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Vojakkalan Viesti Internetissä: www.vojakkala.fi

Aurinkoista maaliskuuta!

Yhteishiihdot Kalattoman nummella

Talven selkä on taittunut ja päivät ovat jo pidenneet selvästi.
Talvea kuitenkin riittänee vielä jonkun aikaa, ollaanhan vasta
aloittelemassa maaliskuuta. Nautitaan siis talvikeleistä hiihtelemällä tai vaikka menemällä pilkille -kotikylästämmekin
löytyy mahdollisuuksia näille harrasteille, eikä tarvitse aina
edes yksin harrastaa, kuten voit tämän lehden ”menovinkeistä” todeta.

la 5.3. klo 14 alkaen. Lähtö linjojen alta maastojuoksupaikalta. Tie aurattu (Räyskälän risteyksen ja talojen jälkeen
ens. tie oikealle pöpelikköön Vojakkalasta tultaessa). Latuja
tehty myös pikkuväelle. Jatketaan sopimuksen mukaan, jos
kelejä ja hiihtäjiä riittää, seuraa ilmoittelua!

Kahviotila käyttöön

la 26.3. klo 9-13. Ilmoittautumiset klo 8.30 alk. Vojakkalan
uimarannassa. Sarjat miehet, naiset ja lapset. Osallistumismaksu 5€ aikuisilta. Järj. Vojakkalan Valpas

Kaupparakennuksen tiloja on korjattu helmikuun alusta
alkaen ja kahviopuolen kokoontumistila on nyt saatu siihen
kuntoon, että se voidaan taas ottaa käyttöön. Niinpä vanhemman väen kerho pääsee taas jatkumaan syksyn tapaan.
Kyläkerhoja on alkutalvesta pidetty kiertäen kylää, eri
taloissa. Tällainen kyläily on todettu vaihteeksi ihan mukavaksi, joten kannattaa tarkistaa Lopen Lehden seurapalstalta
tai kylän www-sivustolta kyläkerhon paikka, jos olemme
päättäneet jatkaa kyläilylinjalla. Kyläkerhothan ovat vapaamuotoista yhdessäoloa jutustelun ja mahdollisesti käsitöiden
parissa, kortti- ja lautapelit vetävät puoleensa nuorimpia. Olet
tervetullut mukaan, vaikket olisi aiemmin käynytkään!

Aloitteita vastaanotetaan
Seuraavalla sivulla on koottuna yhteystietoja niin kylätoimikunnan jäsenille kuin Vojakkalan Valppaan toimijoille ja
valtuutetuillekin. Olkaa yhteyksissä, jos mielessä on jotain
kyläelämän kehittämiseen liittyvää tai parannettavaa - ajatuksen tai idean ei tarvitse olla vielä edes valmis, mutta
yhdessä miettien asiaa voidaan saada eteenpäin. Ja kukapa on
parempi asiantuntija kyläämme kehittämään ja tarpeitamme
miettimään, kuin me täällä asuvat ja elävät?
Työnjaosta todettakoon, että Valpas hoitaa niin tanssilavan pyörityksen kuin kauppakiinteistön ja kylän urheilutapahtumatkin. Kylätoimikunta hoitaa ”yleiset” kylään
liittyvät asiat. Käytännössä yhteistyö on varsin tiivistä, ja
vuosien mittaan Valpas virallisena yhdistyksenä on ottanut
vastuulleen suurimmat kyläprojektit (mm. tehty kylähistorian
kokoaminen yms.).
Vojakkalan viestin sivut ovat avoinna kyläläisten kirjoituksille ja kylätapahtumien tiedottamiseen, seuraava numero
ilmestynee huhtikuun lopulla. Vojakkala.fi -sivustolle tapahtumatiedot päivitetään viikoittain, myös tänne tapahtumatiedot yms. välittyvät allekirjoittaneen kautta.
Ollaan yhteyksissä!
Sisko Savolainen

Yleiset pilkkikisat Kaartjärvellä

Uimaan Vesihelmeen
Sunnuntaina 3.4. klo 12 lähtee yhteiskyyti Vojakkalan ent.
kaupan pihalta kohti Forssaa ja Vesihelmeä. Viime kesänä
maastojuoksuihin osallistuneille lapsille ja nuorille Valpas
maksaa sisäänpääsyn uimalaan. Myös muut ovat tervetulleita samalla kyydillä, itse sisäänpääsynsä maksaen (kyyti
maksuton kaikille). Ilmoittaudu 27.3. mennessä Siskolle
(050 522 8955 tai etunimi@poronoro.fi), niin varmistetaan
että kaikki mahtuvat mukaan!

