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Ryhmiksen remonttitalkoot alkavat!
Vojakkalan lasten päivähoidon tiimoilta päästään
lopulta tekemään jotain konkreettistakin puhumisen
lisäksi. Koulun tiloihin, kivikoulun toiseen päähän,
on siis tarkoitus kunnostaa tilat kunnan ylläpitämälle
ryhmäpäiväkodille. Toiveissa ja puheissa on ollut, että
näitä samoja tiloja voitaisiin käyttää myös kyläläisten
erilaiseen harrastustoimintaan tai tapaamistiloina päivähoitotoiminnan ulkopuolisina aikoina.
Tarkoitus on edesauttaa ryhmishanketta mittavilla
kylätalkoilla. Ammattimiehet ovat tehneet asbestiym purkutöitä jo tämän kuun alusta, jotenka voimme
aloittaa oman osuutemme täysipainoisesti lauantaina
26.4. klo 9:00.
Talkooporukan aloituskatselmus pidetään perjantaina 25.4. klo 18 koululla. Silloin toivottaisiin paikalle
kaikkia talkootöistä kiinnostuneita sukupuoleen, ikään
tai siviilisäätyyn katsomatta. Yhdessä sovitaan työnjaosta ja aikatauluista ja katsellaan kaikille mielekästä
ja omille käsille sopivaa tekemistä.
Purku- ym. remppaustöiden lisäksi ohjelmassa on
myös mm. huonekalujen kunnostusta. Koululle on
tuotu jo kuorma pieniä pöytiä, tuoleja, sänkyjä ym.
tiloihin tarkoitettuja kalusteita, jotka kaipaavat pientä

kunnostusta. Samoin on tarkoitus raivata ja kunnostaa
koulun piha-aluetta. Myös ompelu- ja käsityötaitoisia
henkilöitä tarvittaisiin tilojen tekstiilien ompelutalkoisiin ym. askareisiin.
Eli tekeville töitä löytyy varmasti ja kyllästymisen
uhatessa vaihtoehtoista tekemistä lienee tarjolla. Myös
osa-aikatalkoolaiset ovat tervetulleita!
Valmiiksi sovittuja talkoopäiviä ovat
pe 25.4. klo 18:00
la 26.4. klo 9:00
su 27.4. klo 10:00
ti 29.4. klo 18:00
la 3.5. klo 9:00
su 4.5. klo 10:00
Jatkosta sovitaan työn edetessä. Aikaa remontin tekemiseen on toukokuun loppuun asti.
Kunta tarjoaa työkalut ja tarvikkeet. Liisa hoitaa
muonituksen, joten tyhjällä vatsalla ei tarvitse touhuta.
Lisätietoja saa Jaakko Pankakoskelta, puh. 448 123 tai
040 773 8897.
Tarjolla mukavaa seuraa
ja tekemisen meininkiä. Tule mukaan!
P.S. Toiminta ryhmiksessä alkaa 1.8. Kysy paikkoja
Lopen päiväkodin johtajalta.

Tapahtumakalenteri
25.4. klo 18
2.-6.5.
7.5
29.5.
5.6. klo 18
7.6.
20.6. klo 22
11.7. klo 18

Ryhmiksen remonttitalkoot alkavat. Muut päivät katso yllä!
Keräyspaperilava koululla
Kylän kevätsiivoustalkoot, kahvit koululla klo 19 ->
Patikkaretki Liesjärven kansallispuistoon, tiedote viikkoa ennen kaupalla
Laiturin lasku, rannan siivous ja kylätoimikunnan kokous
Ensimmäiset tanssit lavalla, tanssittajana Solistiyhtye Suomi
Kokkojuhla rannassa
Kesäjuhla lavalla
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Kevätsiivous 7.5.
Kylän tiepuolet siivotaan taas kesäkuntoon. Ota
yhteyttä oman kulmakuntasi kylätoimikuntalaiseen
työnjaosta, ts. selvittääksesi ”oman pätkäsi”. Jätesäkkejä saa koulun rappusilta.
Urakan päätteeksi kylätoimikunta tarjoaa kahvit
koululla alkaen kello 19. Osallistuneiden kesken
arvotaan 20 euron lahjakortti kyläkauppaan.
Kaikki joukolla mukaan!

