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Vojakkalan kyläasiat internetissä: www.vojakkala.fi ja fb-sivustolla Vojakkalan kylä

Tekemisen meininki
Talvi yrittää edelleen pitää sitkeästi pintansa, mutta eiköhän
päivän edelleen pidetessä ja auringon kuumottaessa lumetkin ala vähitellen vähenemään. Muuttolinnutkin saapuvat,
ja myös mökkiläiset. Tämä lehti jaetaankin jo myös vapaaajanasukkaille, jos laatikot tien varresta löytyvät.
Talvi on kylällä kulunut ripeästi. Ahkerat talkoolaiset ovat
pitkin talvea kokoontuneet entisen kauppakiinteistön tiloihin
rakentuvalle Kylätuvalle tiistai- ja torstai-iltaisin remppatalkoiden merkeissä. Nyt alkaa olla Kylätupa hyvällä mallilla,
mistä iso kiitos tekijöille! Samaan syssyyn väki on jatkanut
entisen kauppiaan asunnon pintaremontin parissa - kaikkiin
huoneistoihin kaupalle saadaan asukkaat kevään mittaan.
Eivätkä taida talkoot vielä loppua, sillä Lavan pihalla odottaa
uusi ulkovarasto kokoamistaan, pihan- ja lavansiivoustalkoiden ohessa. Sillä yhtä varmasti kuin kesä tulee, alkavat
myös Vojakkalan lavan tanssit - pidetään yhdessä huoli, että
tanssit pyörivät, niin tänä kesänä kuin jatkossakin!
Kylällä on tulossa myös monenlaista tapahtumaa ja päivähoitoakin viritellään, ties kuinka monennen kerran. Jotain
uuttakin on tulossa: toukokuussa kokeillaan hyvinvointipalvelujen tuottamista Kylätuvalle - tänne, missä ihmisetkin
ovat. Kun kylällä nyt tapahtuu, on tämä Vojakkalan Viestimmekin saanut ekstra-sivun: poimi sisältä hyvivointipäivän
mainos ja samalla sen takapuolen tapahtumakalenteri talteen
vaikkapa jääkaapin oveen!
Tule sinäkin mukaan tapahtumiin & tekemisiin. Yhdessä
toimien on hauskempaa!
Kevätmielellä Sisko

Päivähoitoa Vojakkalaan
ensi syksyksi??
Vaikka kunta siirsi koulun lakkautuksen myötä päivähoitopalvelut kirkonkylälle, jäi ryhmiksen käyttöön
kunnostettu huoneisto ja lasten leikkipiha Vojakkalaan.
Nyt kun koululla on uudet omistajat, olisi ryhmis-huoneisto vuokrattavissa jälleen siihen käyttöön, johon se
on kunnostettu, eli päivähoitotilaksi. Koulun entinen
keittiö, liikuntasali ja piha olisivat edelleen päivähoidon käytettävissä.
Mikähän lienee tilanne:
- Onko Vojakkalassa ja lähikylillä PÄIVÄHOIDON
TARVITSIJOITA ensi syksylle?
- Olisiko kylällä tai lähitienoissa ketään, jolla olisi
intoa ja kiinnostusta ryhtyä perhepäivähoitajaksi
tai peräti yksityiseksi PÄIVÄHOITOYRITTÄJÄKSI?
- Tai tunnetko jonkun, jolla tähän olisi kiinnostusta ja
jota voisi hommaan houkutella?.
Olisi vallan upea juttu, jos saataisi ryhmis taas toimimaan ja vanhemmat voisivat töihin lähtiessään jättää
lapsensa hoitoon. Nyt sana kiertämään! Päivähoidon
tarvitsijat, myös lähikylistä, ottakaa yhteyttä! Sisko sp.
etunimi(at)poronoro.fi tai p. 050 522 8955.
Yrittäjääkin on helpompi houkutella, kun tiedetään,
paljonko lapsia mahdollisesti olisi tulossa, jos hoitopaikka saataisi järjestymään...

