Kuva: Jorma Laine

Kylän tiedotuslehti

16. vuosikerta

2/2014

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

Kevättä kohti!
Päivä on pidentynyt ja valoisaa riittää. Kevättä kohti mennään, vaikka sää talviseksi lopulta vaihtuikin. Kohta on
kuitenkin jo pääsiäinen, vappu ja kesä!
Monenlaista on tapahtumassa kylällä kuitenkin vielä
kevään mittaan. Onkin ollut ilo koota taas tätä tapahtumatarjontaa tämän lehtisen sivuille. Eikä taida kesän tullen vauhti
kylällä juurikaan hiljentyä, vilkaiskaapa vaikka takasivun
tapahtumakalenteria!

Kylätapahtumat ovat avoimia kaikille, olet lämpimästi
tervetullut, vaikket ennen olisi mukana ollutkaan. Kevätkaudella on vielä useita erilaisia tilaisuuksia tulla vilkaisemaan
myös viihtyisää Kylätupaamme, joka nyt valmistuttuaan
tarjoaa kylällemme hienot puitteet järjestää monenlaista.
Toimintaideat ovat tervetulleita!
Tiedotteluterveisin Sisko S
045 176 8545, etunimi@poronoro.fi

Tervetuloa kyläkahvilaan su 23.3.

Pääsiäisaskartelua

Entiseen kauppakiinteistöön kunnostettu Kylätupa muuntuu
kyläkahvilaksi sunnuntaina 23.3. Ovet ovat tällöin avoinna
mennä ja tulla klo 12-15. Tällöin on oiva tilaisuus tulla
poikkeamaan ja katsomaan, millainen huoneisto kylällä
onkaan käytettävissä! Pöydissä on tilaa istuskella vaihtamassa kuulumisia ja myös lainaamo, eli pieni kyläkirjasto
on käytettävissä. Keittiöpuolelta löytyy suolaista ja makeaa
herkkua kahvin kera nautittavaksi, pientä maksua vastaan. Järjestelyistä vastaa Vojakkalalaiset ry.
Jos tällaiselle kahvilatoiminnalle tuntuisi olevan tilausta,
voitaisi tällaisia kyläkahvilapäiviä järjestää useamminkin.
Vai olisiko joku muu päivä tai ilta kahvilatoiminnalle mielekkäämpi? Kertoilkaapa toiveita, joko sunnuntaina kyläkahvilassa poiketessanne, tai kyläyhdistyksen toimijoille
(yhteystiedot sisäsivulla).

Joulun alla Kylätuvalla toteutetussa askartelukerhossa oli
kivaa, ja niinpä askartelua jatketaan! Tiistaina 8.4. klo 1719.30 vietetään Kylätuvalla jälleen askarteluiltaa Leena
Vuorela-Koivulan ja Arja Liuksen ohjauksessa, tällä kertaa
pääsiäisteemalla.
Mukaan ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset ja myös
muut askartelusta kiinnostuneet. Alakoululaisia oli viimeksi
mukavasti paikalla, mutta mukaan mahtuu myös uusia askartelijoita. Rohkeasti mukaan, vaikka osaksikin iltaa. Myös
aikuisille kivaa värkättävää ja ideoita!

