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Roskat keruuseen ja romut kiertoon!
Lumet ovat pääosin sulaneet tältäkin talvelta, se on kevättä
nyt! Ojanpenkoilta puskee leskenlehtiä, sinivuokkoja ja valkovuokot kohta perästä.
Kevät paljastaa armotta niin tienvarsiin heitellyt roskat
kuin omiin nurkkapieliin kertyneet romutkin. Pistetään toimeksi ja siivotaan niin yhteiset alueet kuin omia nurkkiakin.
Lehdet ja metalliromut tulevat uusiokäyttöön, ja muukin
jäte päätyy asiallisesti hävitettäväksi, kun tuot ne keräyspisteisiin.

Tienvarsien siivoustalkoot
Kerätään roskat rumentamasta tienvarsia! Vojakkalan perinteinen ”keräysalue”kantatie 54:n varrella alkaa Rannin risteyksestä ja jatkuu aina kunnan rajalle saakka 10-tien suuntaan.
Toki myös pienempien teiden varret siivotaan - tule sinäkin
mukaan, niin on mukavampi urakka kaikilla!
Keräämään voit lähteä oman aikataulusi mukaan. Täyttyneet jätesäkit voi jättää tienvarsiin, ne kerätään tiistai-illan
8.5. aikana. Tai voit tuoda säkit myös Ruokojoen varaston
eteen. Tyhjiä jätesäkkejä saa mukaansa kahvilla käytyään.
Talkoolaisille tarjoillaan sämpyläkahvit (myös teetä
ja mehua) tiistaina 8.5. klo 18.30-20.00. Tarkista paikka
lähempänä - ollaan joko entisen kyläkaupan kahviossa tai
lavan kahviossa.
Osallistujien kesken arvotaan lounaslahjakortti kahdelle Räyskälän kentän kahvioon! Jos keräsit roskia, etkä
pääsekään kahville, voit ilmoittaa nimesi ja puhelinnumerosi
Siskolle 050 522 8955 tai etunimi@poronoro.fi, niin olet
kuitenkin mukana arvonnassa. Jos olet epätietoinen mistä
kerätä, voit ottaa myös yhteyttä!

Paperinkeräys Länsi-Lopen koululla
Länsi-Lopen koulun pihalla Topenolla on paperinkeräyslava to 10.5.-ma 14.5. Tuomalla keräyspaperisi koulun
keräykseen kartutat samalla vanhempaintoimikunnan tiliä.
Näillä rahoilla tehdään mm. luokkaretket. Tänä keväänä
koulun väki lähtee luokkaretkelle Tampereelle (mm. kaupunkikierros, vakoilumuseo), vanhempaintoimikunta kustantaa reissun!
HUOM. Voit jättää Topenon koulun ulkovarastoon keräyspaperia myös muina aikoina!

Ison KAATISJÄTTEEN keräys! Kso s.2->
Sohvat, jääkaapit yms...

