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Nyt metallit ja elektroniikkaromu kierrätykseen!
Metallin- ja elektroniikkaromun sekä
lyijy-akkujen keräys Vojakkalassa 13.5.23.5. Ruokojoen tontilla (ent. kyläkaupan
vieressä), varaston edessä. Romut vain
niille kuuluville lavoille/astioihin. Muuna
aikana paikalle ei saa jättää jätettä!
Siivotaanpa joukolla nurkkiamme ja tuodaan kertynyt romumetalli ja vanhentunut elektroniikka sekä toimimattomat
lyijyakut kierrätykseen. Keräyslavat tuodaan Vojakkalaan
perjantaina 13.5. ja viedään pois maanantaina 23.5. Paikkana
Vojakkalan kaupan viereinen Ruokojoen tontti Vojakkalantien varressa (os. Vojakkalantie 58).

Elektroniikkalaitteet:
Kodin elektroniikka kuten televisiot, audiolaitteet, sähkötyökalut, leivänpaahtimet, mikroaaltouunit, vatkaimet, tulostimet, pelikonsolit, tietokoneet, puhelimet yms

Lyijyakut:
Ajoneuvon käynnistysakut, Veneiden akut
HUOM! Keräyksessä ei vastaanoteta kylmälaitteita,
eikä minkäänlaista öljyä eikä nesteitä!
Jos lähdössä on kokonaisia autoja, isoja puhtaita metallisäiliöitä, maataloustyökoneita tms. raskaampaa, ilmoita Siskolle
(yhteystiedot alla), niin laitetaan osoitteet ylös ja hakevat
nuo nosturilla, kso seuraava ohje!

Kierrätettäväksi kelpaa:

Iki-Metallin ohje kerättäville autonromuille:

(huom. omat keräysastiat kullekin)

Autosta ei tarvitse/saa laskea nesteitä. Otamme nesteineen,
akkuineen, auton renkaineen. Ainoa mitä tarvitsee irroitta,
on auton pyörän pultit. Pultit voi heittää auton sisään. Auto
nostetaan katosta, jolloin renkaat tippuvat maahan, maasta
nostetaan lavalle. Autoja ei saa olla sähkölinjojen alla.
Kovalta tieltä pitää päästä nostamaan sekä kääntöpaikka
kuorma-autolle.
Vastaanotettaessa auton asiapaperit sekä rekisteröinti- ja
tunnistetiedot tarkistetaan. Omistajalle annetaan romutustodistus ja rekisteristä poistosta lähtee tieto sekä vakuutusyhtiölle että ajoneuvohallintokeskukselle. Vain auton omistajalla
on oikeus romuttaa ajoneuvo. Autonomistaja voi kuitenkin
tehdä luovutusvaltakirjan.

Sekalainen metalliromu:
Pienmetallit: kattilat, padat, peltipakkaukset, tölkit, alumiinifoliot, vanhat naulat yms.
Autojen ja koneiden metalliosat kuten moottoriosat,
irtopellit, pultit ja mutterit, jouset, vanteet, akseli yms.
(kokonaiset autot, isot tyhjät puhtaat säiliöt, maatalouteen
liittyvät painavammat työkoneet noudetaan Iki-Metallin
puolesta)
Pienkojeet ja laitteet kuten moottorisahat, vesipumput,
agrekaatit, ruohonleikkurit, kottikärryt, polkupyörät, lastenrattaat, hellat, kiukaat, tiskikoneet, pesukoneet
Metallit kuten kattopellit, kaapelit, käämit, putket, tangot,
tyhjät puhtaat tynnyrit, kupariputket, alumiiniprofiilit, teräsputket, tikapuut,
Metallirakenteiset kalusteet kuten puutarhakeinut, tuolit,
mattotelineet, kuivaustelineet, valaisimen rungot

Kotiapu Merja Tiilikka
SIIVOUKSET

Koti- ja mökkisiivous, ikkunoiden pesut

ASIOINTIPALVELUT

Apteekissa asiointi ja kaupassa käynti

Keräyksen järjestää Vojakkalan kylätoimikunta yhteistyössä
Iki-metalli -kierrätysyrityksen kanssa. Lisätiedot Siskolta
(etunimi@poronoro.fi tai 050 522 8955).