Vojakkalan kyläturvallisuusilta
Torstaina 18.4. klo 18 alkaen keskustellaan Kylätuvalla
Vojakkalan kyläturvallisuudesta. Ei sillä, että olisi jotenkin
erityisen turvatonta nyt, vaan lähinnä niin, että voisiko olla
vielä paremmin. Mietitään yhdessä kylän vaaranpaikkoja,
riskitekijöitä ja uhkia, ja voidaanko näihin jotenkin yhdessä
varautua, tai sopia toimintatavoista, jotta kyläturvallisuus ja
hyvinvointi täällä entisestään paranisi.
Muistissa ovat vielä esim. reilun vuoden takaiset pitkät
sähkökatkot; kuinka varmistetaan veden saanti, tiedon kulku,
ja ettei kukaan jää ongelmineen yksin. Voitaisiinko helpottaa pelastuslaitosten työtä mahd. myrskyjen tai tulipalojen
sattuessa pitämällä kylällä yllä luetteloa raivauskalustoista,
kaivureista ja traktoreista, aggregaateista... Entäpä, jos
omalle kohdalle sattuu tapaturma ja tarvittaisi kiireellistä

lasten- tai eläintenhoitoapua päiväksi, pariksi - voisiko naapuriapu toimia, tai niin että meillä olisi valmiina lista, ketä
lähialueelta voisi kysyä pika-avuksi?
Aloitetaan ilta rajaamalla kylä konkreettisesti kartalle:
mitkä kulmakunnat ja taloudet kuuluvat Vojakkalan alueeseen. Kyläläisten asiantuntemusta tarvittaisiin niin tähän,
kuin siihenkin, että saataisi ylös kunkin kulman omat erityispiirteet.
Tilaisuuden anti on pohjana laadittavalle kirjalliselle
Vojakkalan turvallisuussuunnitelmalle. Turvallisuussuunnitelma laaditaan Kykyä-hankkeen ohjauksessa ja torstain
tilaisuudessakin paikalla on ohjaamassa Anneli Vähätalo.
Tilaisuuden järjestää kyläyhdistys.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
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Kylätupa käyttöön
Kylätupa on otettu osittain kokous- ja kerhokäyttöön ja
kyläkerhot ym. kylätoiminta siirtyy sinne, mahdollisuuksien mukaan. Vedet, sähköt ja lämmitys toimivat jo, mutta
keittiöpuoli on vielä kesken. Kahvinkeitto onnistuu, mutta
toistaiseksi on tyydyttävä kertakäyttöastioihin ja tilapäiseen
kalustukseen.
Seuraavassa kyläkerhossa ommellaan jo verhot ikkunoihin! Keittiön rakentelu voi vielä jonkun verran sotkea
tilan käyttöä, mutta koetetaan olla pitkämielisiä: paljon on
talkoilla saatu aikaiseksi ja nyt ollaan jo voiton puolella.
Kohta koko iso huoneisto on käytettävissämme!

Tienvarsien siivoustalkoot
Kunhan lumet sulavat, kerätään jälleen lumen alta paljastuvat
roskat tienvarsista. Yhteinen talkoopäivä on tiistaina 7.5.,
toki voit käydä keräämässä oman aikataulusi mukaan jo
myös aiemmin. Tiistai-illan päätteeksi keräillään roskasäkit
teitten varsista kyläkeskukseen välivarastoon.
Tavoitteena on, pienempien kyläteiden ohella, kerätä myös
kantatie 54:en varrelta roskat Rannin risteyksestä kylälle päin
ja vähintään Sahan nurkille, mieluusti kunnan rajalle asti.
Ison tien varressa urakkaa riittää isommallekin porukalle.
Kerää omiin säkkeihin ja ota kahveilla käydessäsi vaihdossa
tyhjät säkit tilalle. Säkkirulla jätetään maanantaina kylätuvan
rappusille, josta näitä voi hakea myös ennakkoon.
Talkooväelle sämpyläkahvit Kylätuvalla tiistaina klo
19-20.30. Kaikkien talkoisiin osallistuneiden kesken arvotaan
lounaslahjakortti Räyskälän kentän kahvioon Cafe26:een.
Huom. Jos et ehdi kahville, mutta olet siivonnut jo aiemmin, ilmoita yhteystietosi arvontaa varten Siskolle.

Metalliromunkeräys ym jäteinfo
Myös tänä keväänä järjestetään kylällä metallinkeräys.
Keräyslava tulee entiseen tapaan kyläkeskukseen, vanhan
Ruokojoen varaston eteen. Tarkkaa ajankohtaa ei vielä tiedetä, todennäköisesti toukokuun puolivälin paikkeilla, seuraa
ilmoittelua! Lavalle vastaanotetaan jälleen kaikkea metallista
tavaraa, ei kuitenkaan sähkö- ja elektroniikkatuotteita.
Huomaattehan, että kunnan varikolle vastaanotetaan
niin ongelma- kuin elektroniikkajätettäkin keskiviikkoisin klo 7.30-16. Usein keväisin on varikolla myös ylimääräisiä aukiolopäiviä, esim. lauantaisin.
Keräyspaperit voi tiputtaa samalla matkalla joko Vojakkalan kyläkeskuksen keräyspisteeseen tai viedä ne Topenolle
Länsi-Lopen koulun ulkovarastoon. Täältä on lähdössä
myös toukokuun aikana paperikuorma eteenpäin ja näin karttuu koululaisten retkikassa taas muutamalla satasella.