Metalliromua kerätään taas!
Maksuton metalliromun vastaanotto Vojakkalassa Ruokojoen varaston edessä (entisen kyläkaupan viereisellä
tontilla) 14.5-21.5.
Lava metalliromulle tuodaan maanantaina 14.5. ja viedään
pois maanantaina 21.5. (paitsi jos lava täyttyy kesken viikonlopun; tällöin tilataan lavanvaihto maanantaille ja keräyslava
on paikalla vielä seuraavankin viikonvaihteen yli, ellei lava
täyty jo tätä ennen). Tuon ajan lavalle saa tuoda vapaasti
kaikkea metalliromua. Myös ajoneuvojen akut voi jättää
lavan peräosaan (eli ovien viereen) tai mahdollisesti perällä
olevaan erilliseen laatikkoon.
KIERRÄTETTÄVÄKSI KELPAA:
Sekalainen metalliromu:
Pienmetallit kattilat, padat, tiskipöydät, hanat, peltipakkaukset, tölkit, alumiinifoliot, vanhat naulat yms.
Rauta- ja alumiiniveneet
Autojen ja koneiden metalliosat kuten moottoriosat, irtopellit, pultit ja mutterit, jouset, vanteet, akseli yms.
Pienkojeet ja laitteet kuten moottorisahat, vesipumput, agrikaatit, ruohonleikkurit, kottikärryt, polkupyörät, lastenrattaat,
hellat, kiukaat, tiskikoneet, pesukoneet, sähkömoottorit, jäähdytyskennot, leivänpaahtimet, mikroaaltouunit, vatkaimet,
Metallit kuten kupariputket, alumiiniprofiilit, teräsputket,
tikapuut, kattopellit, kaapelit, käämit, putket, tangot, tyhjät
puhtaat tynnyrit
Metallirakenteiset kalusteet kuten puutarhakeinut, tuolit,
mattotelineet, kuivaustelineet, valaisimen rungot
Katutolpat, liikennemerkit, metalliset kaivonkannet ja –kaulat,
tiekaiteet, sähkökaapelit, muuntajat, valaisintolpat yms.
HUOM: Erikoismetallit, esim. kupari, messinki, alumiini:
nämä kannattaa jättää lavan ulkopuolelle - ei sekoiteta niitä
sekametalliin, sillä nämä hinnoitellaan erikseen.
NÄITÄ EI SAA TUODA:
- elektroniikkalaitteita, pakastimia, jääkaappeja, kaasupulloja,
loisteputkia, hehkulamppuja, spraypulloja, autojen renkaita,
maaleja, öljyjä, nesteitä, asbestia sisältäviä tuotteita...
PIHAAN EI SAA jättää romua, vaan tuodut metallit on sovitettava lavalle. Jos ja kun käytössä ovat todennäköisesti korkealaitaiset lavat, kuorma EI SAA YLITTÄÄ LAITOJA!!
JOS lava tulee täyteen, ottakaa yhteyttä, niin koetetaan
järjestää uusi lava! Viikonlopun aikana tämä ei onnistu.
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Kokonaiset autot, isot tyhjät puhtaat säiliöt, maatalouteen liittyvät painavammat työkoneet yms. noudetaan
Iki-Metallin puolesta erikseen sovittuna ajankohtana. Säiliöistä pitää olla pesutodistus. Laitteet on oltava kantavan
tien varrella. Ilmoita noudettavista laitteista arvioitu paino
ja paikka sekä puhelinnumerosi. HUOM. Nämä kerätään eri
aikaan, kuin varsinainen keräys on!
Keräysyhdyshenkilö Sisko Savolainen/Vojakkalalaiset ry,
etunimi@poronoro.fi, p. (03) 433 4331 tai 050 522 8955.

Polkupyörien huolto ja korjaus.
Valokuvaus ja videointi, videoiden leikkaus
Markku Hirvenoja, p.040 584 5874
tai etunimi@poronoro.fi

• Jalkojen hoitoja, myös kotikäynteinä
• Ripsien pidennykset / tuuhennukset
• Lahjakortit!

Taikajalat
Minna Paljakka

Jokiniementie 12

050 4148 414

0100 84600
Tulossa päiväretkiä, teatterimatkoja, ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
Pyynikin kesäteatteri: KUUMA KESÄ ʼ85, esitykset klo 18.00
Hinta 64€ / 61 € eläk / 58 opisk., työttömät, lapset
la 30.6. ilm. 28.5. mennessä
pe 20.7. ilm 19.6. mennessä
pe 3.8.
ilm. 2.7. mennessä
Ma 11.6. Tallinnan päiväristeily
Lähtö klo 6, paluu klo 22-23. Hinta 45€/hlö, auto mukana.
To 5.7.

Heinolan kesäteatteri: MUNAAKO HERRA MINISTERI
näytös klo 15.00. Ilm. 5.6. mennessä.
Hinta 55€ / 52€ eläk. / 41 € opisk

Kesällä mahdollisesti tulossa... seuraa ilmoittelua!
Päiväretki Mustion Linnaan ja ”Tuplakupla”-teatteriesitys
Päiväretki Somerniemen lauantaimarkk. & Hiidenlinnaan
La 11.8.

