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Tienvarsien siivoustalkoot

Päätettyä

Hohtavat hanget on muisto vain, ja tienpenkoilta paljastuu sekalaista roskaa. Tienvarsien siivoustalkoot
pidetään Vojakkalassa toukokuun alussa, talkookahvit
tarjoillaan tiistaina 4.5. koululla.
Jokainen voi siivota oman aikataulunsa mukaan,
tyhjiä jätesäkkejä löytyy koulun katoksesta maanantaista lähtien, täältä saa myös vaihtosäkit omien tilalle
talkookahvien yhteydessä. Jos kyläteiden varret on
saatu siistiksi, löytyy 54-tien varresta roskaa isommallekin keräysporukalle... Täydet säkit voi jättää pääteiden varsiin, josta ne tiistai-illan aikana kerätään. Tai
roskat voi tuoda mukanaan koululle.
Koululla on tiistaina 4.5. klo 18.30-20.00 tarjolla
talkookahvit ja sämpylät tienvarsien siivoajille. Kaikkien siivoustalkoisiin osallistuneiden kesken arvotaan
lounaslahjakortti kahdelle Räyskälän kentän ravintolaan. Jos et ehdi talkookahville, ilmoita tietosi etukäteen
(esim. Sisko 050 522 8955 tai Marko 044 951 4778),
jotta olet mukana arvonnassa!

Kyläkokous 24.3. päätti jatkaa kylätoimintaa Vojakkalassa. Kylätoimikuntaa ei lakkautettu, se ja Vojakkalan
Valpas ja Maa- ja kotitalousseurakin jatkavat kukin
itsenäisinä, yhteistyötä tehden.
Kylätoimikunnan jäseninä vuonna 2010 toimivat
Marko Saikkonen (pj), Jukka Tuomenoja (vpj.), Arja
Mattila, Merja Maunula, Niina Ollikkala, Sisko Savolainen, Pasi Tarkkala ja Seija Untinen Varajäseninä ovat
Leena Heikkinen, Simo Ollikkala ja Erkki Viira.
Kunnanvaltuusto 12.4. päätti laittaa Vojakkalan koulukiinteistön välittömästi myyntiin kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti. Päätösesityksen liitteenä oli Marja
Laaksosen ja Riitta Lehtisen kirjoittama selvitys, jossa
todetaan, että kunnan kannalta ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa ryhmäperhepäivähoitoa Vojakkalassa
koulun lakkautuksen jälkeen. Vojakkalan alueelle haettiinkin perhepäivähoitajaa lehti-ilmoituksella 14.4.

Muita kevätkauden tapahtumia
Kevätkauden viimeinen kyläkerho pidetään keskiviikkona 28.4. Jos intoa on, nuoret voivat jatkaa keskiviikkoisin pelailua koulun kentällä, sovitaan tarkemmin
viimeisillä kerroilla.
Koulun väki toivottaa kyläläiset tervetulleiksi Vojakkalan koulun ohjelmalliseen kevätjuhlaan torstaina
6.5. klo 18 alkaen. Koulutyö kuitenkin jatkuu aina 5.6.
saakka, jolloin on todistusten jako.
Valppaan järjestämät maastojuoksut Kalattoman
nummella alkavat torstaina 13.5. Jatkuu viikottain
torstaisin klo 18.30.
Laiturinlaskutalkoot ja uimarannan siivous ti
25.5. klo 18.30 alkaen. Omat haravat ja siivousvälineet mukaan!
Vojakkalan lavalla pestään ikkunoita, haravoidaan
piha ja laitetaan paikat kesäkuntoon toukokuun viimeisellä viikolla. Talkoita siis luvassa, seuraa ilmoittelua!
Ajantasaiset tapahtumatiedot voit tarkistaa www.
vojakkala.fi -sivustolta.

