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Juhannuskokolle ja tanssimaan
Vojakkalassa vietetään juhannusta jo totuttuun tapaan tanssien ja yhteiskokolla. Juhannusaatton tanssit alkavat
Vojakkalan lavalla kello 20, musiikista vastaa Tonika.
Uimarannassa sytytetään yhteiskokko kello 22. Haitari
soi ja kylätoimikunnan järjestämästä myyntipisteestä tarjolla grillimakkaraa, limsaa ja karkkia. Autolla paikalle
tulevia pyydetään huomioimaan pelastuslaitoksen toive
pysäköinnistä vain rannan puolelle tietä.
Juhannuspäivän iltana Vojakkalan lavalla tanssitaan jälleen. Tällä kertaa musiikista vastaavat Trio Tytti & Musikantit. Tanssit alkavat kello 20, päättyen kello 02.00.

Lasten tekemää teatteria
Toisena juhannuspäivänä ovat teatteritraktorilaiset vauhdissa Tervalammin pihapiirissä (Pääjärventie 1). Lapset
valmistelevat juhannusviikolla esityksen, ja sunnuntaina
kello 14 ovat kaikki tervetulleita seuraamaan peräkärryn
lavalle tehdyn näyttämön tapahtumia.
Juhannuksen pihajuhlilla Tervalammilla on jo useamman vuoden perinne. Tervalammn talon pihapiiri on idyllinen tapahtumapaikka. Ovet ovat avoinna myös vanhaan
tupaan.

Kesäjuhliin koko perheellä
Vojakkalan kesäjuhlia vietetään perjantaina 13.7. kello
18 alkaen Vojakkalan lavalla. Ohjelmassa on ulkona
tutut pihapelit: lapsille kävynheittoa, ja kaikille tikanheitto, ammunta, ketjunheitto ja keilapeli, joissa kolme

sarjaa. Parkkialueen laidalle tuodaan alkuillaksi lasten
iloksi kaneja ja vuohia. Tanssilattialle houkuttelee Härkätie musiikillaan. Kesäjuhlailtoina lattialle sopivat hyvin
myös lapset - kysymyksessähän on koko perheen yhteinen
juhla! Lavan seinille ripustavat kylän taidepiiriläiset oman
näyttelynsä. Puffetti ja grilli palvelevat, sen sijaan oluttarjoilua ei ole. Arpajaiset kuuluvat luonnollisesti ohjelmaan.
Tänä vuonna pääpalkinnoiksi on saatu Hämeen laskuvarjourheilijat ry:n lahjoittama tandemlaskuvarjohyppy ja
Lopen Rakennuspuun lahjakortti. Pieniä arpajaisalkintoja
saa mielellään tuoda myös mukanaan.
Kesäjuhliin on vapaaehtoinen pääsymaksu. Tapahtumajärjestelyistä vastaa kylätoimikunta. Tervetuloa mukaan
kesäiseen tunnelmaan ja vaihtamaan kuulumisia!

Lasten kesädisko heinäkuussa
Tänä vuonna pääsee Vojakkalan lavalle tanssimaan ja viihtymään launtai-iltojen lisäksi myös perjantaina 13.7. kylän
kesäjuhlien merkeissä, seuraavana perjantaina on aikuisten karaokeilta ja sitten heinäkuun viimeisenä perjantaina
27.7. alakouluikäisten kesädisko kello 18-22. Kesädiskon
järjestävät Vojakkalan koulun vanhempaintoimikunta ja
Valpas yhteistyössä viime vuotiseen tapaan.
Diskoon ovat tervetulleita alakouluikäiset, eli 7-13
vuotiaat lapset, vanhempiensa valvonnassa myös ikärajojen ulkopuoliset. Vanhemmat ovat muutenkin tervetulleita valvontatehtäviin. Puffetti palvelee: tarjolla mehua,
limua, karkkia, sipsejä ym. Luvassa menevää diskomusaa
ja välillä myös karaokea.
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Pääjärven - Kaartjärven kalastusluvat! Ostosten kotiinkuljetuspalvelu, mökkitalkkaripalvelut
Syn
Myös murtohälytys- ja videovalvontajärjestelmät
Asiakastietokone nettiyhteyksin käytössä!
RAY:n pelit:
SUOMEN ERIKOISMIES OY
Pullat ja leivät omasta uunista!
Tuplapotti, Monipelit
p. 050 555 5106 fax 0508 555 5106
Meiltä myös AGAn nestekaasut
email palaute@suomenerikoismies.fi www.suomenerikoismies.fi
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Toimitus ei vastaa mahdollisista muutoksista. Tarkista www.vojakkala.fi