Ruokailu ja asiaa su 13.4.
Kylätuvan ovet ovat avoinna myös sunnuntaina 13.4. Tällöin
on tarjolla keittolounas & kahvit klo 12-13. Alustavissa
suunnitelmissa ruokalistalla nakkikeittoa & sämpylät, jälkiruokana kahvit, yhteishintaan 5 euroa.
Tämän jälkeen, noin kello 13 alkaen seuraa noin tunnin
verran asiaa purjelennosta harrasteena, siihen liittyvistä
maastolaskuista (= mitä sivullinen voi tehdä, jos purjelentokone tupsahtaa pellolle??) ja ensi kesänä Räyskälässä
olevista purjelennon MM-kisoista. Näiden kisojen myötä
vilinää ja vilskettä riittää kyläteillä, ja varmasti myös taivaalla! Asiantuntijana asiasta alustaa Jorma Laine.
Alustuksen jälkeen ja ohessa tilaisuus keskustelulle. Ja tämän
jälkeen tietysti myös vapaata seurustelua ja kahvittelua.
Tämänkin tapahtuman järjestää kyläyhdistys, ja se on
ensimmäinen kokeilu yhdistää ruokailu ja esitelmä. Tämän
kerran esitys on ajankohtainen tulevan kesän kisoihin liittyen, ja niveltyy myös kyläturvallisuusteemaan. Toiveita
tällaisenkin toiminnan jatkon osalta vastaan otetaan.

Pienten pääsiäisnoitien kuvakisa
Liikkuukohan Vojakkalassa pääsiäisen aikaan minkälaisia
virpojia? Pääsiäispupuja, söpöjä noitia vai kauheita trulleja? Osallistu valokuvakisaan, ja äänestetään paras asu tai
pukeutuja!
Valokuvaa siis itsesi/kaverisi/lapsesi pääsiäisaiheisessa
asussa. Lähetä kuvat palmusunnuntaista lähtien, 15.4. mennessä markku@poronoro.fi tai 040 584 5874. Laitetaan kuvat
esille www-sivulle (nimettöiminä) ja tulosteena Kylätuvan
ikkunalle Kyläkerhoiltana 16.4.
Anna äänesi mielestäsi parhaimmalle pääsiäishahmolle.
Voit äänestää lippuäänestyksellä jo kyläkerhossa, tai sähköpostitse tai tekstarilla (Siskolle, 045 176 8545 tai etunimi@
poronoro.fi). Aänestysaika on pääsiäisen yli, viimeinen
äänestyspäivä ke 23.4.
Kaikki kuvan lähettäneet palkitaan. Eniten ääniä saanut
saa pääsiäisyllärin, samon arvotaan kaikille äänestäneille
toinen vastaava. Arvonnat ja palkitsemiset suoritetaan tienvarsien siivoustalkookahveilla ti 6.5. klo 19 jälkeen.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Avoinna 4.4. alkaen joka päivä klo 10.00 - 17.00
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Osoitekarttaa uusitaan

Pesuaineita myynnissä

Lopen kunnassa uusitaan haja-asutusalueen osoitekartta. Uusimistyön yhteydessä nimetään vähintään 500 m pitkät tiet sekä ne,
joiden varrella on vähintään kaksi asuin- tai lomarakennusta.
Mahdolliset huomautukset nykyisestä osoitekartasta sekä
ehdotukset uusien teiden nimistä pyydetään toimittamaan kirjallisena kuntaan maaliskuun loppuun mennessä.
Vojakkalassa taitaakin aika hyvin olla tiet jo nimetty aiempien
osoitekartan päivitysten myötä. Jos kuitenkin omilla kulmakunnillanne on teitä nimeämättä, tai jonnekin kaivataan muutosta,
voitte olla yhteydessä myös Essi Tuomenojaan 30.3. mennessä
(p. 040 506 2853 iltaisin, tai sp. essi94@gmail.com). Essi
kokoaa kylältä tulevat ehdotukset kuntaan toimitettavaksi.

Länsi-Lopen koululaiset myyvät jälleen pesuaineita! Eli tuttuja merkkejä, mm. pyykinpesuun Omo ja BioLuvil, huuhteluaine Comfort, konetiskiaine Sun… Isoja pakkauksia,
myös hajusteettomina. Kysäisepä naapurin koululaiselta, tai
soita suoraan vanhempaintoimikunnan Minna Sundgrenille
0400 782 925. Tilaukset on tehtävä maaliskuun 28. päivään
mennessä. Tuotteet tulevat melko nopeasti, huhtikuun alkupuolella. Kuljetuksista kotiin voidaan sopia.