050 552 7096

merja.tiilikka@pp.inet.fi

AVUSTAMISPALVELUT

Ulkoilu, kylvetys, mökkien lämmitys,
haravointi, kukkien kastelu, nurmikon ajo,
puiden kanto, ruuan valmistus, leipominen
(asiakkaan luona), mattojen pesu yms.
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Tienvarsien siivoustalkoot &
sämpyläkahvit tiistaina 3.5.
Yhteistä tienvarsien siivoustalkoopäivää pidetään Vojakkalassa tiistaina 3.5. Jokainen voi lähteä siivoamaan oman
aikataulunsa mukaan, tai siivota myös jonain edeltävänä
päivänä, jos tiistai ei sovi.
Täysiä roskasäkkejä voi jättää pääteiden varsiin, ne kerätään autokyydillä tiistain päätteeksi. Täydet pussukat ovat
myös merkkinä mahdollisille muille kerääjille, mistä on jo
menty. Tyhjiä jätesäkkejä löytyy kyläkaupan kahviosta omien
tilalle talkookahvilla käydessä.
Tavoitteena on, että ainakin kylän päätiestön varsista
saataisiin kerätyksi sinne heitellyt roskat. Suurin urakka
on varmastikin kantatie 54:n varressa. Vojakkala on perinteisesti vastannut tämän tien siivouksesta Rannin risteykseen
asti Lopelle päin, ja ainakin sahan kulmille saakka toiseen
suuntaan, mieluusti kunnan rajalle saakka.
Jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, tarvitaan paljon aktiivisia ihmisiä. Tule sinäkin mukaan, jos vain voimat antavat
myöten - jo yhden illan yhteisellä siivoilupanoksella saamme
paljon näkyvää aikaiseksi!
Entisen kyläkaupan kahviossa on tarjolla talkookahvit
sämpylöiden kera tiistaina 3.5. klo 18.30-20. Kaikkien
siivoustalkoisiin osallistuneiden kesken arvotaan myös
lounaslahjakortti kahdelle hengelle Räyskälän ilmailukeskuksen ravintolaan (Air Cafe). - Jos et ehdi talkookahville,
mutta käyt kuitenkin siivoamassa, soita/laita viesti Siskolle
(050 522 8955 tai etunimi@poronoro.fi) jotta olet mukana
arvonnassa!
Jos et keksi, mistäpäin kannattaisi lähteä siivoamaan,
kysäise oman kulmakuntasi kylätoimikuntalaiselta tai Siskolta. Ainakin 54-tien varressa urakkaa riittää isommallekin
porukalle.

www.poronoro.fi

Maastojuoksut
Koko perheen maastojuoksut alkavat jälleen Kalattoman
nummella. Ensimmäinen kokoontuminen torstaina 5.5.,
lähtö klo 18.30. ns. ”vanhasta paikasta” (eli isojen linjojen
alta, oikealle Kauppisen jälkeen lähtevän metsätien varresta).
Jatkettaneen viikoittain, sopimuksen mukaan, seuraa ilmoittelua!
Maastossa useita eri mittaisia lenkkejä, mukaan voivat
hyvin tulla myös alle kouluikäiset vanhemman seurassa.
Järjestelyistä vastaa Vojakkalan Valpas. Lisätietoja Urpolta
tai Eerolta p. 050 303 4948

Perennojen ja pihakasvien vaihtoilta
Kevään kyläkerhoilut päätetään kasvienvaihto -teemalla.
Tiistaina 17.5. klo 18-20 kyläkaupan pihalla ja kahviossa
puhutaan ainakin kasveista (ja varmaan myös paljosta
muusta)! Jos siis kukkapenkkejä ja pihaa kesäkuntoon laittaessasi vastaan tulee perennoja, pensaita tms, jotka eivät
sovi enää paikallaan kasvamaan ja ovat sinulle ylimääräisiä,
laita ne pussiin tai purkkiin ja ota mukaasi tiistaina. Sinulle
tarpeettomat kasvit voivat olla aarre toiselle, ja ehkä löydät
vaihdossa jotain, mitä ei omalla pihallasi vielä ole.
HUOM. Paikalle ovat kaikki tervetulleita, normaaliin
kyläkerhotyyliin, ts. paikalle voi tulla myös, vaikkei olisi
kasvien vaihtelusta kiinnostunut laisinkaan!