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 8.5. klo 10-17 Classic Motorshow Lahden messukeskuksessa.
Matkat ja lippu 45€.
La 22.5. klo 19 Vuonna 85 Remix - Elä se uudelleen! Kasaribileet
Tampereen Työväen teatterissa. Matkat, lippu, iltapala 80€
Ma 7.6.. Päiväristeilylle Tallinnaan. Lähtö Lopelta klo 6, paluu
n. klo 23. Matkat ja lippu 42€.
Pe 11.6. klo 20.15 Juutupen rapinat, Arena-näyttämö, Helsinki. 65/62 €
To 1.7. klo 19 Guys and dolls -musikaali Heinolan kesäteatteri. 54€/50€
To 15.7. klo 18 Häräntappoase Pyynikin kesäteatteri. 50€/48€.
28.7.-4.8. Formulamatka Unkariin! Pakettihinta 850€.
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Lopen vesihuoltopäivä pe 7.5.
Perjantaina 7.5. klo 12 alk. Lopen kunnanvirastolla
järjestetään haja-asutusalueiden vesihuoltopäivä.
Päivän aikana on luentoja mm: jätevesijärjestelmien
avustukset, lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa, kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma,
vesiosuuskunnat ja niiden perustaminen, kiinteistökohtaiset jätevesiratkaisut, talousvesikaivot kuntoon
ja tietopaketti kuivakäymälöistä. Paikalla on myös alan
yrityksiä, joiden palveluihin ja tuotteisiin voi tutustua.
Kahvitarjoilu.
Samana päivänä klo 12 alkaen on mahdollisuus
tutustua myös Kaartjärven Vesihuolto oy:n vedenottamoon ja puhdistamoon.
*********
Toimeliaat kylät -hanke järjestää

KYLÄRETKEN Päijät-Hämeeseen
Kylämarkkinoille ja Asikkalaan la 8.5.
Päijät-Hämeen kylät ry järjestää Kylämarkkinat Lahden
matkustajasatamassa. Tämän vuoden teemana on ”Kulttuuri kylissä!” Kylien tuottajat, tekijät sekä taitajat esittelevät ja myyvät tuotteitaan; herkkuja, käsitöitä, lahjatavaroita… ohjelmaa on tarjolla monenlaista musiikista
kenttäpeleihin.
Vääksyssä kuullaan kävelykierroksella mm. Lauri
Rapalan, uistinmestarin, tarina ja seurataan liikennettä Euroopan vilkkaimmalla vapaa-ajan kanavalla.
Lopuksi käymme peruna- ja pellavakylässä KurhilaHillilässä.
Alustava aikataulu: Loppi kk 8.30 – paluu n. 18.00.
Matkan hinta on 40 €, johon sisältyy linja-autokuljetus, lounas, päiväkahvi ja opastus. Ilmoittautumiset
30.4. mennessä: Toimeliaat kylät: Anneli Vähätalo,
050-341 0083, anneli.vahatalo(at)loppi.fi

Jäteasiaa
Lopella on ollut kiinteistökohtainen jätteenkeräys toiminnassa vuoden 2009 alusta. Tämän mukaan kaikilla
kiinteistöillä on oltava sopimus jätteenkuljetuksesta,
myös kimppasopimukset ovat mahdollisia.
Vojakkalan hyötyjätepisteeseen (koulua vastapäätä,
Vojakkalantien varteen) voi jättää kodin pienmetallia,
keräyspaperia (huom. ei pahvia!!) ja kotitalouslasia.
Huomatkaa, että koulun ulkovarastoon ei keräyspaperia
saa enää toimittaa. Kuntaan välitettiin kyläkokousväen
terveiset, että hyötyjätepisteen tyhjennysväliä on tarkistettava - samaa ongelmaa on ollut ilmeisesti myös
kunnan muissa pisteissä ja asia otettiin tosissaan.
Maksuton ongelmajätteiden, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä metalliromun vastaanotto toimii
Kunnan varikolla (Ojajoenkaari 94) keskiviikkoisin
klo 7.30-16, muina aikoina sopimuksen mukaan. Suuremmat jäte-erät ja rakennusjäte olisi kuljetettava suoraan Kiertokapulan kaatopaikalle joko Hyvinkäälle tai
Hämeenlinnaan.
Kierrätyskelpoinen, itselle tarpeeton, ehjä tavara
voidaan toimittaa myös kierrätyskeskukseen. Vojakkalassa toimii Rengon rajalla yksityinen pieni kierrätyskeskus, jonne vastaanotetaan mm. remontoinnissa
ylijäänyttä tavaraa, kodin käyttöesineitä ym. Soita ja
sovi tulostasi etukäteen, p. 044 951 4778 Marko Saikkonen. Ja muista, että kierrätys toimii myös toisinpäin
- tiedustelkaapa!