Palvelupäivät Kylätuvalla jatkuvat
Kylätuvalla on tarjolla säännöllisin väliajoin hemmotteluhoitoja
ja ammattilaisten tarjoamia hyvinvointipalveluja, kun kampaaja,
hieroja, jalkahoitaja ja kasvohoitaja ottavat täällä vastaan asiakkaita. Varaa rohkeasti aika itsellesi tai läheisellesi, ja tule kokeilemaan - ammattilaiset tulevat välineineen kylälle, eikä meidän
tarvitse lähteä palvelun perässä pidemmälle!
la 29.3. klo 10 -.
Hieroja
la 26.4. klo 10Hieroja ja kampaaja
la 24.5. klo 10 Hieroja ja kampaaja
to 5.6. klo 13 - Kampaaja, jalkahoitaja ja kasvohoitaja
Ajanvaraukset puhelimitse ennakkoon suoraan yrittäjiltä:
- Koulutettu hieroja Karli Orava 040 766 2246 (29.3.)
- Koulutuettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981(miel
klo 8-9), tai paivirautio.wieru@gmail.com, (26.4 alk)
- Saksitaksi -kampaaja Mirka Puurtinen 040 352 8171
- Taikajalat - jalkahoitaja Minna Paljakka 050 414 8414
- Kauneusjana AK -. Annakaisa Jylhä 040 712 1669
Hierojan vastaanotto on vakiintunut kuukausien viimeiseen
lauantaihin. Hieroja vaihtuu 29.3. jälkeen, kun Karlilla
alkavat kevätkiireet. Salonkylän hyvinvointipäiviltä joillekin
tutuksi tullut koulutettu hieroja Päivi Rautiolta voit varata
aikoja Kylätuvalle hierontaan huhti- ja toukokuulle.
Kampaaja, eli Saksitaksin Mirka Puurtinen on vieraillut
Kylätuvalla myös kuukausittain ja tahti jatkuu samana. Mirka
pystyy tarjoamaan Kylätuvalla kaikkia kampaamoalan palveluita aina hiusten leikkauksista värjäyksiin ja permanentteihin.
Myös kulmien ja ripsien muotoilut ja kestovärjäykset.
Torstaina 5.6. Kylätuvalla ovat paikalla kampaajan ohella
myös jalkahoitaja ja kasvohoitaja. Taikajalat eli Minna Paljakka tekee jalkahoitojen ohella myös käsihoidot, kynsien
geelilakkaukset sekä ripsien ja kulmien värjäykset. Kauneusjana AK, Annakaisa Jylhä tekee kasvohoitoja, meikkauksia
ym. Myös ihoanalyysi ja henkilökohtaista neuvontaa. Kasvohoito on mukavaa hemmottelua itselle!
Palvelupäivien jatkon osalta voit esittä toiveesi suoraan
yrittäjille (tai Siskolle). Onko kevätkaudella päiviä ollut sopivan tiheästi, tai onko muita aikataulutoiveita?

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

Taikajalat
Minna Paljakka
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Jokiniementie 12

