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Vojakkalan juhannus 2009

Kesäjuhlat lavalla pe 10.7.

Kokkojuhla uimarannassa 19.6.
Vojakkalan yhteiskokko kylän uimarannassa Kaartjärven rannalla Vojakkalantien varressa sytytetään perinteiseen tapaan juhannusaattoiltana klo 22.00.
Autoilla paikalle saapuvia pyydetään pysäköimään
Vojakkalantien varteen vain rannan puolelle tietä, jotta
kauttakulkuliikenne sujuisi myös kokon aikana.
Rannassa palvelee kylätoimikunnan pienimuotoinen puffetti grilleineen. Saatavilla grillimakkaran
ohella karkkeja ja limsaa. Ja haitari soi kesätunnelmaa
luoden...

Perinteinen koko perheen kesäjuhla Vojakkalan lavalla
perjantaina 10.7. klo 18 alkaen.
Pihaohjelmassa mm. Vojakkalan mestaruuksien ratkonta kävynheitossa (lapset), ammunnassa, tikan- ja
ketjunheitossa sekä keilapelissä (sarjat miehet, naiset
ja nuoret). Tanssilavalla kun ollaan, pääsee myös tanssimaan - musiikista vastaa totuttuun tapaan Härkätie.
Kesäjuhlien aikaan myös perheen pikkuväki mahtuu
kokeilemaan tanssilattian luistavuutta.
Kahviosta löytyvät maistuvat leivonnaiset kahvihetkeä täydentämään. Myös grilli palvelee. Lapset pääsevät kokeilemaan onneaan onginnassa ja arpajaisissa
onni voi kohdata ketä tahansa. Arpajaisiin vastaanotetaan mielellään palkintoja.
Toivon mukaan saamme parkkipaikan laidalle tänä
vuonna myös eläimiä. Lasten ilona ja syötettävänä on
useampana vuonna ollut niin kaneja kuin vuohiakin.
Kesäjuhlajärjestelyistä vastaa kylätoimikunta. Tervetuloa viihtymään ja tapaamaan tuttuja!

Juhannustansseihin lavalle 19.6. ja 20.6.
Vojakkalan lavalla tanssitaan sekä juhannusaattona
että juhannuspäivän iltana. Juhannusaaton orkesteri on
Varsinais-Suomesta, Antero ja tanssiorkesteri Valamo.
Juhannusyössä soivat haitarit, poikkihuilu/saksofoni
ja rummut.
Juhannuspäivän iltana Tytti ja Musikantit valtaavat lavan. Haitari soi tällöinkin kesätunnelmaa tuoden,
orkesteri on Vojakkalassa tuttu jo useammalta vuodelta
eikä enempiä esittelyjä kaipaa.
Vojakkalan lavalla palvelee tanssi-iltoina kahvio
sekä grilli ja olutteltta. Tanssit alkavat klo 20.00 ja
juhannuksena tanssitaan aina klo 02.00 asti. Liput
tansseihin 10€.
Teatteritraktorilaisten esitys 21.6. klo 14.00
Tervalammin teatteritraktorilaisten perinteinen toisen
juhannuspäivän näytös Tervalammin talon pihapiirissä
(Pääjärventien risteys) klo 14 alkaen.
Näyttelemisestä innostuneet lapset ja nuoret kokoontuvat jälleen juhannusviikolla Tervalammilla valmistellen Eliisa Asikaisen ohjauksessa esitystä sunnuntain
näytökseen. Juhannussunnuntaina näemme, mitä tänä
vuonna lapsemme ovat saaneetkaan aikaan...
Tervalammin talon vanha tupa on avoinna sunnuntaina. Valtavien pihapuiden katvessa on mahdollisuus
tavata myös vuohia. Tähän pienimuotoiseen pihajuhlaan Tervalammille ovat kaikki tervetulleita, vapaaehtoinen pääsymaksu.

Vojakkalan lavalla tanssitaan!
Vojakkalan lavalla soi tanssimusiikki jokaisena kesälauantaina aina elokuun puoliväliin asti. Tule ja koe
pienen maalaislavan tunnelma! Tanssit alkavat klo 20,
pääsyliput 10€.
Tänä vuonna Vojakkalan lavan esiintyjäkaartia uusittiin melkoisesti, mutta toki joukossa on joitakin vanhoja
tuttujakin nimiä. Juhannustanssien jälkeen, kesäkuun
päätteeksi kuullaan Tapio Rannanmaan orkesteria,
solistina Taisto Saaresaho. Heinäkuun aloittaa Kyösti
Salmen ja Sinitakit. Ensikertalaisia Vojakkalan lavalla
ovat 11.7. Raimo Turtiainen orkesterinaan Pojat ja 18.7.
Jorma Markos ja La Mer. Heinäkuun viimeisenä lauantaina soittavat totuttuun tapaan Lopen Harmonikat.
Elokuun hämärtyvässä illassa tanssittaa Janne Ahosen
ja Markku Ignatiuksen orkesteri ja 8.8. Odessa laulusolistinaan Pertti Niemi.
Korsuorkesteri halusi myös päästä tänä kesänä
Vojakkalan lavalle, joten Korsuorkesteri päättää Vojakkalan lavakauden keskiviikkona 12.8. klo 19 alkaen.
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Alakouluikäisten kesädisko pe 7.8.