Tallinnan päiväristeily
Lähtö klo 6, paluu klo 22-23. Hinta 55€/hlö, auto mukana.
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MAKSULLINEN ISOKOKOISEN
kaatopaikkajätteen vastaanotto
sohvat, nojatuolit, jääkaapit, kanisterit yms.
lauantaina 19.5. klo 10-16
Vojakkalalaiset ry järjestää maksullisen kaatopaikkajätteen
vastaanoton kyläkeskuksessa Ruokojoen varaston edessä
(= ent. kyläkaupan vieressä) la 19.5. klo 10-16.
Tuolloin voit maksua vastaan tuoda siirtolavalle vanhat
sohvat, nojatuolit, rakennusjätteen yms nurkkiin jääneet
kaatistavarat, jotka eivät normaalin roskakuorman mukana
lähde. Myös jääkaapit ja elektroniikkaromu, renkaat yms.
MUTTA näistäkin otetaan maksu (vrt. Kunnan varikolle voit
viedä maksutta elektroniikkalaitteet ja kylmälaitteet keskiviikkoisin klo 7.30-16.00, ja toukokuussa myös la klo 9-14.
Rengasliikkeet ottavat vastaan käytetyt renkaat). Vaarallisia
jätteitä (maalit, nesteet, paristot yms) EI vastaanoteta. Näitäkin voi toimittaa kunnan varikolle em. aikana.
Koska lavan kuljetus ja tavaran jättö kaatopaikalle on
maksullista, joudutaan kulujen peittämiseksi keräämään
tavaran tuojilta maksu. Arviohinta 100kg= 15eur (eli 10
kg=1,5€, 40kg=6€ jne), isokokoiselta kevyeltä tavaralta
koon mukaan painoa enemmän (täyttää lavaa, vaikkei paljon
paina). Pienet ajoneuvon renkaat 3,5€/kpl, isot renkaat
(kuorma-auto, traktori) 12€/kpl.
Lisätietoja Pirjo Hakala p. 040 417 4398 etunimi.sukunimi@pp8.inet.fi
HUOM. Lava on paikalla vain em. aikana, muuna
aikana jätettä ei saa paikalle jättää! Kameravalvonta.

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

Tapani Koski 0500 469 718

KOTIPALVELU

TERTTU LUKANA Tmi

p. 050 531 5561

Koti- ja mökkisiivoukset,
ikkunoiden pesu ym. kotityöt
Kaikista töistä kotitalousvähennys!
SOITA JA TIEDUSTELE ROHKEASTI

www.terttulukana.fi

Tule mukaan tanssijärjestelyihin!

Päivähoitotarvetta?
Vojakkalassa ei pariin vuoteen ole ollut tarjolla lapsille päivähoitopaikkaa. Mikä on tämän hetken tilanne lapsiperheissä: olisiko
päivähoidolle tarvetta tässä lähellä nyt tai lähitulevaisuudessa?
Miten työmatkat suuntautuvat, onko mieltä viedä lasta mahdollisesti kirkonkylällä tarjolla olevaan hoitopaikkaan?
Myös Räyskälän/Salonkylän ym. lähitienoiden päivähoidon
tarvitsijat - ottakaa yhteyttä! Jos tarvetta oikeasti on, voisimme
yhdessä kyläyhdistyksen kanssa yrittää tilanteelle tehdä jotain.
Laita vaikka sähköpostia tilanteestasi Siskolle (yhteystiedot s.
4) ja kerro tarpeistasi!