Kesällä tanssitaan - tule talkoilemaan!
Vojakkalan lavalla tanssitaan taas tulevana kesänä. Tanssikausi avataan la 11.6. ja kauden päättäjäiset, jo perinteiseen tapaan, Korsuorkesterin tahdittamana, pidetään ke 10.8.
Kesään mahtuu kaikkiaan kymmenet tanssit. Orkesterit julkaistaneen jo maaliskuun aikana www-sivuilla, kun kaikki
on saatu sovituksi
Talkooväen työnjakopalaveri pidetään su 10.4. noin klo
17 kaupan kahviossa (Valppaan vuosikokouksen jälkeen).
Voit myös ennakkovarata itsellesi sopivimmat talkootyövuorot esim. Merja Zettermanilta (040 762 4488, etunimi.
sukunimi@gmail.com). Tarjolla siis paikkoja lipunmyyjille,
kahviotyöntekijöille, makkaranpaistajille, kaljan myyjille ja
järjestysmiehille ja -naisille (huom. myös kortittomia järjestysihmisiä voidaan ottaa töihin). Tule mukaan ja varmista
paikkasi kesäisessä lavatanssimenossa!

Peli-iltoja Räyskälässä
Räyskälän leirikeskuksessa ovet avoinna pelailua varten klo
18-20 ti 15.3., 22.3., 5.4. ja 19.4. Paikalta löytyy niin biljardi- kuin pingispöytäkin, myös omia lautapelejä tms. voi
ottaa mukaan, säiden salliessa myös ulkopelailu mahdollista.
Järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Räyskälän ja Vojakkalan
kylätoimikunnat.
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Yhteystietoja
Vojakkalan kylätoimikunta 2011:
Pj. Sisko Savolainen
(03) 433 4331, 050 522 8955
etunimi@poronoro.fi
Vpj. Jukka Tuomenoja 040 570 6118
etunimisukunimi@gmail.com
siht. Pirjo Hakala
040 417 4398
etunimi.sukunimi@pp8.inet.fi
leikekirjh. Arja Mattila 050 592 3225
etunimi.sukunimi@pp5.net.fi
Merja Maunula
044 3737 587
etunimi.sukunimi@saunalahti.fi
Niina Ollikkala
050 3422 637
etunimi.sukunimi@wippies.com
Kimmo Pekkala
040 586 7516
etunimi.sukunimi@poliisi.fi
Pasi Tarkkala
etunimi.sukunimi@lin-car.fi
varaj. Leena Heikkinen 050 359 9291
varaj. Simo Ollikkala
0400 545 648
varaj. Erkki Viira
0400 847 975

Vojakkalan Valpas ry 2011:
pj. Eero Leponiemi
050 303 4948
vpj. Asko Stenholm
044 425 2459
siht. Merja Tiilikka
050 552 7096
rahasth. Merja Zetterman 040 762 4488
etunimi.sukunimi@gmail.com
Jani Janttari
Juha Mannoja
040 722 7396
Sisko Savolainen
050 522 8955
Urpo Vienonen
044 589 8085
Kunnanvaltuustossa kaudella 2009-2012 Vojakkalasta:
Marko Saikkonen
0400 874 346
mc1@luukku.com
Pasi Tarkkala
etunimi.sukunimi@lin-car.fi
Nuorisovaltuustossa 2011-2012 Vojakkalasta:
Essi Tuomenoja
040 506 2853
Kirkkovaltuustossa 2011-2014 Vojakkalasta:
Anne Lukana
050 300 0756
etunimi.sukunimi@luukku.com

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

-sisustuspuut

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

Perinteinen sekatavaramyymälä
Talven aukioloajat:
10.00 - 18.00
MA
10.00 - 17.00 PE
10.00 - 17.00
TI
suljettu LA
10.00 - 16.00
KE-TO
10.00 - 17.00 SU

Hirsipuun pystyttäjä

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

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - telakaivinkone

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

www.lopella.fi

12950 VOJAKKALA
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Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819

Kotikylä 2011 -lehteen kerätään tietoja
Toimeliaat kylät -hanke on kokoamassa kevään aikana
”Kotikylä 2011” lehteä Lopen ja Hausjärven kylien kuulumisista.
Lehti on kooltaan Lopen Lehden kokoinen ja ilmestyy
huhti-toukokuun taitteessa, painosmäärän ollessa kaikkiaan
noin 20000-30000 kpl. Lehteä olisi jaossa kirjastoissa, kunnantalolla, kaupoissa ym. ja kylillä lehti voidaan jakaa niin
kuin halutaan,.Vojakkalassa lehti voitaisiin jaella vaikkapa
Vojakkalan Viestin mukana, jos se ilmestyy sopivasti.