050 4148 414

Kesän tanssitalkoovuorot jaossa
Vojakkalan lavalla tanssitaan kesällä, orkesterilista on julkaistu
ja kesän talkoovuorot ovat jaossa. Nopeimmat ehtivät ensin
- voit varata itsellesi mieluisimmat illat ja vuorot vaikka heti.
Ota yhteyttä Merja Zetterman p. 040 762 4488 tai etunimi.
sukunimi@gmail.com.
Kesäkausi avataan komeasti tangoprinsessa Sanna Pietiäisen
tahtiin ja kesän mittaan tarjolla on jälleen niin tuttuja Vojakkalan
lavan kävijöitä kuin täällä ennen näkemättömiäkin soittajakokoonpanoja, katso takasivun tapahtumista!
Vojakkalan lava pyörii siis puhtaasti talkoovoimin. Vapaaehtoisia tarvitaan jokaiselle tanssi-illalle noin kymmenkunta:
lipunmyyjiksi, järjestysmiehiksi, kahvioon, grilliin ja olutteltan hoitoon. Myös kahvioon leivotaan kotoisia herkkuja, eli
monenlaista tekemistä on tarjolla.
Lavan toimintaa pyörittää Vojakkalan Valpas ry. Tanssitoiminnasta syntyvää tuottoa käytetään kylän ja kyläläisten
hyväksi. Monessa on Valpas rahoineen ollut tekijänä, viimeisimpänä saavutuksena kaikkien käytettävissä oleva Kylätupa!
Muistathan myös Vojakkalan Valpas ry:n VUOSIKOKOUKSEN sunnuntaina 6.4. klo 15 Kylätuvalla. Tässä kokouksessa ei tarvitse pelätä henkilövalintoja, tervetuloa mukaan!

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118

-sisustuspuut

PANEELIT, LISTAT, LATTIALAUDAT
Sisustus- ja rakennusmateriaaleja
myös mökille ja vapaa-ajan asuntoon,
kuljetuspalvelulla.

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

Avoinna arkisin klo 8.00-16.00

www.lopella.fi

Yhteystietoja vastuuhenkilöille
Kyläyhdistys Vojakkalalaiset ry ja Urheilu- ja voimisteluseura Vojakkalan Valpas ry pyörittävät kylätoimintaa. Ohessa
tuoreet yhteystiedot tämän vuoden toimijoille.
Vojakkalalaiset ry hallitus 2014:
Puheenjoht.
Sisko Savolainen 045 176 8545, (03) 433 4331
etunimi.sukunimi@poronoro.fi
Varapuhj.
Kimmo Pekkala
040 586 7516
Siht. ja rahasth. Pirjo Hakala
040 417 4398
etunimi.sukunimi@pp8.inet.fi
Leikekirjanh. Liisa Tarkkala
0400 677 238
Turvallisuusvast. Karli Orava
040 766 2246
Ymp. ja rak. asiat Essi Tuomenoja
040 506 2853
Kokousemäntä Leena Heikkinen
050 359 9291
Pääemäntä
Erkki Viira
0400 847 975
Raija Holappa
0400 615 636
Taisto Vaittinen
0400 454 998
Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

Varaa paikkasi teatteri- ym. matkoilta!
la 19.4. Pääsiäisen päiväristeily Tallinnaan Eckerö Line m/s Finlandia klo 8:30 Helsingistä ja takaisin Tallinnasta klo 18:45. 60 €/hlö.
Ke 23.4. klo 18.30 Tarzan Helsingin Kaupunginteatterissa. Musikaali. Ensi-ilta 20.3., hinta 79€/ 74€/ 51€
Ke 30.4. klo 19.30 Abba-Dancing Queen, Musiikkiteatteri Palatsi,
Tampere. Mahdollisuus kolmen ruokalajin illalliseen ennen esitystä!
kso www-sivuilta! Mikäli vain esitys ja matka, 72€, 69€, 58€.
Pe 4.7. klo 18 Pirunpelto, Pyynikin kesäteatteri Tampere. Täynnä,
kysy peruutuspaikkoja. 67€ / 65€
Pe 25.7. klo 14 Kesäillan valssi 2014, Valkeakosken kesäteatteri.
Ilm. viim. 25.6. 60€/ 56€ eläk.

