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Kyläkuulumisia
Kesä tuli, pysyykö tässä taaskaan perässä…
talvi tulee jotenkin rauhallisemmin. Touot tuli
tehtyä ja tanssikausi alkoi, ja jatkuu juhannuksena. Tanssien ohella tiedossa ovat tutut kesäiset
kylätapahtumat, eli juhannuskokko ja kesäjuhlat. Tänä
kesänä myös koulun vanhempaintoimikunta ja Valpas
järjestävät yhdessä kesädiskon alakouluikäisille.

Laajakaistaa tyrkyllä
Vojakkalassakin on kohta vara valita, mistä laajakaistan ottaa. Soneran kyläkaista-hankkeen myötä Vojakkalan keskustaajamaan pitäisi olla syksyllä tarjolla
ajantasaiset laajakaistayhteydet. Kesäkuun loppuun
mennessä pitäisi selvitä myös Forssan puhelimen toimilupa langattoman laajakaistan rakentamiseksi. Saa
nyt sitten nähdä, onko kellään enää jatkossa mielenkiintoa kehittää yhteyksiä Vojakkalan täyteen buukatuilla markkinoilla ilman kunnan tukea. Nopeudentarve kasvaa jatkuvasti melkoista vauhtia.

Putki tulee
Kaartjärven Vesihuolto aloittaa putkenrakennuksen
syksyllä, johon mennessä pitäisi olla maanomistajien
kanssa korvaukset sovittuna. Rakentaminen kestää
vuoden, putkenkaivuu tehdään talvella.
Samassa yhteydessä on keskusteltu valokuidun piilottamisesta samaan kaivantoon. Tällöin matkan varrella olijat saisivat suoran kuituyhteyden, jonka nopeus on laajakaistaan verrattuna taas sukupolven edellä.
Muutaman kilometrin säteellä voidaan tästä rakentaa
langattomia yhteyksiä. Toteutusmuotona osuuskunta
voisi olla mielekäs; tällöin käyttökustannukset ja kehitys pysyisivät omissa käsissä. Onko mielenkiintoa?

Juhannuskokolle
Vojakkalan uimarannassa poltetaan jälleen juhannusaattona kylän yhteistä juhannuskokkoa. Kokkotalkoisiin kokoonnutaan uimarantaan aaton aattona klo 18
alkaen. Kokko rakennetaan puhtaasta puutavarasta

- mitään naulaista tai käsiteltyä puuta kokkoon ei saa
tuoda! Ttraktorilla paikalle haetaan hakkuutähteitä.
Tervetuloa mukaan kokon tekoon!
Juhannusaaton juhlinta huipentuu aaton tansseihin
Vojakkalan lavalla klo 20 alkaen ja kokon sytyttämiseen uimarannassa kello 22. Autolla kokolle tuleville
muistutettakoon, että pysäköinti vain rannan puolelle
tietä, pelastusajoneuvoilla on tarvittaessa oltava esteetön kulku. Kokkorannassa palvelee grilli ja puffetti.
Tunnelmaa luo Timo Mäkelä haitareineen.
Haitari soi Vojakkalassa juhannusaattona muutenkin:
lavalla soittaa Tapio Rannanmaa yhtyeineen. Juhannuspäivän tansseissa soittaa Jermut & Ilkka Halonen.

Kylän kesäjuhlat heinäkuussa
Vojakkalan kylätoimikunta järjestää jo perinteisen koko
perheen kesäjuhlan heinäkuussa, perjantai-iltana 7.7. Tapahtumapaikkana on Vojakkalan lava piha-alueineen.
Kesäjuhlaan voi hyvin tulla koko perheellä - lapset
tapaavat kavereitaan ja vanhemmatkin voivat vaihtaa
kesäkuulumisia. Luvassa ovat jälleen myös tutut pihapelit: keilapeli, ketjunheitto, tikanheitto ja ammunta,
pienille kävynheitto. Tanssimaan pääsee tutun Härkätie-orkesterin tahdittamana. Tilaisuuteen on vapaaehtoinen pääsymaksu, illan aikana lavalla palvelee puffetti ja grilli. Arpajaispalkintoja vastaanotetaan, näin
voit helposti tukea yhteistä kylätoimintaa.
Tämä Viestin numero on perinteisesti jaettu myös kesäasukkaille. Teille tiedoksi, että Vojakkalan tapahtumia
voi seurata myös osoitteesta www.vojakkala.fi . Sivuston rakentelu on alkutekijöissään, mutta täältä löytyvät
mm. Viestin sähköiset versiot. Halutessasi voit tilata
lehden myös kotiosoitteeseesi.
Nautitaan kesästä ja lämmöstä, ja kaiken harrastamisen ja menemisen ohessa muistetaan myös levätä ja ladata akkuja!
Markku Hirvenoja
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Teatteritraktorilaiset esiintyvät