Otsikkokuva 2010
Vojakkalan Viestin 2010 kylämaisemassa on Kaartjärvi
kuvattuna Nummenkyläntieltä päin, kyläkauppakiinteistö näkyy kuvan oikeassa laidassa, järven lähellä.

Myynti • Asennus • Huolto

KALASTUSLUVAT
• Vojakkalan osakaskunnan kalastusluvat ja pyydysmerkit myynnissä entisellä kaupalla, p. 045 636 0689
Anni (tai Riihisalossa).
• Pääjärven kalastusluvat Luukkolasta kauppaa vastapäätä, p. (019) 448 008

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.
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Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - telakaivinkone
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

Vojakkalan lavan kesä 2010
Luminen talvi on takana ja kesä antaa merkkiä tulostaan. Kesä tuo tullessaan myös odotetut Vojakkalan
lavan tanssit.
Avajaistansseja vietetään 12.6., kaksi viikkoa ennen
juhannusta. Kesä tuo tullessaan lavalle neljä uutta
tuttavuutta ja kuusi lavalla aikaisemmin vieraillutta
orkesteria.

hanurimusiikki on parhaimmillaan ja kuinka se sopii
Suomen kesäiselle tanssilavalle.

12.6. Kuninkaallisella aloitetaan tänäkin vuonna. Nyt
on vuorossa tangokuningatar vuodelta 1994, Tiina
Räsänen. Säestävänä orkesterina on viimevuotiseen
tapaan Tosimiehet, orkesteri Keski-Suomesta.

11.8. Kesätanssit päättää Suomen ehkä tunnetuin perustanssimusiikkia soittava tanssipaikkoja ja konserttisaleja jo kaksi vuosikymmentä kiertänyt Korsuorkesteri.
Tanssi-ilta on keskiviikko klo 19.00-24.00.

25.6. Juhannusaattona ensiesiintymisen lavalle tekee
Focus-orkesteri, laulusolistinaan Sakke Kotilainen.
Orkesteri on esiintynyt Suomen tanssipaikoilla lähes
kymmenen vuoden ajan. Orkesterin jäsenet ovat Varsinais-Suomesta, Turku-Salo -akselilta.

Liikunnallisia tanssi-iltoja
toivottaa Vojakkalan Valpas

26.6. Yksi on varma - Vojakkalan lavan juhannuspäivän tanssit. Tytti ja Musikantit tunnelman takaajina
tänä vuonna.
3.7. Heinäkuun ensimmäiset tanssit tuovat lavalle television Talent-kilpailuista katsojien suosikin Markku
Laamasen Gulliver Travellers -orkestereineen. Näitä
tansseja sponsoroi Lopen Rakennuspuu.
10.7. Reijo Ingman orkestereineen on Lavan ensikertalainen. Orkesteri tulee Mäntsälän seudulta ja on
soittanut perustanssimusiikkia jo neljän vuosikymmenen ajan. Hanurin, basson, rumpujen ja laulusolistin
muodostama kokoonpano.
17.7. Viime vuoden juhannusaaton orkesteri Antero
ja tanssiorkesteri Valamo tunnelmoi nyt heinäkuun
illassa kahden hanurin, poikkihuilun, saksofonin ja
lyömäsoittimen myötäilemänä.
24.7. Peräti 171 kappaletta levyttänyt Jorma Markos
La Mer -orkesterinsa kanssa saapuu toistamiseen
Vojakkalan lavalle näyttämään, mitä Kotkan pojat
osaa.
31.7. Heinäkuun viimeisenä lauantaina jo ties kuinka
monennen kerran Lopen Harmonikat näyttävät, mitä

7.8. Lauantaitanssit päättää Unto Satoranta orkestereineen. Jo ties kuinka monennetta levyä tekevä Unto
Satoranta on kiertänyt Suomen tanssipaikkoja usean
vuosikymmenen ajan, ja tahti sen kun kiihtyy.