Tarkista tapahtumatiedot

www.vojakkala.fi

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

Tapani Koski 0500 469 718

Valokuvaus, videointi, www-sivut, mainokset ym.
Markku 040 584 5874

KOTIPALVELU
TERTTU LUKANA Tmi

0100 84600

P. 050 531 5561

• Koti- ja mökkisiivoukset, ikkunoiden pesu ym kotityöt
Kaikista töistä -60% kotitalousvähennys!

Tulossa päiväretkiä, teatterimatkoja, ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!

SOITA JA TIEDUSTELE ROHKEASTI!

Ma 6.6.2011 Päiväristeily Tallinnaan, lähtö Loppi kk klo 5.15,
paluu n. klo 22. Hinta 42€/hlö

www.terttulukana.fi

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573
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Ke 22.6.2011 Forssan juhannusmarkkinat, lähtö Loppi kk 8.30,
paluulähtö 13.30. Kyytiin myös matkan varrelta! Hinta 20€/hlö.
La 2.7.2011 klo 18 Rauta-aika, Pyynikin kesäteatteri, Tampere.
Hinta 57€/54€ eläk./51€ opisk.
Ti 5.7. Mäntyharjun loma-asuntomessut. Päiväretki, lisätietoa
myöh. Hinta 30€/hlö (vähint. 30 lähtijällä).
La 6.8. 2011 Forssan Holjat -kaupunkifestivaali torilla
Su 7.8.2011 PICK NICK harrasteajoneuvotapahtuma raviradalla.
Lähtö Lopelta klo 9, matkan varrelta pääsee kyytiin. Paluulähtö klo
16. Aikataulu voi tarkentua myöh. Hinta 25€/hlö

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

Kalastusluvat
• Vojakkalan osakaskunnan kalastusluvat ja pyydysmerkit myynnissä entiseltä kaupalta, Urpo Vienoselta p.
044 589 8085 tai Riihisalosta.
• Pääjärven kalastusluvat ja merkit Luukkolasta kauppaa
vastapäätä, p. (019) 448 008.

Koulutettu hieroja

Tmi Nina Svärd, Räyskälä p. 044 333 9143

-sisustuspuut

PANEELIT, LISTAT,
LATTIALAUDAT
Yksilöllisesti toteutetut
ratkaisut.
Edulliset rahdit
myös kesämökeille.

Vojakkalan lavan kesä 2011
Pitkä talvi on takana ja kesä tulee pitkin harppauksin. Yhtä
varmasti kuin kesä, tulevat myös Vojakkalan lavan kesätanssit!
Avajaisia vietetään tänäkin kesänä kaksi viikkoa ennen
juhannusta. Juhannuksena tanssitaan totuttuun tapaan kahtena iltana ja siitä tanssikausi jatkuu lauantaisin aina 6.8.
asti. Lavakausi päätetään keskiviikkotansseihin 10.8. Korsuorkesterin tahdittamana.
11.6. Avajaisissa soittavat Kotkan pojat Jorma Markos &
La Mer
24.6. Juhannusaattona nähdään lavalla uusi tuttavuus, Riihimäen seudulta Ari-Pekka Toivola & Alaska.
25.6. Juhannupäivänä nähdään lavalla jo tutuksi käynyt Tytti
ja Musikantit.
2.7. Heinäkuu aloitetaan viime kesäiseen tapaan: Lopen
Rakennuspuu sponsoroi nämä tanssit ja lavalla nähdään
Markku Laamanen ja Gulliver Travellers.
9.7. Sirkka ja Velikullat Hyvinkäältä ovat myös Vojakkalan lavan ensikertalaisia.
16.7. Viime kesästä tutuksi tullut Focus & Sakke Kotilainen
tulevat tanssittamaan Turun seudulta.
23.7. Kesän ensikertalaisiin kuuluu myös Bonus & Kauko
Salmi. Orkesteri tulee Humppilan ympäristöstä.
30.7. Heinäkuun päättää totuttuun tapaan Lopen Harmonikat.
6.8. Viimeiset lauantaitanssi soittaa myös ensikertaa Vojakkalassa esiintyvä Teijo Suomen orkesteri Forssasta.
10.8. Kesä päättyy viime vuotiseen tapaan Korsuorkesterin
vierailuun.
Tansseissa tavataan!
Vojakkalan Valpas
PS. Jos et ole vielä varannut talkoovuorojasi ensi kesän
tansseihin, ota kiiruusti yhteyttä Merjaan p. 040 762 4488
(etunimi.zetterman@gmail.com)