12950 VOJAKKALA
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Vojakkalan keräyspisteessä koulua vastapäätä on paperinkeräyssäiliön ohella myös omat säiliöt keräyslasille ja
kotitalouksien pienmetalleille.
Kiertokapulasta lupailivat jälleen lokakuulle ongelmajätekeräyskierrosta ja pysähdystä Vojakkalan lavan parkkikselle, viime vuoden tapaan.
Taksit, pikkkubussit, linja-auto

0100 84600

Tulossa päiväretkiä, teatterimatkoja, ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
La 4.5. klo 13.00 Niskavuoren naiset, Lahden kaupunginteatteri. Ilm.
11.4. mennessä. 52€/50€ eläk.
La 11.5. klo 14.00 REMU & The Hurriganes -musikaali. Musiikkiteatteri Palatsi, Tampere. Ilm. viim. 12.4. Lähtö Loppi 11.45. 65€/hlö.
La 25.5. klo 14.00 FIFTARI!-musikaali. Hämeenlinnan teatteri. K-12. Ilm. huhtik. puoliv. mennessä. 44€/40€ eläk. opisk.
Ma 10.6. Päiväristeily Tallinnaan. Lähtö Loppi 6.45, paluu noin 22.
Auto mukana maissa. 55€
La 29.6. klo 18.00 KUUMA KESÄ 85. Pyynikin kesäteatteri, Tampere. Ilm. 28.5. mennessä. 64€/ 61€ eläk. /58€ opisk., työttöm.
La 5.10. klo 19.00 PRINSESSA-musikaali, Tampereen Työväen
Teatteri. Ilm. 5.9. mennessä. 74€/hlö.
La 12.10. klo 15.00 KUKA MITÄ HÄH? Lahden Sibeliustalo.
Sleepy Sleepersin tarina musikaalina. Ilm. 14.4. Hinta 70€/hlö.

w w w. l i n - c a r. f i
RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä

Ma, Ke-Pe, La 10.00 - 17.00
Su
10.00 - 16.00
Ti
Suljettu

Toukokuusta kesäajat...
tarkista kaupalta!

Vojakkalaa rakentamassa;

Paavo Kauppinen 13.06.1925 – 13.02.2013
Me olemme kokeneet suuren menetyksen, kun jälleen yksi kylän perusasukkaista on poistunut joukostamme. Paavo
Kauppinen ei ollut kuka tahansa, vaikka
vaatimaton olikin.
Paavo jos kuka oli kylän rakentajia ja oli sitä monella tavalla. Hän oli
erinomaisen taitava kirvesmies, hän
oli yhdistysmies ja edisti aina ihmisten
välistä yhteyttä. Hän oli edellä aikaansa
suhtautumisessa luontoon ja sen arvostamiseen. Toiset tässä maailmassa puhuvat enemmän kuin tekevät ja toiset taas
toimivat toisinpäin. Paavo oli tekijämies;
ei koskaan kehunut tai laskenut töitään
eikä arvostellut toisten töitä. Vasta näin
jälkeenpäin näkee parhaiten sen johdonmukaisuuden, millä Paavo aina hyvää tarkoittaen toimi, niin
töissään kuin puheissaankin. Huumoriakin Paavo heitti, mutta
niin peitellysti, että jos ei tarkkaan kuunnellut, se meni ohi.