Pesäpalloa ja muuta liikuntaa

Alakouluikäisille järjestetään jo perinteiseksi muodostunut kesädisko Vojakkalan lavalla perjantaina 7.8. klo
18-21. Diskoikäisiltä peritään pieni sisäänpääsymaksu,
vanhemmat pääsevät sisään valvojan ominaisuudessa
ilmaiseksi.
Tänä vuonna paikalle järjestetään bussikuljetus myös
Lopen kirkonkylältä, mahdolliset paikka-varaukset
Lin-Car 0100 84600. Järjestelyistä vastaa Vojakkalan
koulun vanhempaintoimikunta ja Vojakkalan Valpas
yhteistyössä.

Viime kesäiseen tapaan koulun kentällä pelataan pesäpalloa tiistai-iltaisin klo 18 alkaen. Peli-illat on tarkoitettu lähinnä alakouluikäisille, järjestelyistä vastaa
koulun vanhempaintoimikunta.
Maastojuoksuja Kalattoman nummella on jatkettu
torstai-iltaisin. Ainakin vielä to 25.6. juostaan, ja mahdollisesti koko kesän, jos juoksijoita riittää. Tarkista
tarvittaessa tilanne Eerolta, p. 050 303 4948.

Luontopyöräretki su 16.8.
Koulujen jo alettua, sunnuntaina 16.8. pyöräillään jälleen Vojakkalan luontopyöräretki. Vuosi sitten käytiin
Uudentalon kulmilla, sitä ennen Pääjärven laavulla,
Prammilla... Vuosien myötä on ehditty kiertää kylää
eri kulmilta. Mihin suuntaan tänä vuonna mentäisiin?
Ehdotuksia voi esittää Liisalle p. 448 033.
Seuratkaa ilmoittelua elokuussa (Lopen Lehti ja
www-sivu), yhteislähtö kaupan pihalta klo 11.00.

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600
Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
Ti 4.8.-09 MADONNAn konsertti Tallinnan laululavalla! Pakettiin sisältyy VIP-liput, laiva- ja bussimatkat sekä hotelliyöpyminen.
Hinta 385€. Vielä muutama paikka, varaa heti!
Ke 8.7. klo 18 ja La 18.7. klo 18
Iso-Heikkilän isäntä ja hänen renkinsä Kalle Pyynikin kesäteatterissa Tampereella. Matkat ja lippu 55€.
Pe 31.7. klo 19 ja Pe 7.8. klo 21 Simpauttaja Hausjärven Miinan
Montussa (Turkhaudan kesäteatteri). Matkat ja lippu 32€, eläkeläisiltä 30€.
Pe 11.9. klo 19 Punahukka - Kari Hotakaisen draamakomedia
Riihimäen Teatterissa. Matkat ja lippu 42/38€.
La 26.9. klo 13 Vuonna 85 REMIX Tampereen Työväen Teatterissa. Matkat ja lippu 65€.
Pe 2.10. klo 19 ”Hyvää syntymäpäivää Vivian”, komedia Riihimäen Teatterissa. Matkat ja lippu 45/41€.
La 17.10. Purkkaa ja jytää -revyy Tamperetalon Sorsapuistosalissa. Buffet klo 19 alk, konsertti klo 21, kesto noin 2,5 tuntia.
Matkan hinta yht. 85€ (sis. kuljetukset, konsertin ja buffetin).
Ma 16.11. klo 19 Yritetään hyvällä -vierailuesitys Riihimäen
Teatterissa. Matkat ja lippu 45€.
La 28.11. klo 14 Saranat ja Sardiinit - farssi Riihimäen Teatterissa.
Sopii vaikka pikkujouluesitykseksi! Matkat ja lippu 42/38€.
La 28.11.-5.12. Latausmatka Lappiin. Yllästunturi, Äkäslompolo.
Matkan hinta 650€ sis. edestakaisen bussimatkan, täysihoidon 2
hengen huoneissa ym.
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Kuulumisia koululta
Vojakkalan koululla vietettiin kevätjuhlaa kauniissa
kevätsäässä lauantaina 30.5. Samalla jätettiin jäähyväiset
kuluneen lukuvuoden opettajille ja avustaja-Annelille.
Rehtori-Jonna ottaa rohkean askeleen ja muuttaa Pohjois-Karjalaan aloittelemaan uutta elämää ja Anu-open
työsuhdetta ei jatkettu, kun kunnassa oli työtä vailla
olevia vakituisessa työsuhteessa olevia opettajia.
Ensi lukuvuonna eskareita ja 1.-2. luokan oppilaita
opettaa Kaisa-Mari Mäkivierikko ja yläluokkalaisia
Satu Rantanen, joka toimii myös rehtorina. Molemmat
siirtyvät Vojakkalan koululle Kirkonkylältä. Kouluavustajaa ei ilmeisesti tule.
Kulunut lukuvuosi osoitti, että asiaansa paneutuvat
opettajat saavat paljon aikaiseksi, vaikka aloittaisivatkin
uusina ja lapsia ja paikkaa tuntemattomina työnsä. Niinpä
luotamme siihen, että myös tuleva lukuvuosi sujuu hyvässä
järjestyksessä ja pikkukoulun mahdollisuuksia onnistuneesti
hyväksi käyttäen. Tervetuloa Satu ja Kaisa-Mari!
Vojakkalan koululaisten töitä ja mm. kevätjuhlassa
esitetyn ”KesäHop”-biisin sanat löytyvät Vojakkalan
www-sivustolta koulun kohdalta.

