen, asiointipalvelu
– pihanhoito, tekstiilihuolto, muut kotityöt ym.
HUOM! Kotitalousvähennys verotukseen!
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Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet.
Kevään aukioloajat:
MA-TO, LA 10.00 - 17.00 SU
10.00 - 16.00
PE
10.00 - 18.00

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 300 kpl
Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala
Forssan Valokopio
p. (019) 448 144
sisko@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Seppo Simola
Markku Hirvenoja, Anne Lukana, Tilaushinta postitettuna
Liisa Tarkkala
10€/ vuosikerta
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