Mestarirakentajaksi
Lapsuutta Paavollakin leimasi pula-aika. 30-luku oli Vojakkalassakin kovaa aikaa lähes kaikilla. Ja kun vuosia karttui,
ei Paavolla alkanut kultainen nuoruus, vaan ankara sota-aika
loputtomine töineen. Sotaan lähtökin oli Paavolla vuonna 25
syntyneenä jo edessä, mutta ei juuri ehtinyt tulla todeksi.
Miehen ikään tultua oli edessä vielä niukempi sodan jälkeinen aika, jolloin kaikki oli kortilla. Mutta työ ei ollut kortilla ja sitä Paavo teki. Rakennustöitä oli ja taito karttui.
Elämä kulki tasaisesti nousujohteisesti niinkuin sanotaan.
Paavosta tuli vähitellen tunnettu mestarirakentaja, joka osasi
toteuttaa vaativimmatkin vapaa-ajan asuntounelmat.
Ja Paavo tuli toimeen kaikkien työnantajiensa kanssa erinomaisesti. Eikä se varmasti aina ollut helppoa. Niin monta
kertaa Paavo joutui purkamaan taitavasti tehtyä työtään, kun
tilaaja saikin uuden oivalluksen. Nekin Paavo toteutti, ja
kaikki olivat tyytyväisiä.
Hyvin tehdyistä rakennuksista seurasi sitten niiden vuosikymmeniä kestänyt ylläpito, avaimet Paavon käteen -periaatteella.

Rehellinen ja tunnollinen
Paavolla oli hyvä koti ja vanhemmat. Hän sai niin hyvän
kasvatuksen, että se kantoi läpi elämän. Paavo kunnioitti
vanhempiaan enkä koskaan kuullut häneltä mitään arvostelua heistä. Vanhemmistaan hän huolehti loppuun saakka,
ja vielä kuoleman jälkeenkin vanhempien arvostus näkyi
heidän hautansa hienona hoitona vuodesta toiseen.
Niinkuin vanhempansakin tuli Paavokin kuuluisaksi
rehellisyydestään, tunnollisuudestaan ja vaiteliaisuudestaan toisista ihmisistä. Ei Paavon kanssa tarvinnut koskaan
tehdä urakkasopimuksia, eikä työtunteja eikä tarvikkeiden
kulutusta tarvinnut tarkastaa. Jos sen kaiken yrittää yhdellä
sanalla sanoa, se sana oli jämptiys. Kaikki puhe piti ja kaikki

tekeminen oli viimeisen päälle rehellistä.
Paavolla oli aina hyvät osaavat neuvotkin,
kun mietittiin, miten homma tehdään. Eikä
ne neuvot olleet sitä, että kuinka homma
tehdään helposti, vaan sitä, että tehdään
homma hyvin.

Työtä kunnioittaen
Minkä avulla Paavo sitten teki aina työnsä
niin hyvin ja taitavasti? Ymmärsin sen
niin, että Paavo kunnioitti työtään ja piti
jokaista tekemistään arvossa ja tärkeänä.
Sen Paavo osasi tartuttaa muihinkin ja
sen takia työn tekeminen hänen apumiehenäänkin, niinkuin minäkin monta kertaa
olin, oli niin mukavaa. Paavo ei koskaan
moittinut tekemiäni mokia, vaan osasi
heittää homman huumoriksi. Kun toin liian lyhyen laudan,
totesi Paavo vain, että kuule, tää lauta on toisesta päästä
lyhkänen.
Vilunkia Paavo ei hyväksynyt missään tekemisessä. Kun
kerran räystään alusen rakentamisessa rakennuksen takapuolella yksi lauta vähän kieroili, ehdotin, että annetaan olla ja
että ei se mitään haittaa. Mutta Paavo sanoi, että kyllä se
haittaa ja että joku sen aina näkee ja korjasi laudan.
Niinkuin Leo-isänsä vaikeni Paavokin toisista ihmisistä
kuin muuri. Paavolla niinkuin Leollakin olisi ollut valtavasti
perinnetietoa ja joskus vähän harmittikin, kun kumpikaaan
ei suostunut kertomaan kenestäkään mitään. No, Paavo
ei silloin varmasti sanonut väärää todistusta kenestäkään.
Ymmärsin sen vasta vuosien päästä ja kun ymmärsin, osasin
vaiteliaisuutta kunnioittaakin. Tiettävästi Paavo vaikeni
kaikille muillekin. Monta kertaa Vienosen Urpon kanssa
harmittelimme, kun kumpikin oli koettanut saada Paavoa
puhumaan ja olimme kumpikin epäonnistuneet.