www.vojakkala.fi tiedottaa
Kylän oma www-sivusto tiedottaa ajankohtaisista kylätapahtumista nopeammin, kuin tämä paperinen Viestimme.
Tarkista siis tapahtumatiedot ym. tarvittaessa netistä.
Osoitteessa www.vojakkala.fi olevaa sivustoa kehitetään edelleen. Tavoitteena on luoda kesän aikana uusi
sivu ”Vojakkalaa kuvina”, eli valokuvia kylän eri kulmilta - omia kuviaan voi tarjota sivuston ylläpitäjille.
Jonkunmoinen kylän palveluhakemisto rakentunee
sivustolle myös, viimeistään tulevan talven aikana.
Ideat, kirjoitukset ja kommentit ovat tervetulleita!
Myös Vojakkalan Viestiin otetaan vastaan kirjoituksia
ja juttuideoita - seuraava numero ilmestyy elokuussa.

PERÄÄN KUULUTUS
Viime syksynä ennen lumia oli ”lainattu” Rajakujalta
alumiiniset lähes 4-metriset jatkotikkaat. Tikkaden
toinen puolisko kaipailee näin kesän tullen jo kaveria
kotiin. Ethän vain ole unohtanut palautus osoitetta?
Tikkaita odotellen, Rajakuja 17 asukkaat

Pidetäänhän Vojakkala siistinä!
Keskitetty molok-jätteenkeräys Lopen kunnassa on päättynyt vuoden vaihteessa - ja tämä valitettavasti näkyy
ympäristössämme, kun sekalaista tavaraa löytyy milloin
mistäkin... Jokaisella taloudella olisi siis oltava oma sopimus jäteyrittäjän kanssa jätteen keräyksestä, myös mahdolliset kimppakeräysastiat ovat mahdollisia. Biojätteen
kiinteistökohtainen kompostointi on suositeltavaa.
Vojakkalantien varressa, likimain koulun tontin
kulman kohdalla tien toisella puolella on hyötyjätteen molokit. Tänne saa jättää vain kotitalouksien
pienmetallia, keräyslasia ja lajiteltua keräyspaperia.
Keräyspaperia ja pahvia voi toimittaa myös koulun
ulkovarastoon, keräyspaperituotto menee koulun vanhempaintoimikunnan tilille.
Maksuton ongelmajätteiden, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä metalliromun vastaanotto toimii Kunnan
varikolla (Ojajoenkaari 94) keskiviikkoisin klo 7.30-16,
muina aikoina sopimuksen mukaan.
Suuremmat jäte-erät ja rakennusjäte olisi kuljetettava
suoraan Kiertokapulan kaatopaikalle joko Hyvinkäälle
tai Hämeenlinnaan.
Jos havaitset epämääräistä liikennettä kylän keskustan molokilla tai näet jonkun purkavan jätelastiaan
luontoon, ota auton rekisterinumero ylös tai nappaa
kuva kännykkäkameralla ja ota yhteyttä esim. kylätoimikunnan pj. Marko Saikkoseen p. 044 951 4778.
Kaikki ylimääräinen jätteiden poiskuljetus tehdään
yhteisillä verovaroillamme, eikä ole kiva törmätä luontoretkellään risoihin huonekaluihin tai epämääräisiin
jätesäkkeihin. Toimitaan vastuullisesti ja pidetään
huolta ympäristöstämme!
Muista myös kierrätyskeskus
Itselle tarpeeton, ehjä tavara voi olla jollekulle toiselle
käyttökelpoista. Rengon ja Lopen rajalla Vojakkalassa
toimii yksityinen kierrätyskeskus, jonne vastaanotetaan mm. naulatonta puutavaraa, kaakeleita, ruuveja
ym. remontoinnissa ylijäänyttä, kodin käyttöesineitä,
toimivia kodinkoneita ym. Romuja ja viallisia laitteita
ei kannata tuoda, ei myöskään kylmälaitteita, akkuja,
autoja eikä vaatteita.
Soita ja sovi tulostasi etukäteen, p. 044 951 4778,
Marko Saikkonen. Ja muista, että kierrätys toimii myös
toisinpäin - tiedustelkaapa!