HUOM! Jos haluat tanssi-iltoina talkoilemaan esim.
grilliin, kahvioon, lipunmyyntiin, järjestysmieheksi tms.
ota pikaisesti yhteyttä Merja Tiilikkaan p. 050 552 7096,
muutamia paikkoja voi vielä löytyä!

-sisustuspuut

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

Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Avoinna arkisin klo 8.00 - 16.00

www.lopella.fi

12950 VOJAKKALA
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Yhteystie

dot, tapah

www.voj

Tulossa...

tumat, uu

akkala.fi

21.4. klo 18-20
28.4. klo 18-20
1.5. klo 10.30
3.5.
4.5.
6.5.
13.5.
25.5.
12.6.
24.6.
25.6.
25.6.
26.6.
27.6.

klo 14.30-16
klo 18.30-20
klo18
klo 18.30
klo 18 alk.
klo 20 alk.

3.7.
9.7.

klo 20 alk.
klo 18 alk.

10.7.
17.7.
24.7.
31.7.
7.8.
11.8.

klo 20 alk.
klo 20 alk.
klo 20 alk.
klo 20 alk.
klo 20 alk.
klo 19 alk.

klo 20 alk.
klo 22 alk
klo 20 alk.
klo 14 alk

tiset...

Nuorten peli-ilta koululla.
Kyläkerho koululla - ovet avoinna kaikenikäisille! Kyläkerho jää sitten kesätauolle.
Tervalammin muistomerkillä perinteinen vapputilaisuus. Puhuu Minna Lintonen.
Kukkien lasku Vasemmistoliiton Lopen yhd. että Sosiaalidemokr. kunnallisjärj.
Vanhemman väen kerho koululla. Järj. Lopen seurakunta.
Talkookahvit tienvarsien siivoajille koululla
Vojakkalan koulun ohjelmallinen kevätjuhla - Tervetuloa kyläläiset mukaan!
Maastojuoksut Kalattoman nummella. Jatkuu viikoittain torstaisin.
Laiturin lasku ja uimarannan siivous (Kaartjärven uimaranta).
Avajaistanssit Vojakkalan lavalla: Tangokuningatar Tiina Räsänen & Tosimiehet
Kokonrakennustalkoot uimarannassa
Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla: Focus
Kokkojuhla uimarannassa
Juhannuspäivän tanssit Vojakkalan lavalla: Tytti & Musikantit
Tervalammin Teatteritraktorilaisten näytös. Lapset valmistelevat jälleen
juhannusviikolla esityksen, näytös Tervalammin pihapiirissä olevalla lavalla.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Markku Laamanen & Gulliver Travellers
Kesäjuhlat lavalla klo 18.00 alkaen. Pihapelejä, yhdessäoloa.
Tanssimusiikista vastaa Härkätie
Tanssit Vojakkalan lavalla: Reijo Ingman
Tanssit Vojakkalan lavalla: Antero ja Tanssiorkesteri Valamo
Tanssit Vojakkalan lavalla: Jorma Markos & La Mer
Vojakkalan lavan
siivoustalkoot
Tanssit Vojakkalan lavalla: Lopen Harmonikat
toukokuun lopulla
, seuraa
Tanssit Vojakkalan lavalla: Unto Satoranta
ilmoittelua!
Tanssit Vojakkalan lavalla: Korsuorkesteri klo 19 -24

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

Pienet hitsauskorjaukset (tarvekalut tms.)
Kanit, kanttinauhat, mainosgrafiikka, valokuvaus.
markku@poronoro.fi, 040 584 5874

Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet.
Aukioloajat:
MA-TO, LA 10.00 - 17.00

PE
SU

10.00 - 18.00
10.00 - 16.00

Apua omalta kylältä
Leila Turkia

Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Puh. 050 531 5573

KOTIPALVELU
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
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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. (03) 433 4331
sisko@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Seppo Simola
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ vuosikerta
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