Yhdistysmies
Vojakkalan Valpas perustettiin vuoden 1948 alussa ja kehittyi
koko kylän kattavaksi urheiluseuraksi. Paavo oli sen perustajajäsen ja kantava voima vuosikymmenestä toiseen.
Ensimmäiset kymmenen vuotta puheenjohtajuus vaihtui
tiuhaan, noin kerran vuodessa. Kun Paavo tuli Valppaan
puheenjohtajaksi vuonna 1957, sitä kestikin 15 vuotta. Tuo
aika oli seuralle ja Paavollekin hyvin vilkasta ja paljon työtä
vaativaa. Moni ilta vaihtui yöksi siinä toimessa.
Tanssilava rakennettiin ja sen toiminta oli erittäin vilkasta.
Urheiluharrastus oli laajaa ja monipuolista, vaikka ei ollut
urheilukenttää eikä sisähallia. Hiihtoharrastus talvella kilpailuineen oli vahvaa ja kesällä maastojuoksu lentopallon
lisäksi. Lentopalloa pelattiin pitkiä aikoja joka päivä.
Muistan vieläkin, kuinka mukavaa pelaaminen oli ja
kaiken kruunasi Leponiemen Erkin sutkaukset. Paavo kävi
usein tyytyväisenä seuraamassa pelaamista. Monenlaista
muutakin urheilua harrastettiin pöytätenniksestä pesäpalloon
->
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ja nyrkkeilyyn saakka. Vojakkalaa ei urheiltu maailmankartalle, mutta ei sitä varmaan kukaan odottanutkaan. Pääasia oli
hyvä harrastus ja mukava yhdessäolo. Kiitos Paavonkin.
Paavo oli kyllä esikuva urheilun harrastajanakin, erityisesti hiihdossa. Urheilu ei ollutkaan silloin nykyisen verta
kentälle-kaljaa katsomoon -linjan mukaista, vaan se oli
kaikkien yhteistä osallistumista ja oikeaa kuntoilua. Syrjäytymisen torjumistakin parhaimmillaan.

Luontoharrastaja & säämies
Paavo oli esikuva muutenkin elämäntavoissaan. En tiedä
hänen koskaan olleen humalassa tai edes kokeilleen tupakkaa. Hän oli innokas luonnon harrastaja. Mieluisat harrastukset metsästys ja kalastus jäivät iän myötä vähemmälle,
ja luonnon seuraamisesta ja luonnossa kulkemisesta siitä
nauttien tuli pääasia.
Paavo oli arvokas tietolähde aikanaan Vojakkalan kasvillisuuden kartoittaneelle kasvitutkijalle Erkki Vilpalle. Vain
Paavo osasi enää osoittaa Vilpalle Vojakkalasta hyvin harvinaisen Hämeen kylmänkukan kasvupaikan, vaikka Vilpa
luuli sen jo kadonneen.

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118

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

Tapani Koski 0500 469 718

Suurta luonnon arvostusta osoittivat monet eläinhahmot,
jotka portilta alkaen ottivat vieraan vastaan Paavolle tultaessa. Eivätkä ne hahmot ole olleet mitään tekeleitä, vaan
hämmästyttävän oikean näköisiä ja luonnollisia luonnon
materiaaleista tehtynä.
Luonnon harrastusta oli myös Paavon suuri kiinnostus
sään ennustamiseen. Siinä Paavo hakkasi mennen tullen
Ilmatieteen laitoksen, jolla jo toisen päivän ennuste on
laitoksen itsensäkin mukaan yleensä arvausta. Paavo sen
sijaan ennusti melkein koko vuoden kerralla ja usein onnistui oikein hyvin. En tiedä, mistä luonnon merkeistä Paavo
ennusteensa laati, mutta se käsitys tuli, että hän näki paljon
vaivaa ennusteidensa eteen.
Olen kiitollinen, niinkuin uskon monen muunkin olevan
siitä, että on saanut tuntea Paavon kaltaisen ihmisen. Kaiken
elämän myllerryksen keskellä tuntui aina siltä, että juuri
Paavon kautta elämässä oli jotakin hyvin vakaata ja kestävää. Paavo on nyt poissa, mutta muisto hienosta ihmisestä
säilyy!
Pertti Siukola

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
SIIVOUS -ASIOINTI - AVUSTUS - KYLVETYS ym.