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

Voit halutessasi liittyä myös jäseneksi, ota yhteyttä sihteereihin. Kyläyhdistyksen jäsenyys maksuton, Valpas aikuisilla
5€, lapsilta 1€. Jäsenyyksiä ei tosin tapahtumissa kysellä,
vaan olet aina tervetullut mukaan!
Vojakkalan Valpas ry:n johtokunta 2014:
Puheenjoht. Eero Leponiemi
050 303 4948
Varapuhj. Asko Stenholm
044 033 3379
Sihteeri
Sisko Savolainen 050 522 8955
Rahasth.
Merja Zetterman
040 762 4488
etunimi.sukunimi@gmail.com
Arja Lius
0400 905 600
Yrjö Uotila
040 509 5152
Taisto Vaittinen
0400 454 998
Urpo Vienonen
044 589 8085

Tienvarsien siivoustalkoot
Kylänraiteilta siivotaan jälleen talven aikana heitellyt roskat
pois yhteisellä tempauksella. Ota siis säkki mukaasi ja keräile
omilta kulmiltasi roinat pois. Kantatie 54:n varteen tarvitaan
myös apuvoimia muualta, että siistiä saataisi Rannin risteyksestä kunnan rajalle 10-tien suuntaan...
Maanantai 5.5. ja tiistai 6.5. ovat sopivia keräyspäiviä.
Tiistai-iltana kerätään tienvarsiin jätetyt pussukat poisvietäväksi. Puhtaita jätesäkkejä saat ”vaihdossa” talkookahveilla
Kylätuvalla ti 6.5. klo 19-20.30. Tällöin tarjolla siivoajille
maukkaat sämpyläkahvit. Siivoajien kesken arvotaan myös
lounaslahjakortti Räyskälän Cafe26:een (jos et pääse kahville,
ilmoita osallistumisestasi esim. Siskolle arvontaa varten).

Kaadan puita pihoilta ja tonteilta,
myös hankalista paikoista.
Korjaan ja huollan moottorisahat.
Neuvon myös metsäalan ammattiasioissa

Tapani Koski 0500 469 718

Vojakkalan Juhlatalo

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

Pitopalvelua & astiavuokraus

Voileipä ja täytekakut yms. tarjottavat myös kotiin!
Vuokrataan MATKAILUAUTO Ford Sunlight vm2006
(2:lle aikuiselle tai pienelle perheelle)

Pitopalvelu R. Holappa Oy

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

12950 VOJAKKALA
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Tapahtumakalenteri
su 23.3.

klo 12-15

la 29.3. klo 10to 3.4.
klo 18-20
su 6.4.
klo 15ti 8.4.
klo 17-19.30
su 13.4. klo 12su 13.4. - 23.4.
ma 14.4. klo 13-14.30
ke 16.4. klo 18-20
la 26.4. klo 10la 26.4. klo 17ti 6.5.
klo 19-20.30
su 11.5. klo 12 alk.
ma 12.5. klo 13-14.30
to 15.5. klo 18-20
la 24.5. klo 10kesä-elokuu
to 5.6.

klo 13-

la 7.6.
klo 20-1.00
la 14.6. klo 12-15
pe 20.6. klo 20-2.00
pe 20.6. klo 22la 21.6. klo 20-2.00
su 22.6. klo 14la 28.6. klo 20-1.00
la 5.7.
klo 20-1.00
pe 11.7. klo 18-24
pe-la 11.-12.7.
la 12.7. klo 20-1.00
la 19.7. klo 20-1.00
la 26.7. klo 20-1.00
la 2.8.
klo 20-1.00
la 9.8.
klo 20-1.00
su 10.8. klo 14-