Kokonrakennustalkoot uimarannassa
Juhannusaaton tanssit lavalla: Tonika
Vojakkalan kokkojuhla uimarannassa.
Juhannuspäivän tanssit lavalla: Trio Tytti & Musikantit
Lasten teatteritraktori - kesäteatterinäytös Tervalammilla
Tanssit Vojakkalan lavalla: Jaska Mäkynen&Nelostie
Vojakkalan kesäjuhla lavalla. Soittaa Härkätie.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Härkätie
Karaoke-ilta Vojakkalan lavalla
Tanssit Vojakkalan lavalla. Kimara & Pertti Stenholm & Väinö Korsu
Alakouluikäisten kesädisko (järj. Vojakkalan koulun vanhempaintmk &Valpas)
Tanssit Vojakkalan lavalla. Lopen Harmonikat
Kauden päätöstanssit Vojakkalan lavalla. Unto Satorannan yhtye
Luontopyöräretki Pääjärven virkistysalueelle

Luontopyöräretki 5.8.
Tänä vuonna järjestetään luontopyöräretki lähitienoisiin
tutustuen sunnuntaina 5.8., suuntana Pääjärven virkistysalue. Yheislähtö kaupalta kello 11, perillä huilataan
hetki. Lisätietoja tarkemmin lähempänä, tiedustelut Liisa
Tarkkalalta.

Vojakkalan allakka tekeillä!
Sukukirjoistaan tunnettu ja Vojakkalan kylähistoriankin
kirjoittanut Rauli Tammela on työstämässä nyt uutta kirjaa
- Vojakkalan allakkaa. Ajatuksena on, että kirjaan kootaan Vojakkalassa syntyneet, asuneet tai itsensä jotenkin
vojakkalalaisiksi tuntevat syntymäpäiviensä mukaisesti
järjestettynä. Sukukirjoistaan Rauli on jo koonnut sieltä
löytyvät ihmiset, mutta Vojakkalassa on paljon myös uusia
asukkaita, joiden tiedot vielä puuttuvat. Jotta allakasta
saataisiin mahdollisimman kattava, toiveissa olisi, että
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Bussi 49 hlö
Bussi 16 hlö
Taksi 4 hlö
Taksit 8 hlö
pyörätuolivarustus

Tilaukset: Pasi Tarkkala 0400 219 879
Sami Uotila
0400 851 045
Tulossa retkiä, ostosmatkoja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
p. 0500 793 537 Tarja Kulmala
26.-28.6. Valamo-Varistaipaleen kanava-Lintula
To 12.7. Mooseksen perintö Pyynikin kesäteatteri
Ma 16.7. Huvipuisto POWERPARK Alahärmä.
To 19.7. Päiväretki Porvooseen.
La 21.7. Rauman Pitsiviikot
24-26.7. Oulu-Nallikari-Hailuoto-Veljekset Keskinen
La 28.7.2007 Helsingin ja Porvoon saaristo
La 4.8.2007 Ostosristeily Tallinnaan
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ihmiset itse ilmoittaisivat omat ja perheensä tiedot suoraan
Raulille. Päivämäärien tarkistamista varten tämä voisi olla
tarpeen myös kanta-asukkaille.
Allakkan tarvitaan syntymäaika, nimi kokonaisuudessaan ja mahdollisesti luonnehdinta tai erityispiirre. Rauli
kertoi, että jo edesmenneistä, tuntemistaan ihmisistä hän
on kirjoittanut lyhyitä tarinoita tai muisteluita. Samaan
tapaan jokainen voi itse valita, mitä haluaa itsestään kertoa
- harrastuksista, toimista tai tehtävistä kylässä tms. Mahdollisesti jo kuolleista vojakkalalaisista toivotaan ilmoitettavan myös kuolinaika.
Tietonsa voi ilmoittaa suoraan Rauli Tammelalle sähköpostitse osoitteeseen tammenjuuri@saunalahti.fi, tai
perinteisenä kirje- tai korttipostina osoitteeseen Kauriintie
5 C 173, 00740 HELSINKI. Mukaan myös yhteystieto
mahdollisten lisätietojan kysymistä varten. Kirjaa valmistellaan jo jouluksi, joten toimi heti!