Kotiapu Merja Tiilikka
050 552 7096 merja.tiilikka@pp.inet.fi

Kuopankaivaja
-sisustuspuut

PANEELIT, LISTAT, LATTIALAUDAT
Sisustus- ja rakennusmateriaaleja
myös mökille ja vapaa-ajan asuntoon,
kuljetuspalvelulla.
!
SESSASydänpuutrallit, rajattu erä:

UK
TARJO

28x44 PHL 0,50 €/m
28x70 PHL 0,70 €/m

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

Avoinna arkisin klo 8.00-16.00

www.lopella.fi
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Traktorikaivuri
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819
Ilmestyminen

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro kesäkuussa
Julkaisija
Vojakkalalaiset ry.
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos
300 kpl
Jakelu
Vastaava toimittaja
Urpo Vienonen
Sisko Savolainen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala Monistus
p.(03) 433 4331/ 050 522 8955 Forssan Digitulostus
etunimi@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Simolat
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ 6 numeroa

Hyvinvointipäivä Vojakkalassa 4.5. klo 10-17
Kevään tullen tulee katsotuksi hieman
kriittisemmin peiliin... Nyt on mahdollista
saada kauneus- ja hyvinvointipalveluita
myös omalla kylällä, ja tulla leikkauttamaan
hiukset, saamaan piristystä talven
ahavoittamalle iholle ym.
Lauantaina 4.5. Kylätuvalla palvelee niin
kampaaja, jalkahoitaja kuin kosmetologikin.
Tutustu tarjontaan ja varaa aikasi suoraan
yrittäjiltä!
Aika: la. 4.5.2013 klo 10.00–17.00
Paikka: Vojakkalan kauppakiinteistö, uusi Kylätupa
os. Vojakkalantie 56
Ajanvaraukset puhelimitse ennakkoon suoraan yrittäjiltä!
Voit tulla myös paikanpäälle tiedustelemaan nonstop-aikoja
ja katsomaan laajan remontin kokenutta kylätupaa!
Tarjolla myös kahvia, teetä ja mehua sekä terveellistä pikkupurtavaa.
Huom. Varaudu käteismaksuun!
Hyvinvointipalveluita ja -tuotteita päivän aikana tarjoavat
Taikajalat - Minna Paljakka, Kauneusjana Ak - Annakaisa
Jylhä sekä Saksitaksi - Mirka Puurtinen. Em. yrittäjät ovat
olleet toteuttamassa vastaavia palveluita Salonkylän suosituiksi tulleissa, vastaavissa hyvinvointitapahtumissa.

Taikajalat – Minna Paljakka
*
*
*
*
*

Perusjalkahoito (n.45 min)
Perusjalkahoito + geelilakkaus (n.75 min)
Käsihoito kiiltävällä lakkauksella (n.40 min)
Käsihoito + geelilakkaus (n.70 min)
Ripsien ja kulmien värjäys ja muotoilu

42 €
52 €
35 €
45 €
22 €

Kauneusjana Ak – Annakaisa Jylhä
*

*

*
*
*
*

Kasvohoito- ja käsihieronta (sis. puhdistus,kuorinta,
hieronta, naamiot, käsihieronta ja viimeistely sopivilla voiteilla) (n.30 min)
20 €
Sam-ihoanalyysi, kasvohoito- ja käsihieronta (sis.
Ihoanalyysikoneella tehtävä ihon kunnon kartoitus
ja täsmätuotteilla tehdyt hoidot + henkilökohtainen
ohjaus) (n.60min)
40 €
Kolmen kerran sam-ihoanalyysi, kasvohoito- ja käsihieronta (n.3x60 min)
99 €
Päivämeikki (kevyt meikki käyttäen aurinkosuojattuja värivoiteita ja meikkipuuteria) 30 €
Iltameikki (päivämeikkiä voimakkaampi meikkaus)
40 €
Juhla-/valokuvameikki (sisältää harjoitusmeikkauksen ja varsinaisen meikkauksen) 60 €

Myynnissä kstävän kehityksen periaatteilla valmistettuja
kasvipohjaisia tuotteita, joita ei ole testattu eläimillä! Iho- ja
silmälääkärien testaamia! Opastusta tuotteiden oston yhteydessä, sillä oikein käytettynä tuotteet ovat hyvin riittoisia.
Kaikilla tuotteilla 100% tyytyväisyystakuu!
Varaukset ja lisätietoja: Annakaisa 040 712 1669

Saksitaksi – Mirka Puurtinen
* Pesu, hiustenleikkaus ja fönkampaus (n.50 min) 34 €
* Hiustenleikkaus ja fönkampaus (n.40 min)
30 €
* Hiusten parturointi (n.25 min)
23 €
* Hiustenleikkaus, värjäys ja fönkampaus lyhyet hiukset
75 €
* Alle 7v. Hiustenleikkaus
20 €
Varaukset ja lisätietoja: Mirka 040 352 8171
tai www.saksitaksi.net

Myynnissä ihania luonnontuotteista valmistettuja Ziajan vartalon ja kasvonhoitotuotteita edulliseen hintaan. Ei eläinkokeita, allergiatestattuja! Myynnissä myös lahjakortit!