KOTIPALVELU
TERTTU LUKANA Tmi

P. 050 531 5561

Monipuolista kotiapua:
• Koti- ja mökkisiivoukset • Ikkunoiden pesu • Avustaminen • Asiointi
• Pihanhoito • Patjojen, sohvien ja isojen mattojen syväpuhdistus/kem. pesu.
Kaikista töistä -60% kotitalousvähennys!

SOITA JA TIEDUSTELE ROHKEASTI!

www.terttulukana.ﬁ

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

Myynti • Asennus • Huolto
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

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

Tapani Koski 0500 469 718
Huom. Matka ei ole este! Mökkini sijaitsee Vojakkalassa.

12950 VOJAKKALA
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Tulossa...

Katso myös www.vojakkala.fi

18.6. klo 18

Kokonrakennustalkoot uimarannassa. Pestään myös laituri ja siivotaan ranta-alue
- Tule mukaan talkoilemaan!
19.6. klo 20Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla: Antero ja tanssiorkesteri Valamo
19.6. klo 22
Kokkojuhla Vojakkalan uimarannassa. Kokko sytytetään klo 22.00
20.6. klo 20Juhannustanssit Vojakkalan lavalla: Tytti & Musikantit
21.6. klo 14
Tervalammin talon pihapiirissä Teatteritraktorilaisten kesäteatteriesitys.
22.6.-4.7.
Nuorten purjelennon MM-kisat Räyskälässä - näkyy ja kuuluu varmasti myös Vojakkalassa!
23.6. klo 18Pesäpalloa koulun kentällä - pelataan kesätiistaisin viikoittain
25.6. klo 18.30- Maastojuoksut Kalattoman nummella. Juostaan kesälläkin torstaisin, jos väkeä riittää...
27.6. klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla: Taisto Saaresaho & Tapio Rannanmaan yhtye
4.7. klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla: Kyösti Salmen ja Sinitakit
10.7. klo 18Vojakkalan kesäjuhlat lavalla. Pihapelejä, arpajaiset ym. Soittaa Härkätie.
11.7. klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla: Raimo Turtiainen & Pojat
17.7. klo 18Sähkönokan kesäilta Räyskälän Sähkönokassa
18.7. klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla: Jorma Markos & La Mer
25.7. klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla: Lopen Harmonikat
1.8. klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla: Janne Ahonen & Markku Ignatius
7.8. klo 18-21 Alakouluikäisten kesädisko Vojakkalan Lavalla. Järj. koulun vanh.tmk &Valpas
8.8. klo 20Tanssit Vojakkalan lavalla: Odessa & Pertti Niemi
12.8. klo 19
Kesäkauden päätöstanssit Vojakkalan lavalla: Korsuorkesteri. HUOM. päivä ja aika!!
16.8. klo 11
Luontopyöräretki - kohde vielä avoin. Vinkkejä vastaanotetaan!

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

Hirsipuun pystyttäjä

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

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman

-sisustuspuut

PANEELIT, LISTAT,
LATTIALAUDAT
Yksilöllisesti toteutetut
ratkaisut.
Edulliset rahdit
myös kesämökeille.
Laadukkaan puutavaran ostopaikka!
Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Avoinna arkisin klo 8.00 - 17.00

www.lopella.fi
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Perinteinen sekatavaramyymälä
Omasta paistopisteestä tuoretta leipää!
Tilauksesta rakennusalan tarvikkeet.
Kesän aukioloajat:
Avoinna juhannuksena:
MA-TO 9.00 - 18.00
PE 19.6. 09.00 - 16.00
PE
9.00 - 20.00
LA 20.6. 12.00 - 18.00
LA
9.00 - 18.00
SU 21.6. 10.00 - 18.00
SU
10.00 - 18.00
MM-kisaviikoilla 22.6.-5.7.
avoinna arkisin klo 20 saakka joka päivä!

Ilmestyminen kuusi kertaa vuodessa,
parillisten kuukausien puolivälissä
Julkaisija Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos 300 kpl
Jakelu
Urpo Vienonen
Monistus
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala
Forssan Valokopio
p. (019) 448 144
sisko@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Seppo Simola
Markku Hirvenoja, Anne Lukana, Tilaushinta postitettuna
Liisa Tarkkala
10€/ vuosikerta
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