Kylien esittelyä ja tapahtumatiedot
Alustavasti Vojakkalalle on varattu sivun verran lehteen tilaa,
ajatuksena lähinnä kesätapahtumien esittely aina kokkojuhlista lavatansseihin ja muihin kesärientoihin
Lehteen tulee myös erillinen tapahtumakalenteri, johon
kootaan kylien kesätapahtumat yhteiseen luetteloon kuukausittain (markkinat, tanssit, teatteriesitykset yms.).

Kauppa-auto Vojakkalassa kaupalla to klo 16.20.
Kirjastoauto kaupalla
ma klo 13.15-13.25 ja to klo 15.55.-16.10

Palveluntarjoaja - ilmoittaudu mukaan!
Kotikylä-lehteen ei tule varsinaisia mainoksia, mutta palveluntuottajien luetteloon voivat yritykset tai muut palveluja
tuottavat toimijat ilmoittautua mukaan 10 euron hintaan.
Luettelot palveluista kootaan toimialoittain
A. Kotikylän sivulle, jos palvelua tarjotaan vain lähialueelle
(esim. lumenauraukset tms.)
B. Erilliseen toimialoittaiseen luetteloon, jos palvelua tarjotaan kotikylää laajemmalle. Esim. kaikki kotipalveluyritykset tulevat yhteen, rakennuspalvelua tarjoavat
toiseen jne.
Mukaan tulevilta tarvitaan seuraavat tiedot: toimiala, nimi,
puhelin, muut yhteystiedot (esim. www, sp-osoite, kylä)
Vojakkalan osalta palveluluettelotiedot kerää Sisko sp.
etunimi@poronoro.fi tai (03) 433 4331 /050 522 8955. Jos
siis haluat yrityksesi mukaan, ota yhteyttä viimeistään perjantaina 11.3.! Ja huomaathan, että myös lumitöitä tekevät,
polttopuita myyvät yms. pienetkin toimijat voivat ilmoittaa
itsensä mukaan.
Vojakkalan Viestissä ilmoittavien osalta 10 euron osallistumismaksu veloitetaan Viestin laskutuksen yhteydessä
joulukuussa. Muille välitetään kylätoimikunnan tilinumero,
jonne maksun voi suorittaa, kuitti maksusta kirjoitetaan tarvittaessa.
Tietojasi ilmoittaessasi voit ilmoittaa itsesi mukaan myös
netissä esillä olevaan Vojakkala.fi-sivuston palveluluetteloon,
jossa perustiedot ovat maksutta kaikkien nähtävillä.

Opintomatka Viroon 19.-21.8.2011

0100 84600
Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
La 9.4.2011 klo 14 Kesäyön hymyilyä Turun Kaupunginteatteri.
75€/70€ eläk./65€ opisk. LOPPUUNMYYTY, kysy mahd. peruutuspaikkoja!

Toimeliaat kylät -hanke järjestää loppukesästä opintomatkan
Viroon 19.-21.8. Kohteina on mm. Viron suurimmat käsityömarkkinat ja tutustumista kylien eu-hankkeilla toteutettuihin kohteisiin.
Matkan hinnaksi tulee noin 150 euroa, sis. majoitus, laivamatkat, kuljetukset, opastukset, sisäänpääsymaksut, osin
ruokailut ja kahvit. Mukaan mahtuu noin 40 henkilöä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Anneli Vähätalolle 050 341 0083,
etunimi.sukunimi@loppi.fi

To 14.4.2011 klo 19 Seminaarimäen mieslaulajat Verkatehdas,
Hämeenlinna 54€/49. Ilm. päättynyt, kysy mahd. peruutuspaikkoja!
Ma 18.4.2011 klo 19 Lava-ammuntaa III Riihimäen Teatteri - vierailuesitys Ulla Tapaninen 40€/hlö
La 23.4.2011 Pääsiäisen päiväristeily Tallinnaan, lähtö Loppi kk
klo 6.00, paluu n. klo 23. Hinta 55€/hlö
Ti 3.5.2011 klo 19 Maalaispoika 60v Tampere-talo. Mikko Alatalon
juhlakonsertti, mukana myös muita esiintyjiä, esim. Pate Mustajärvi,
Heikki Silvennoinen yms. Konsertti televisioidaan. 59€/hlö

Myynti • Asennus • Huolto
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

La 7.5.2011 klo 19 Sevillan parturi Kansallisooppera, Helsinki. Nyt
suomeksi! Hyvät paikat parvella rivi 3. Ilmoittaudu 2.3. mennessä!
Hinta 92€/87€.
Ma 6.6.2011 Päiväristeily Tallinnaan, lähtö Loppi kk klo 5.15,
paluu n. klo 22. Hinta 42€/hlö
La 2.7.2011 klo 18 Rauta-aika, Pyynikin kesäteatteri, Tampere.
Hinta 57€/54€ eläk./51€ opisk.