Huom! Ohessa luetellut palvelut ja tuotteet ovat esimerkkejä.
Voit kysyä yrittäjiltä myös muita palveluita ja tuotteita!

Varaukset ja lisätietoja: Minna 050 414 8414
tai http://taikajalat.websites.fi/

Katso myös www.facebook.com ja Vojakkalan kylän sivut ja
Vojakkalan hyvinvointipäivä – ja liity mukaan! Sivuille päivitetään 1.5. jälkeen hyvinvointipäivän ajanvaraustilanne!

Lämpimästi tervetuloa!

Mirkan saksitaksi - Kampaamopalvelut
Mirka Puurtinen 040 352 8171
www.saksitaksi.net

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

Taikajalat
Minna Paljakka
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Järjestelyistä vastaa Vojakkalalaiset ry.
Lisätietoja Anne Lukana
sp. etunimi.sukunimi@utu.fi tai p. 050 300 0756
PS. Jos et nyt pääse paikalle, ja olisit kiinnostunut vastaavista palveluista, voit esittää toiveita jatkon suhteen ottamalla
yhteyttä. Esim olisiko tarvetta vaikkapa hierojan, terveydenohoitajan tms. palveluille? Toimisivatko mahdolliseti
myös arkipäiväajat?

Kauneusjana Ak - kosmetologipalvelut
Annakaisa Jylhä 040 712 1669
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Tapahtumakalenteri
to 11.4.

18.00-20.00

su 14.4. 18.00-19.30
to 18.4.
to 25.4.
ma 29.4.
la 4.5.
ti 7.5.
ma 20.5.
ke 22.5.
ma 27.5.
ti 28.5.
La 8.6.
Pe 21.6.
Pe 21.6.
La 22.6.
La 29.6.
La 6.7.
Pe 12.7.
La 13.7.
La 20.7
La 27.7.
La 3.8.
La 10.8.

18.0018.00-20.00
13.00-14.30
10.00-17.00
19.00-20.30
18.0018.00-20.00
13.00-14.30
18.0020.00-01.00
20.00-02.00
22.0020.00-02.00
20.00-01.00
20.00-01.00
18.00-24.00
20.00-01.00
20.00-01.00
20.00-01.00
20.00-01.00
20.00-01.00

kevät ja kesä 2013
tarkista myös www.vojakkala.fi
Kyläkerho Kylätuvalla. Ikkunaverhojen ompelutalkoot, myös ”makutuomarit” tervetulleita!
Kylätuvalle on helppo poiketa, tule sinäkin vaikka rupattelemaan!
Joogaa sunnuntaisin Salonkylän pvo-talolla. Vetreytetään kroppaa, karkotetaan jännitystä ja
virkistetään mieltä kaikille sopivan leppoisan hatha-joogan tahdissa. Kertamaksu (alle 10€).
Vojakkalan kyläturvallisuusilta Kylätuvalla.
Metalliromunkeräy
Kyläkerho Kylätuvalla. Ompelukset mahdollisesti jatkuvat...
s toukokuussa!
Seurakunnan vanhemman väen kerho Vojakkalassa Kylätuvalla.
Hyvinvointipäivä Kylätuvalla; Kampaaja, jalkahoitaja & kosmetologi palveluksessamme!
Tienvarsien siivoustalkoot & sämpyläkahvit Kylätuvalla.
Laiturin laskutalkoot & uimarannan siivous Kaartjärven rannassa. Haravat ym. mukaan!
Kyläkerho - Kasvienvaihtoilta Kylätuvalla. Kukanjuurakoita, taimia ym. vaihtoon!
Seurakunnan vanhemman väen kerho Vojakkalassa Kylätuvalla.
Länsi-Lopen koulun kevätjuhla Seurantalolla Topenolla. Yleisö tervetullut seuraamaan!
Kesäkauden avajaistanssit Vojakkalan lavalla: Focus & Sakke Kotilainen
Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla: Antero ja Valamo
siivoustalkoot
Vojakkalan lavan
Kokkojuhla uimarannassa. Kokon sytytys klo 22.00
, seuraa
toukokuun lopulla
Juhannuspäivän tanssit Vojakkalan lavalla: Tytti & Musikantit
!
ua
ilmoittel
Tanssit Vojakkalan lavalla: Pispalan Sälli ja Sinirytmi
Tanssit Vojakkalan lavalla: Raimo Turtiainen & Pojat
Kesäjuhlat Vojakkalan lavalla. Pihapelejä & yhdessäoloa. Tanssimusiikista vastaa Härkätie.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Timanki
Tanssit Vojakkalan lavalla: Anna-Liisa Räsänen
Tanssit Vojakkalan lavalla: Lopen Harmonikat
Tanssit Vojakkalan lavalla: Tanssiyhtye Sonus
Kesäkauden päätöstanssit Vojakkalan lavalla: Saku Backman orkestereineen