Hirsipuun pystyttäjä

Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Avoinna arkisin klo 8.00 - 17.00

www.lopella.fi

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

12950 VOJAKKALA
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Yhteystie

dot, tapah

www.voj
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Kyläkerho kaupan kahviossa. Jutustelua, käsitöitä & lautapelejä, tule mukaan!
Tienvarsien siivoustalkoot. Sämpyläkahvit talkooväelle kaupalla klo 18.30-20
Maastojuoksut Kalattoman nummella alkavat, tervetuloa koko perheellä liikumaan!
Jatketaan sopimuksen mukaan torstaisin.
Seurakunnan järjestämä vanhemman väen kerho Vojakkalassa, kauppatilan kahvio.
Kyläkerho, teemana perennojen yms. kasvien vaihto. Jutustelua, kahvittelua yms.
Voit tulla myös ilman kasveja, muuten vaan tapaamaan ihmisiä!
Paikkana kaupan kahvio (ja piha).
Vojakkalan lavan
siivoustalkoot
Laiturin lasku ja rannansiivoustalkoot uimarannassa
toukokuun lopulla
Länsi-Lopen koulun kevätjuhla
, seuraa
ilmoittelua!
sekä käsityö- ja kuvataidenäyttely Topenon Seurantalolla
Avajaistanssit Vojakkalan lavalla: Jorma Markos & La Mer
Vojakkalan kylätoimikunnan kokous
Kokonrakennustalkoot uimarannassa.
Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla: Ari-Pekka Toivola & Alaska-yhtye
Yhteiskokko Vojakkalan uimarannassa, kokon sytytys klo 22
Juhannuspäivän tanssit Vojakkalan lavalla: Tytti & Musikantit
Lasten tekemää kesäteatteria: Tervalammin teatteritraktorilaiset esiintyvät
Tervalammin talon pihapiirissä (Vojakkala, Pääjärventien risteys)
Tanssit Vojakkalan lavalla: Markku Laamanen & Gulliver Travellers
Kesäjuhlat Vojakkalan lavalla. Pihapelejä, yhdessäoloa. Puffetti palvelee,
Härkätie soittaa tanssimusiikkia.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Sirkka & Velikullat
Tanssit Vojakkalan lavalla: Focus & Sakke Kotilainen
Tanssit Vojakkalan lavalla: K. Salmi & Bonus
Tanssit Vojakkalan lavalla: Lopen Harmonikat
Tanssit Vojakkalan lavalla: Teijo Suomen orkesteri
Kesäkauden päätöstanssit Vojakkalan lavalla: Korsuorkesteri

Laskettua
Toimeliaat kylät -hankkeen Anneli on selvitellyt Kotikylälehteä tehdessään kylien tietoja mm. asukasmääristä.
Vojakkalan asukasmäärä:
0-6 v:
poikia 10,
tyttöjä 8
7-15 vuotiaita: poikia 18
tyttöjä 15
16-24 vuotiaita: miehiä 6
naisia 5
25-64 vuotta
miehiä 60
naisia 56
65- 120
pappoja 15
mammoja 20
Yhteensä 109 miestä ja 104 naista, 213 asukasta.

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
LA 30.4. 10.00 - 16.00
Vappuna avoinna:
SU 1.5.
10.00 - 18.00
Kesän aukioloajat 1.5. alk:
9.00 - 18.00
MA-TO
9.00 - 18.00 LA
10.00 - 18.00
PE
9.00 - 19.00 SU

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

Ilmestyminen
Julkaisija
Ilmoitushinta
Painos

4-6 kertaa vuodessa,
kun tiedotettavaa ilmenee
Vojakkalan kylätoimikunta
1 € / palsta-cm
300 kpl

Jakelu
Urpo Vienonen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala Monistus
p. (03) 433 4331
Forssan Valokopio
etunimi@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Ritva Simola
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ 6 numeroa
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

Myynti • Asennus • Huolto
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396
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