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

Tmi Nina Svärd, Räyskälä p. 044 333 9143
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Vanhemman väen kerhot jatkuvat

Lopen Rakennupuu Oy:n perustajajäsenet Markku, Jukka,
Pentti ja Erkki Tuomenoja on palkittu Sahayrittäjä 2010
- palkinnolla valtakunnallisilla talvisahauspäivillä helmikuussa. Sahayrittäjät ry antoi tunnustuksen Tuomenojan
veljesten elämäntyölle pienen puualan yrityksen kehittämisestä kenttäpyörösahasta merkittäväksi pieneksi puunjalostusyritykseksi.
Lopen Rakennuspuu on vuonna 1974 perustettu perheyritys. Toiminnan voidaan kuitenkin katsoa alkaneen jo 1940luvulla Pauli Tuomenojan käynnistämällä sirkkelisahauksella.
Osakeyhtiömuotoisena yritys on toiminut vuodesta 1987.
Vuonna 2008 yrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos.
Pääosakkaina olleet Tuomenojan veljekset ja muut osakkaat myivät koko osakekannan nykyiselle toimitusjohtajalle
Tommi Kurjelle ja Mirja Tuomenojalle. Lopen Rakennuspuu työllistää nykyisellään omistajien lisäksi 17 työntekijää
Vojakkalassa sijaitsevilla tuotantolaitoksillaan.

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

Tapani Koski 0500 469 718

Apua omalta kylältä
Leila Turkia

Puh. 050 531 5573
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Kyläkerho Ollikkalassa (os. Perhontie 6). Jutustelua, käsitöitä & lautapelejä, tule mukaan!
Huom. Poikkeuksellisesti keskiviikkona Räyskälän riehan takia!
Talvirieha Räyskälän leirikeskuksessa. Mäenlaskua, makkaranpaistoa, nokipannukahvia.
Järj. Räyskälän kylätmk
Yhteishiihdot Kalattoman nummella. Järj. Vojakkalan Valpas. Jatkuu sop. mukaan.
Karaokeilta Topenon seurantalolla. Liput 5€. Järj. Topenon -Ourajoen kylätmk
Seurakunnan järjestämä vanhemman väen kerho Vojakkalassa, kauppatilan kahvio.
Seuraavat kokoontumiset 4.4. ja 16.5..
Vojakkalan kinkerit Siukolassa (os. Vojakkalantie 68).
Peli-ilta Räyskälän leirikeskuksessa. Jatkuu tiistaisin 22.3., 5.4. ja 19.4.
Järj. Räyskälän ja Vojakkalan ktk yhteistyössä
Kyläkerho (kaupan kahviossa? tarkista paikka!).
Jatkuu parittomilla viikoilla to 31.3., 14.4. ja 28.4.
Pilkkikisat Kaartjärvellä. Lähtö uimarannasta, ilm. klo 8.30 alk. Järj. Vojakkalan Valpas.
Uimahalliretki Vesihelmeen. Järj. Vojakkalan Valpas
Vojakkalan Valpas ry vuosikokous kaupan kahviossa.
Lavan talkooväen työnjakopalaveri vuosikokouksen jälkeen kaupan kahviossa.
Vojakkalan kylätoimikunnan kokous kaupan kahviossa.

Sahayrittäjäpalkinto
Tuomenojan veljeksille

Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

tumat, ym

Lopen seurakunnan järjestämät vanhemman väen kerhot
Vojakkalassa kauppatilan kahviossa (os. Vojakkalantie 56).
maanantaisin 7.3. ja 4.4. sekä 16.5. klo 13-14.30.
Vanhemman väen retkipäivät Kesijärven leirikeskukseen (os. Nikulantie 210) maanantaisin 28.3. ja 9.5. klo 9:30–
13:30. Ilmoittaudu viimeistään ed. tiistaina klo 12 mennessä
joko Katri Joukamolle 050 5376074 tai Auli Kovalaiselle
050 383 3480. Osallistumismaksu on 7 €. Retkipäiviin on
järjestetty kuljetus, 4 € kuljetusmaksu maksetaan kuljettajalle. Vojakkalasta lähtijät hakee Niilo Vainio.

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
Ilmestyminen
Julkaisija
Ilmoitushinta
Painos

4-6 kertaa vuodessa,
kun tiedotettavaa ilmenee
Vojakkalan kylätoimikunta
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 Simola
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ 6 numeroa
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