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.

Lavalle kesätalkoisiin
Vojakkalan lavalla tanssitaan jälleen kaikkiaan kymmenet
tanssit. Kesäkausi avataan 8.6. Sakke Kotilaisen & Focuksen tahtiin. Juhannusaattona ja -päivänä tanssit jatkuvat, ja
tästä lähtien joka lauantai aina elokuun 10. päivään saakka.
Kesäkauden päättäjäisiä tanssitaan Saku Bacmanin & orkesterin tahtiin.
Tanssitoiminta Vojakkalan lavalla pyörii täysin talkoovoimin. Joka ilta töihin tarvitaan kymmenkunta henkilöä:
lipunmyyntiin, kahvioon, grilliin ja oluen myyntiin sekä
järjestysmiehiksi ja liikenteen ohjaajiksi.
Jos oma kesäohjelmasi ja lomasi ovat jo selvillä, varaa
itsellesi sopivimmat illat ja työvuorot heti. Voit ilmoittautua
Siskolle tai Merja Z (merja.zetterman(at)gmail.com) tai p.
040 762 4488.
Jos et pääse iltatöihin, mutta haluat olla mukana talkoissa,
tarvitaan viikoittain myös leipojia (kahvileivät kahvioon) ja
siivousapua (tanssien jälkeen, seuraavana päivän). Tai jos
koet olevasi “kukkaisihminen” voit ottaa vastuullesi myös
kukkien järjestämisen kahvion pöytiin.
Jo yhden illan tai vuoron hoito on arvokas asia! Ilman
tanssilavan tuottoa ei olisi Kylätupaa rempattu siihen kuntoon, kuin nyt. Rahaa tarvitaan myös sen ylläpitoon ym.
kylätoimintaan. Kaiken lisäksi tanssitalkoissa on kivaa - tule
siis sinäkin mukaan tanssilavafiilikseen! Nopeimmat varaavat “parhaat” illat, toimi siis heti!
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Vojakkalan Juhlatalo valmistuu
Kylällä liikkujat ovat varmasti huomanneet, että entisellä
koululla tapahtuu kaiken aikaa. Puukoululle valmistuvaa
juhlahuoneistoa on tehty nyt tiiviisti, sillä ensimmäiset juhlat
uudessa Vojakkalan Juhlatalossa on tarkoitus pitää jo vapun
päivänä, kertoo Raija Holappa. Juhlatila on tämän jälkeen
varattavissa juhliin ym. tilaisuuksiin.
Virallisia avajaisia pidetään kuitenkin vasta sitten, kun
myös talon ulkokuosi on saatu uuteen asuun. Tarkoitus on,
että sisäänkäynti uusitaan ja tämän yhteyteen tehdään myös
laaja terassi, samoin talo saa pintaansa uuden värin. Ulkoseinien maalausurakka tulee olemaan sellainen projekti,
johon myös kyläläisten talkooapu on tervetullutta, toteaa
Raija Holappa.
Kunhan säät lämpenevät ja maalauskelit tulevat, tiedossa
on siis maalaustalkoita. Seuratkaapa siis ilmoittelua kylän
www-sivustolla ja myös seurapalstalla ym. - On upeaa saada
kyläkoulu uuteen ja uljaaseen elämään, ollaan
mukana!
ulleita
Kyläläiset tervet
ululle!
ko
in
maalaustalkoisi

Vojakkalan Juhlatalo

Juhlahuoneisto perhe- & yritystilaisuuksiin
noin 30-100 hengelle Vojakkalan entisellä koululla.

Pitopalvelua & astiavuokraus
Voileipä ja täytekakut yms. tarjottavat myös kotiin!

Pitopalvelu R. Holappa Oy

p. 0400 615 636
raija.holappa@pidot.fi www.pidot.fi
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