Keräyspaperit talteen

Juhannusviikolla kokoontuvat jälleen näyttelemisestä
kiinnostuneet lapset Tervalammille. Lapset valmistelevat ja luovat viikon aikana esityksen ohjaaja-Eliisan siipien suojissa. Ensimmäinen kokoontuminen
on maanantaina 19.6. kello 10-13, omat eväät mukaan - joukkoon mahtuu vielä! Kokoontumiset ovat
viikolla päivittäin, aattoa lukuunottamatta.
Peräkärryn lavalle rakennettu näyttämö saanee uuden ilmeen uuden esityksen mukaisesti. Toisena juhannuspäivänä kaiken pitäisi olla valmista rooliasuja
myöten. Tuolloin kello 14 alkaa näytös Tervalammin
talon pihapiirissä. Esityksen jälkeen voi viivähtää
vanhassa tuvassa kahveilla. Tilaisuuteen on vapaaehtoinen pääsymaksu. Tervetuloa Tervalammille
25.6. klo 14 alkaen!

Nurkkiin kertyneet sanomalehdet ja
keräyskelpoisen paperin voi käydä
viemässä Vojakkalan koulun ulkovarastoon. Varaston isojen ovien takaa löytyy paikka:
paperit laitetaan omaan läjäänsä, pahvilaatikot ym.
pakkaukset kokoon taiteltuina omaan nippuunsa.
Vanhempaintoimikunta ja koulu toimittavat varaston täytyttyä tavaran edelleen eteenpäin kartuttaen
näin retkiin ym. toimintaan käytettävää rahastoa.
Myös keräyskelpoisia pulloja voi jättää pikkuvaraston puolelle.

Kesädisko alakouluikäisille
Vojakkalan koulun vanhempaintoimikunta ja Vojakkalan Valpas järjestävät lasten kesädiskon perjantai-iltana
22.7. kello 18-22. Disko järjestetään Vojakkalan lavalla.
Tilaisuus on tarkoitettu alakouluikäisille, eli 7-13
vuotiaille. Vanhempien valvomana paikalle voivat tulla myös tätä nuoremmat tai vanhemmat. Diskokutsu on
lähetetty myös Topenon koululaisille ja myös paikalliset kesälomalaiset ovat tervetulleita mukaan. Pääsymaksuna peritään 2 euroa.
Musiikista vastaa karaoke-dj Met-Set. Lavalla palvelee puffetti, jossa on tarjolla mehua, limua, karkkia,
sipsejä ym. Myös kahvia ja kahvileipää löytyy. Grillissä tarjolla makkaraa suolaisen nälkään.
Lasten vanhemmat ovat tervetulleita mukaan. Toki
paikalla on myös asianmukaiset järjestysmiehet, mutta
ei lisä pahaa tee. Valvontatehtäviin valmiit vanhemmat
voivat ilmoittautua jo etukäteen vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Jukka Tuomenojalle p. 040 570 6118
Pieniä arpajaispalkintoja saa mielellään tuoda myös.

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

-hirsimökit
-saneeraukset
-puurakenteet

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - pyöräkaivinkone
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819
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Koululaiset
kesälaitumille
Vojakkalan koulun kevätjuhlaa vietettiin lauantaina 3.6. Luokkatila
täyttyi ääriään myöten sisarusten ja
vanhempien tultua seuraamaan juhlaa. Reippaasti koululaiset esityksensä selvittivätkin.
Ykkös-kakkoset esittivät keväisiä lauluja ja viehkeän
kesärunon. Yläluokkalaiset olivat valmistelleet useita sketsityyppisiä pieniä esityksiä sekä pari laulua.
Kevätjuhlassa muistettiin stipendein parhaita oppilaita. Yläluokkalaisista tunnustuksen sai Antti
Hepolampi, alaluokkalaisista Valtteri Mäenpää. Erityisstipendi luovutettiin Santeri Mäenpäälle, joka
on suunnitellut Vojakkalan koulun käyttöön otetun
varislogon. Hymytyttöpatsaalla palkittiin oppilaiden
äänestyksen perusteella kuudesluokkalaisista tytöistä
Tiia Untinen.
Juhlan päätteeksi lapset saivat todistuksensa. Koulun oppilasmäärä on lukuvuoden aikana kasvanut
29 oppilaaseen ja henkilökuntaan tuli myös lisäystä
kouluavustajan verran. Yläkouluun siirtyy ensi syksynä 7 oppilasta, joita muistettiin ruusuin.