kevät & kesä 2014

Kyläkahvila Kylätuvalla. Ovet avoinna ja tarjolla kahvia ja kahvileipää pientä korvausta vastaan.
Tervetuloa poikkeamaan ja tapaamaan tuttuja! Järj. Kyläyhdistys.
Hieroja Kylätuvalla. Varaa aikasi Karli p 040 766 2246.
Kyläkerho Kylätuvalla. Vapaamuotoista ihmisten tapaamista, käsitöitä, pelailua...
Vojakkalan Valpas ry vuosikokous Kylätuvalla, sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Pääsiäisaskartelua lapsille & lapsenmielisille, Kylätuvalla.
Keittolounas & asiaa purjelennosta harrasteena, maastolaskuista ym. Kso erillinen ilm.
Pienten pääsiäisnoitien valokuvakisa, kso erillinen ilmoitus!
Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla.
Kyläkerho Kylätuvalla. Vapaamuotoista ihmisten tapaamista, käsitöitä, pelailua...
Palvelupäivä Kylätuvalla: hieroja Päivi Rautio 040 515 1981, ja kampaaja-Mirka p. 040 352 8171
Tarzan -musikaali Helsingin Kaupunginteatterissa klo 19. Lähtö Kylätuvalta klo 17.
Tienvarsien siivoajille talkookahvit Kylätuvalla, pääsiäisnoitakisan palkintojen jako
Äitienpäivälounas Vojakkalan Juhlatalolla, seuraa ilmoittelua!
Pöytävaraukset ja tiedustelut Raija Holappa 0400 615 636 tai raija.holappa@pidot.fi
Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla.
Kasvienvaihtoilta. Kevätkauden viimeinen kyläkerho pihakasvien ja taimien yms. vaihtelun
merkeissä. Innostutaan yhdessä, tule mukaan vaikkei itsellä vaihdokkeja olisikaan!
Palvelupäivä Kylätuvalla: hieroja-Päivi 040 515 1981, ja kampaaja-Mirka 040 352 8171
Kesällä kuntoon -kampanja; merkitään ylös kävelyt ja pyöräilyt
- pienikin päivittäinen liikunta on hyväksi! Tarkemmin seuraavassa numerossa!
Palvelupäivä Kylätuvalla: kampaaja-Mirka p. 040 352 8171, jalkahoitaja-Minna
p. 050 414 8414 sekä kasvohoitaja-Annakaisa p. 040 712 1669
Kesäkauden avajaistanssit Vojakkalan lavalla. Sanna Pietiäinen & Mattilat
Kyläkahvila Kylätuvalla (osana Avoimet kylät -tapahtumaa Hämeessä)
Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla. Focus & Sakke Kotilainen
Yhteiskokko Vojakkalan uimarannalla
Juhannuspäivän tanssit Vojakkalan lavalla. Tytti & Musikantit
Teatteritraktorin lavalla tapahtuu... Pihajuhlat Tervalammilla (os. Pääjärventie 5)
Tanssit Vojakkalan lavalla. Raimo Turtiainen & Pojat
Tanssit Vojakkalan lavalla. Karkkilan Seniorit
Kesäjuhlat Vojakkalan lavalla klo 18, tanssiorkesterina Härkätie.
OxroadUltra 2014. Ultrajuoksu Härkätiellä, Turusta Hämeenlinnaan.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Antero ja Valamo
Tanssit Vojakkalan lavalla. Päivi Siivonen orkestereineen
Tanssit Vojakkalan lavalla. Lopen Harmonikat
Tanssit Vojakkalan lavalla. Wiihdeorkesteri Wiva
Kesäkauden päätöstanssit Vojakkalan lavalla klo 20. Eero Aven & Soundset
Seurakunnallinen yhteislaulutilaisuus Vojakkalan lavalla. Ilkka Juote & kanttori Taina Sulkanen

KOTIPALVELU

TERTTU LUKANA Tmi

p. 050 531 5561

SIIVOUS -ASIOINTI - AVUSTUS - KYLVETYS ym.

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

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

www.terttulukana.fi

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819
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tarkista myös www.vojakkala.fi

Ilmestyminen

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro toukokuussa 2014
Julkaisija
Vojakkalalaiset ry
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos
170 kpl
Jakelu
Vastaava toimittaja
Urpo Vienonen
Sisko Savolainen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala Monistus
p. 045 176 8545
Forssan Digitulostus
etunimi@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Simolat
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ 6 numeroa