Kalastusluvat
• Vojakkalan osakaskunnan kalastusluvat ja pyydysmerkit myynnissä Vojakkalassa Urpo Vienoselta
p. 044 589 8085 tai Riihisalosta.
• Pääjärven kalastusluvat ja merkit Luukkolasta kauppaa
vastapäätä, p. (019) 448 008.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Vapusta alkaen avoinna päivittäin!
MA-LA
10.00 - 17.00 SU

10.00 - 16.00

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

Vojakkalan lavalla tanssitaan jälleen tulevana suvena.
Luvassa on kaikkiaan 11 iloista tanssi-iltaa.
Ensimmäiset ovat jo ehtineet talkoovuoronsa varata, mutta
vielä on iltoja ja tehtäviä jäljellä! Järjestyksenvalvojien nimet
on ilmoitettava huviluvassa, joten nämä tarvitaan tietoon
toukokuun puoliväliin mennessä. Huomaathan, että järjestyksenvalvojiksi ja liikenteen ohjaajiksi voi tulla myös ilman
järjestysmieskorttia.
Vai onko paikkasi kahviossa tai olutteltassa myyjänä tai
makkaran grillaajana? Tai kenties lipunmyynnissä? Tule
mukaan talkooporukkaan ja nauttimaan tanssilavan tunnelmasta! Varaa omat tanssi-iltasi heti Merja Zetterman, p.
040 762 4488 tai merja.zetterman(at)gmail.com.

Leivotuttaako?
Vojakkalan lavalla tarjotaan tanssi-iltoina maistuvia ja
tuoreita kotileivonnaisia, paikanpäällä tehtyjen voileipien
lisäksi. Haluaisitko sinä leipoa jollekin illalle pullat, tehdä
kahvikakun tai vaikkapa mokkapaloja? Omia leipomismieltymyksiä voi toteuttaa sopimuksen mukaan, Valpas korvaa
tarpeet kuittia vastaan.
Ota yhteyttä leipomisten osalta Siskoon (yhteystiedot
s.4) vaikka heti ja varaa oma leipomiskertasi. Yhdessä varmistamme jokaiselle tanssi-illalle maistuvat herkut. Kun
on useampi leipoja, ei tarvitse kerralla tehdä kovin suuria
määriä. Kahvihetki leivonnaisineen on osa mieliinpainuvaa
paikallista tanssielämystä!

Kotiapu Merja Tiilikka

050 552 7096 merja.tiilikka@pp.inet.fi
SIIVOUKSET

Koti- ja mökkisiivous,
ikkunoiden pesut

ASIOINTIPALVELUT

Apteekissa asiointi
ja kaupassa käynti

AVUSTAMISPALVELUT

Ulkoilu, kylvetys, mökkien
lämmitys, haravointi, kukkien kastelu, nurmikon ajo,
puiden kanto, ruuan valmistus, leipominen (asiakkaan
luona), mattojen pesu yms.

Jussin takkatupa
-sisustuspuut

Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

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

Hirsipuun pystyttäjä

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

Kuopankaivaja
Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Sähköposti: lopen.rakennuspuu@co.inet.fi

Avoinna arkisin klo 8.00-16.00

www.lopella.fi

Traktorikaivuri - telakaivinkone
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819
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Yhteystie

dot, tapah

www.voj

Tapahtumakalenteri
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14.0020.00-01.00
20.00-01.00
18.00 20.00-01.00
20.00-01.00
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20.00-01.00

tumat, ym
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Kahvio remonttiin
Vojakkalan Valpas ry on hakenut EU-hankerahaa kaupan
kahviotilan kunnostamiseksi toimivammaksi kokoontumistilaksi. Virallista päätöstä vielä odotellaan, alustava tieto
hanketuesta on kuitenkin jo saatu.
Tarkoitus on purkaa entiset väliseinät, siirtää wc laitaan,
samoin ulko-oven paikka vaihtuu. Myös ikkkunat uusitaan.
Purku- ja rakennustalkoita on siis tiedossa! Mukaan toivotaan kyläläisiä voimien mukaan- tuleehan tila valmistuttuaan
palvelemaan meitä kaikkia lapsista vanhuksiin.
Talkoopäivistä ilmoitellaan www-sivustolla ja Lopen
Lehden seurapalstalla. Koska ei ole varmuutta purkutöiden
aloituspäivästä, on myös kevätkauden tapahtumien osalta
epävarmaa, onko kahvio käytössä. Joten tarkistakaa tilanne
www.vojakkala.fi tai seurapalstalta (tai Siskon puh).