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. (019) 448 123, GSM 050 531 5573

• Bussi 1 + 16 hlö
• Taksi 1 + 4 hlö
• Taksit 1 + 8 hlö
Pyörätuolivarustuksella
Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045

Vojakkalan Maa- ja Kotitalousseura toimii taas
- tiedossa kesäretkiä ja muuta toimintaa
Vojakkalan Maa- ja Kotitalousseuralla on takanaan
jo pitkähkö historia. Maamiesseura perustettiin
Vojakkalaan 1940- luvulla ja 1950- luvun puolivälissä maamiesseura sai alaosaston; Vojakkalan Maatalousnaiset. Vuonna 1991 Vojakkalassa yhdistettiin
maamies- ja naisseurat, jolloin nimeksi tuli nykyinen
Vojakkalan Maa- ja Kotitalousseura.
Pitkän toimintahistorian aikana on järjestetty
monenlaista toimintaa. Nyt uudestaan henkiin herätetty seura pitää toiminnan varsin vilkkaana. Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen seura sai huhtikuun
lopulla uudeksi ja aktiiviseksi puheenjohtajakseen
Ritva Aholan. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ilmo
Kyttälä. Sihteerinä jatkaa Matti Siukola ja rahastonhoitajana Timo Oleander. Uuteen johtokuntaan valittiin myös Jukka Tuomenoja, Anne Lukana ja Tyyne
Oleander. Tilintarkistajiksi valittiin Simo Ollikkala
ja Marjaana Pankakoski ja seuran kokousedustajiksi
nimettiin Ritva Ahola ja Elina Tuomenoja.
Vojakkalan Maa- ja Kotitalousseuraan kuuluu tällä
hetkellä jäseniä reilut 50 henkilöä. Uudet jäsenet ovat
aina tervetulleita seuran toimintaan
mukaan. Mikäli olet halukas liittymään uudeksi jäseneksi lisätietoja saat seuran puheenjohtaja Ritva Aholalta
(040 724 6006).

Tulevat tapahtumat
Tämän ilmestyessä kesän ensimmäinen retki, kyläreissu Keppanakellariin Liesjärvelle, on jo takana.
Keppanakellarissa käytiin porukalla torstai-iltana
15.6.
Lauantaina 1.7. järjestetään tanssit Vojakkalan lavalla klo 20-01. Tanssit tahdittaa Härkätie. Liput 10 euroa.
Retki vanhan ajan maatalousnäyttelyyn Punkalaitumelle järjestetään sunnuntaina 2.7. Paikkana
on Ylikirran museo ja Mauri Kunnaksen piirroksista tutuksi tullut Koiramäen talo. Lähtö tapahtuu klo
10.00 Vojakkalan Kaupalta. Hinta aikuisilta 13 euroa
ja lapsilta 5 euroa. Hinta sisältää kyydin ja pääsylipun näyttelyyn. Ilmoittautuminen 28.6. mennessä
0400 817 140 (Ilmo Kyttälä).
Retki Länsi-Suomeen järjestetään tiistaina 1.8.
Matkan varrella jokaisella on mahdollisuus tutustua
muiden muassa Sarka-museoon Loimaalla. Tehdään
myös pysähdys Humppilaan, missä on mahdollisuus
ostoskierrokseen. Alustaviin suunnitelmiin kuuluu
myös käynti Urpolan Kutomolla ja Heljä LiukkoSundströmin keramiikkataitelija -ateljeeseen tutustuminen. Retki sisältää mahdollisesti myös tutustumiskäynnin johonkin paikalliseen tehtaaseen Lähtö
tapahtuu klo 8.00 Vojakkalan Kaupalta. Tarkemmat
tiedot retken sisällöstä ja hinnasta myöhemmin Lopen Lehden seurapalstalla. Ilmoittautuminen 25.7.
mennessä 0400 817 140 (Ilmo Kyttälä).
Anne Lukana

www.poronoro.fi
Graafinen toimisto. Eikä suotta.
SAHATAVARAT • PANEELIT • LATTIAT
LOPEN RAKENNUSPUU OY