Vuolukiviuunit

Hirsipuun pystyttäjä

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

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - pyöräkaivinkone
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä - Terassikahvio
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet. Polttoainemyynti.
Vuokrattavissa peräkärry, puutarhatyökaluja ym.
Avoinna juhannuksena:
Kesän aukioloajat:
22.6.
9.00-16.00
MA-PE 9.00 - 20.00
23.6.
9.00-18.00
LA
9.00 - 18.00
24.6.
10.00-18.00
SU
10.00 - 18.00

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

Vojakkalan Maa- ja kotitalousseuran kuulumisia
Vojakkalan Maa- ja Kotitalousseura sai hyvin aktivoitua
toimintansa vuoden 2006 aikana muutaman hiljaisemman
vuoden jälkeen. Uuden puheenjohtajan Ritva Aholan ja
johtokunnan jäsenten johdolla Vojakkalan Maa- ja Kotitalousseuran toiminta on vilkastunut.
Vojakkalan Maa- ja Kotitalousseura järjesti kantatie
54 läheisyydessä ennen Kurjemäkeä sijaitsevalla kodalla
vuosikokouksen toukokuun alussa 2007 ja samalla kertaa
johtokunta kokoontui. Tämän vuoden toiminnasta tehtiin
ehdotuksia ja lyötiin lukkoon muutamia tapahtumia. Alustavasti suunniteltiin seuraavaa toimintaa vuodelle 2007.
Auringonkukan ja kurpitsan kasvatuskilpailu Vojakkalan alakoululaisille järjestetään kuluvan kesän aikana.
Siemenet koululaisille jaettiin keväällä ja syksyllä järjestämme juhlagaalan Vojakkalan koululla perjantaina
7.9.2007 alkaen kello 18:00. Pisimmät auringonkukat
ja painavimmat kurpitsat kasvattaneet palkitaan tilaisuudessa. Tilaisuuteen ovat tervetulleet kaikki asiasta
kiinnostuneet.
Retki Vironperälle tehdään juhannuksen jälkeen

Tanssit Vojakkalan lavalla järjestetään lauantaina
14.7.2007 kello 20-01, solistina Härkätie. Luvassa on
ainakin metsäaiheista kilpailua, muuta kisailua, arpajaiset
sekä makkaranpaistoa lavatanssien ohessa.
Huutokauppa järjestetään elokuussa 2007. Paikkana
mahdollisesti Vojakkalan lava. Tarkoituksena olisi kyläläisten yhteispanoksena jokaisen tuoda kotoaan niin
vanhat kuin uudemmatkin itselle tarpeettomat tavarat,
jotka voitaisiin huudattaa ostajille. Tarkempi ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.
Teatterireissu Riihimäen tai Hämeenlinnan teatteriin
loka- tai marraskuussa 2007. Tarkemmat tiedot ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Makkarailta kodalla joulukuussa 2007. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Vojakkalan Maa- ja Kotitalousseura toivottaa tapahtumiin ja tilaisuuksiin kaikki kyläläiset ja muut lämpimästi
tervetulleiksi!
Anne Lukana

12950 VOJAKKALA
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Vojakkalan lava 50 vuotta
Vojakkalan lavalla tanssittiin komeasti 50-vuotisjuhlatanssien merkeissä lauantaina 16.6. Asko Stenholm
oli koonnut Lopen Lehdistä tanssi-ilmoituksia vuosien
varrelta, Kirsi Ollikkala oli avustanut ilmoitusten skannauksessa. Ilmoitukset kertokoon puolestaan lavamme
värikkäästä historiasta.
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Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 300 kpl
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Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala
Forssan Valokopio
p. (019) 448 144
Kuriiri
sisko@poronoro.fi
Ritva Simola
Toimituskunta
Markku Hirvenoja, Anne Tilaukset (10€ /vuosik.)
kylän ulkopuol. Siskolta
Lukana, Liisa Tarkkala
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