Kylätoimikunta on nyt Vojakkalalaiset ry
Vojakkalan kylätoimikunta on muutettu rekisteröity yhdistykseksi. Vojakkalalaiset ry on merkitty yhdistysrekisteriin
23.4.2012. Nimeksi jouduttiin ottamaan kyläkokouksen päättämä varanimi, sillä Tornion Vojakkalassa toimii Vojakkalan kyläyhdistys ry ja ehdotettua Vojakkalan kylä ry:tä ei
hyväksytty.

Kasvienvaihtoilta ke 23.5.
Kevät on kasvun ja puutarhahaaveiden aikaa! Jos perennapenkissäsi puskee ylimääräisiä taimia väärissä paikoissa,
pensasruusut leviävät, luumu vesovat, yrtit rehottavat... niin
otapa taimia purkkiin/pussiin/astioihin ja tule katsomaan,
löytyisikö vaihdossa jotain, mitä puutarhaasi haluaisit.
Luonnollisesti myös kukkien siemeniä, ylimääräisiä taimia
yms. voi tuoda. Voit tulla paikalle myös ilman vaihdokkeja,
kasvinalkuja riittää yleensä kaikille halukkaille.
Odotettu pihakasvien vaihtoilta siis keskiviikkona 23.5.
klo 18-20. Paikkana joko kyläkaupan tai Lavan piha. Seuraa
ilmoittelua! Juodaan kahvit ja istahdetaan rupattelemaan
lopuksi.

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118
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kevät ja kesä 2012
Tienvarsien siivoajien talkookahvit kaupalla (tai lavan kahviossa?)
Paperinkeräyslava Länsi-Lopen koululla Topenolla.
Äitienpäiväkahvit Länsi-Lopen koululla Topenolla (Virkkisalueella sään salliessa)
Metallinkeräyslava kyläkeskuksessa.
Maksullinen ison kaatisjätteen vastaanotto kyläkeskuksessa
Uimarannan siivous ja laiturinlaskutalkoot Kaartjärven rannassa.
Omat haravat ja siivousvälineet mukaan!
Pihakasvien vaihtoilta kyläkaupan pihalla (tai lavalla)
Länsi-Lopen koulun kevätjuhla Topenon seurantalolla. Teemana sirkus ja yleisöä pyydetään
pukeutumaan sopivasti! Väliajalla kahvitarjoilu.
Maastojuoksut Ka
lattoman nummel
Avajaistanssit Vojakkalan lavalla. Timanki.
la
torstaisin, seuraa
ilmoittelua,
Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla. Solistiyhtye Jermut
koska aloitellaan
!
Yhteiskokko Vojakkalan uimarannassa
Juhannuspäivän tanssit Vojakkalan lavalla. Tytti ja Musikantit
Tervalammin pihajuhlat; teatteritraktorin lavalla esityksiä, runoja, musiikkia.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Kauko Salmi & Bonus
Tanssit Vojakkalan lavalla. Ilpo Taipale orkestereineen
Kesäjuhla Vojakkalan lavalla. Tanssiorkesterina Härkätie.
oot
lavan siivoustalk
Tanssit Vojakkalan lavalla. Saku Backman orkestereineen Vojakkalan
aa
, seur
toukokuun lopulla
Tanssit Vojakkalan lavalla. Sirkka ja Velikullat
!
ua
el
tt
oi
ilm
Tanssit Vojakkalan lavalla. Lopen Harmonikat
Tanssit Vojakkalan lavalla. Pispalan sälli ja Sinirytmi
Tanssit Vojakkalan lavalla. Korsuorkesteri
Kesäkauden päätöstanssit Vojakkalan lavalla. Päivi Siivonen

Ilmestyminen
Julkaisija
Kuvat
Ilmoitushinta
Painos

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro ehkä helmikuussa
Vojakkalan kylätoimikunta
Länsi-Lopen koulun oppilaat
1 € / palsta-cm
300 kpl

Jakelu
Urpo Vienonen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala Monistus
p.(03) 433 4331/ 050 522 8955 Forssan Valokopio
etunimi@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Simolat
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ 6 numeroa
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