Koulu tiedottaa
Keräyspaperia vastaanotetaan koulun pihan paperilavalle 2.-6.5. Toimintapäivänä 3.5. varastoon kertyneet paperit siirretään myös lavalle. Suuret paperimäärät voidaan hakea kotoa, ota yhteys kouluun,
puhelin 448 014. Paperinkeräyksen tuotto käytetään
koululaisten retkirahastoon.
Lukuvuoden päättäjäisiä vietetään koululla lauantaina 31.5. klo 8.30.

Vojakkalan päiväkerho
jatkaa toimintaansa myös ensi syksynä.
Ilmoittautumiset huhti-toukokuun vaihteessa seurakuntatoimistoon (Aino Kotamäki), seuraa ilmoittelua
paikallislehdissä!
Päiväkerhoon pääsevät 3-6 vuotiaat lapset, 3-vuotiailla
yksi kerhokerta/vk, vanhemmilla 2 kertaa/vk.

Mukava uimaretki
Hämeenlinnaan
16.2.2003 kello yhden tienoilla oli lähtö Vojakkalan
kylätoimikunnan järjestämälle uimaretkelle Hämeenlinnan uimahalliin. Joukon muonavahvuus oli n. 24
henkeä.
Matkan ja pakollisien muodollisuuksien jälkeen pääsimme vihdoin uimaan. Ryhmän pienimmät ihastuivat
hetimmiten uimahallin vesiliukumäkeen ja se olikin
loppuajan todella ahkerassa käytössä. Muille hallista
löytyi myös viihdeuimalan ominaisuuksia kuten hierovia vesisuihkuja.
Hallissa on siis lastenallas, viihdeuimala-allas, normaali rata-allas ja vielä pieni allas jossa on uimahyppypaikat. Paikka sopii siis hienosti ihan koko perheelle,
harmi ettei retkelle ollut enempää lähtijöitä. Pari tuntia
livahti kyllä nopeasti ohi kun vähän ui matkaa ja sen
jälkeen nautiskeli hierovista vesisuihkuista. Saunassakin tietysti tuli piipahdettua.
Toivottavasti seuraavalla kerralla saadaan liikkeelle
isompi porukka. Ilmeisesti hallin mahdollisuuksia ei
tunneta tarpeeksi hyvin; siellä voi käydä ihan vain
viihteenkin vuoksi, kuntoilu ei ole välttämätöntä!
Tero Tarkkala

Kyläkauppa Vuori
Puh. 448 105

• Bussi 1 + 16 hlö
• Taksi 1 + 4 hlö
• Taksit 1 + 8 hlö
Pyörätuolivarustuksella

Kesäaukioloajat vapusta lähtien:
ma, ke, pe 10 - 21
ti, to 9 - 18
la, su 10 - 18

Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045

Ovisummeri on käytössä klo 21 asti!
Kahvila. Terassi auki vapusta!
Bensiinin, dieselin ja kaasun myynti jatkuu.

AUKI VAPPUNA!

www.poronoro.fi
Lahti
Forssa

Road Cafe Loppi

Graafinen toimisto Vojakkalassa
Kirjat, lehdet ym. painotuotteet
Inter- ja intranet-palvelut

Riihimäki

...GET THE KICKS...
puh/fax (019) 448 467 ma 10 - 16.30 ti - to 10 - 19.00
pe 10 - 1.30
la 12 - 1.30
GSM 0500 406 199
su 12 - 20.00
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Puh.