Vuolukiviuunit

Loppi Vojakkala
P. (019) 448 103, fax (019) 448 135

12950 VOJAKKALA
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Tapahtumia
22.6. klo 18
23.6. klo 20
23.6. klo 22
24.6. klo 20
25.6.klo 14
1.7. klo 20
2.7. klo 10
7.7. klo 18
8.7. klo 20
15.7. klo 20
21.7. klo 18-22
22.7. klo 20
29.7. klo 20
1.8. klo 8
5.8. klo 20
6.8. klo 11

Tarkista tarvittaessa: www.vojakkala.fi

Kokonrakennustalkoot uimarannassa - talkoolaisille makkaraa + juomat
Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla. Tapio Rannanmaa yhtyeineen.
Vojakkalan kokkojuhla uimarannassa.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Jermut & Ilkka Halonen.
Lasten teatteritraktori - näytös Tervalammilla.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Härkätie. Järj. Maa- ja kotitalousseura
Retki vanhanajan maatalousnäyttelyyn Punkalaitumelle.
Vojakkalan kylän kesäjuhlat lavalla. Soittaa Härkätie
Tanssit Vojakkalan lavalla. Ajomiehet.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Kimara & Väinö Korsu.
Kesädisko alakouluikäisille Vojakkalan lavalla. Järj. vanhempaintoimikunta & Valpas.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Kimara & Väinö Korsu.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Lopen Harmonikat.
Retki Länsi-Suomeen, mm. Sarka-museo ym.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Trio Tytti Pelkonen.
Luontopyöräretki Prammille, lähtö kaupalta.

Retkellä Särkänniemessä
Vojakkalan koulu kävi kevätretkellä Särkänniemessä.
Retken järjestäminen oli mahdollista vanhempaintoimikunnan merkittävällä tuella: toiminnalla kerätyin
varoin kustannettiin lapsille rannekkeet. Ohessa pari
kuvausta retkestä lasten kertomana.
Ensin menimme planetaarioon. Se oli vähän pelottava. Sen nimi oli elämän arvoitus. Siellä oli aika
pimeetä. Sen jälkeen menimme delfinaarioon. Ne
delfiinit oli tosi kivoja ja tosi taitavia. Niiden nimet
oli Veera, Näsi, Delfi, Eevertti ja Leevi.
Sen jälkeen mentiin ravintola Huvimajaan syömään. Meillä oli ruokana ranskalaisia perunoita ja
nakkeja. Ne oli tosi isot annokset.
Sen jälkeen mentiin laitteisiin. Ensin mentiin karamellikaruselliin. Sitten mentiin delfinaarioon ostoksille. Ostin sieltä Nasu-tikkarin. Sen jälkeen menin lentokonejuttuun. Sitten tattiralliin ja hulluun
bussiin. Sit mentiin jonnekin ja ostin sieltä hattaran.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä - Terassikahvio
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Menin bussiin ja lentokoneisiin monta kertaa. Menin
vauhtimatoon ja sen jälkeen mentiin kahvilaan. Sen
nimi oli Näsi. Sen jälkeen taas lentokoneisiin, hulluun bussiin ja tattiralliin. Sit ihan viimeiseks mentiin vanhoihin autoihin. Sitten mentiin portin lähelle.
Me ehdittiin ajaa ainakin viis kertaa karamellissä.
Retki oli mielestäni oikein mukava.
Tarusisko, 2. lk
Planetaariossa me nähtiin maailman syntyminen.
Delfinaariossa oli kivaa. Minä ostin paljon karkkia.
Minä kävin Troikassa, Orlochlessin tornissa, koskiseikkailussa, tukkijoessa, vauhtimadossa, pikku hinaajassa, huvimajassa,
Volvo-racingissa ja Hurricanessa. Eniten
pidin Troikasta. Retkellä oli tosi kivaa!
Valtteri 2. lk.

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 300 kpl

Omasta paistopisteestä tuoretta leipää
Tilauksesta kaikki rakennusalan tarvikkeet
Polttoainemyynti. Vuokrattavissa mm. venetraileri,
peräkärry, puutarhatyökaluja ym.
Huom! Juhannuksena auki päivittäin!

Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

Kesäaukioloajat:
MA-TO 9.00 - 18.00
PE
9.00 - 20.00

Toimituskunta
Markku Hirvenoja, Anne
Lukana, Liisa Tarkkala

LA
SU

9.00 - 18.00
10.00 - 18.00

Pääjärvent.27,12950 Vojakkala
p. (019) 448 144
sisko@poronoro.fi

Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Forssan Valokopio
Kuriiri
Ritva Simola
Piirrokset
Vojakkalan koululaiset