Poronoro

(019) 448 144
(03) 433 4331

markku.hirvenoja@poronoro.fi
sisko.savolainen@poronoro.fi

Kylätoimikunnan
kuulumisia
Kylätoimikunta on uusitussa muodossaan ehtinyt
kokoontua jo kolmesti. Kevätkaudella kylätoimikuntaa ovat keskusteluttaneet Menoa maalla -hankkeen
tiimoilta käyntiin pyörähtävä ryhmiksen tilojen kunnostus koululle. Kylätoimikunnassa on tehty värivalintoja ja organisoitu talkoojärjestelyt.
Kevään menneistä kylätapahtumista mainittakoon
uimahallireissu Hämeenlinnaan, josta on ohessa erillinen juttunsa. Laskiaisrieha järjestettiin tänä vuonna
Räyskälässä laskiaistiistai-iltana. Täydenkuunhiihto
Selkäsaareen muuttui potkukelkkaretkeksi, kun lämpimät säät ehtivät muuttaa lumipeitteen vetiseksi jääksi.
Makkaranpaistoon tuli kuitenkin noin 30 henkeä.
Tulevista tapahtumista mainittakoon kevätsiivoustalkoot ja laiturin lasku rannansiivoustalkoineen.
Liesjärven kansallispuistoon tehdään räyskäläläisten
organisoima patikkaretki 29.5. Tästä ei ole vielä tarkempia päätöksiä, mutta tiedote luvattiin myös Vojakkalan kaupalle viikkoa ennen tapahtumaa. Myös Lopen
lehden seuratoimintapalstalle tulee infoa.
Ja sitten järjestetään tietysti kokkojuhla ja kesäjuhla.
Tornion Vojakkalasta odotetaan väkeä vastavierailulle kesäjuhlan aikaan. Pääluku ei ole vielä tiedossa.
Porukka on tarkoitus sijoittaa perhemajoitukseen;
mikäli haluatte solmia läheisiä yhteyksiä pohjoisen
väkeen, voitte ilmoittaa majoitushalukkuudestanne
Liisa Tarkkalalle, puhelin 448 033.
Alustavaksi vierailuohjelmaksi olemme kaavailleet tutustumista Lopen Rakennuspuuhun, Marskin
majaan, Räyskälän lentokeskukseen ja Melkuttimen
ympäristöön.
Lopen yläaste ja lukio toivoivat kylätoimikunnalta
stipendiä. Kylätoimikunta päätti asettaa stipendin
eniten keskiarvoaan nostaneelle yläasteen päättävälle
vojakkalalaiselle oppilaalle. Stipendin suuruus määrättiin 25 euroksi per numero. Näin pyritään tekemään
stipendistä tehokas kannustin myös niille, jotka eivät
ole luokkansa priimuksia.
Markku Hirvenoja

®

Tulikivi-yhtiöt

Kivi elää kanssasi.

SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY
Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135

Hirsipuun pystyttäjä
Rakennuspalvelu
Markku Heikkinen
Arotie 163
12950 Sokala
050 359 9292

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet
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Varsinaiset jäsenet

Tehtävä

MARKKU HIRVENOJA

pj.

Osoite

Puh./fax

Pääjärventie 27
12950 Sokala
MAIJA MÄENPÄÄ
vpj,
Heinuntie 71
juhlamestari
12950 Sokala
TIMO OLEANDER
rahastonhoit.
Kuusistonkuja 29
12950 Sokala
LIISA TARKKALA
I emäntä
Heinuntie 93
12950 Sokala
JUHA MANNOJA
sihteeri
Kaustantie 87
12920 TOPENO
KAARINA HÄMÄLÄINEN II emäntä
Rajatie 178
leikekirjanhoitaja 12950 Sokala
Nummenkyläntien 239
EERO LEPONIEMI
ymp., rak.
12950 Sokala
ANNE LUKANA
Vojakkalantie 57
12950 Sokala
TANJA UUSITALO
arpajaiset
Kalliomäentie 111
12920 Topeno
ILMO KYTTÄLÄ
tiedottaja
Vojakkalantie 52
12950 Sokala
Varajäsenet
MATTI SIUKOLA
12950 Sokala
TERTTU LUKANA
Vojakkalantie 57
12950 Sokala
SUSANNA VESTERINEN
Kytömäenkulmantie 197
12950 Sokala

448 144, (03) 433 4331, 040 584 5874
fax (03) 433 4332, markku@poronoro.fi
040 840 4197
448 044, 0400 2028 78
timo.oleander@metsakeskus.fi
448 033
tarkkala@mbnet.fi
040 7227 396
juha.mannoja@nic.fi
448 160, 040 5733 225
448 040, 050 3034 948
050 3000 756
anne.lukana@luukku.com
440 533, 040 861 5519
tanja.uusitalo@lahdensivu.hamk.fi
448 185, 0400 817 140
fax 448 186 ilmo.kyttala@loppi.fi
448 131

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa, parillisten
kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 160 kpl
Vastaava toimittaja
Tero Tarkkala
Heinuntie 93
12950 Sokala
Puhelin 040 829 5815
tero.tarkkala@mbnet.fi
4

Ulkoasu ja toimitus
Poronoro Tmi
Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Hämeen Konttoritekniikka

