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Vojakkalan kyläasiat internetissä: www.vojakkala.fi

Kesäfiiliksellä
Kesä on saapunut Vojakkalaan. Luonto on vehreimmillään
ja kohta päiväkin pisimmillään.
Kylää on laitettu kesäkuntoon pitkin kevättä erilaisissa talkoissa. Toukokuu aloitettiin tienvarsien siivouksella. Talkoolaisten kesken arvotun lahjakortin Räyskälän kentän kahvioon
voitti Matti Uotila. Suurkiitos kaikille osallistuneille!
Myös toukokuun romunkeräykset sujuivat kiitettävän siivosti; metalliromunkeräys tuotti tiivistetyn korkean lavallisen, punnitustietoa ei vielä olla saatu. Sekalaista kaatisjätettä
olisi kaatisjätteen keräsypäivänä sopinut tuomaan enemmänkin, ehkä maksullisuus rajoitti tuontia? Toivotaan kuitenkin,
että kenenkään ei tarvitse ulkoillessaan törmätä luontoon
heitettyihin sekalaisiin huonekaluihin, rakennusjätteisiin tms.
Kukahan lienee viime syksynä vaihtanut ruskeita paneloituja
ulko-oviaan/ siivonnut varastostaan jemmaan jätettyjä, ja
levitellyt ne pitkin Tervalammin muistomerkin ympäristöä?
Törkeää!!
Kaartjärven uimarantakin siivottiin kuntoon ja koko pitkä
laituri saatiin pitkästä aikaa veteen. Muistattehan, että pukukopilta lähtevän polun päästä löytyy tavallinen ”ulkohuussi”,
joten ei tarvitse puskien laidoilla käydä tarpeillaan… Jätetään
myös rannassa olevat veneet rauhaan: niitä ei ole tarkoitettu
kenenkään kiipeilyalustoiksi, istumapaikoiksi tms.!
Vojakkalan lavaa siivottiin pariinkin otteeseen ja kesäkauden avajaistanssit pyörähdeltiin viikko sitten. Tanssijoita oli
paikalla pitkälti toista sataa, vaikka keli oli vielä koleanpuoleinen. Tanssikausi jatkuu juhannusaatosta aina 11.8. saakka.
Lavalla on ihan oma kesäfiiliksensä, joka kannattaa edes
kerran kesässä käydä kokemassa.
Kioskista kylätuvaksi -hankkeen tiimoilta on kauppakiinteistössä saatu kahviohuoneiston väliseinät purettua. Tila
vaikuttaa melkoisen suurelle ja kivan valoisalle. Talkoilut
jatkuvat mm. uusien seinien ja pintojen rakentelulla, kunhan
tilattua tavaraa saadaan paikalle.
Kesämenoista, talkoista ja tapahtumista löytyy ajantasainen
tieto mm. www.vojakkala.fi -sivustolta. Ja niille, jotka facebookia käyttävät tiedoksi, että nyt löytyy oma VojakkalaFb- -ryhmäkin!
Juhannusviikolla kylällä tapahtuu melkein joka päivä.
Yllätä itsesi ja lähde mukaan! Yhdessä tekeminen ja ihmisten tapaaminen tuovat uutta virettä elämään. Nautitaan
kesästä!
Fiilistellen,
Sisko Savolainen. Vojakkalalaiset ry:n pj

POTTUPIILO

Keskiviikkona 20.6.2012 klo 18-21
Pottupiilo on leikkimielinen rastiratakilpailu, jossa radan nopeimmin suorittanut
palkitaan kapallisella mullantuoksuisia
uusia perunoita. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan toinen kapallinen
perunoita. Mukaan voi mahtua muutama
yllätyskin...
Radan aikana tutustut annettujen etenemisvihjeiden avulla
Vojakkalan kylään, sen historiaan ja ihmisiin. Rastiradan
voi suorittaa joko kävellen tai pyöräillen, ilman karttaa ja
kompassia. Rastien etäisyydet ovat lyhyehköt ja sijainnit
Vojakkalan kylän keskustan tuntumassa. Rastien kokonaismäärää ei kerrota ennalta.
Toimi näin:
• Saavu Vojakkalan kauppakiinteistön pihalle
keskiviikkona. 20.6. klo 18–21.
• Ensimmäinen rasti sijaitsee kauppakiinteistön ilmoitustaululla, jossa annetaan etenemisvihje seuraavalle rastille.
• Seuraavalla rastilla on jälleen etenemisvihje eteenpäin.
• Viimeisellä rastilla on ensimmäisenä paikalle ehtineelle
kapallinen perunoita ja muovitaskussa ruutuvihko, mihin
kaikki osallistujat (myös nopein) kirjaavat nimensä ja
puhelinnumeronsa arvontaa varten.
• Osallistujien kesken arvottu perunakapallinen on lunastettavissa aattoiltana juhannuskokolla puffetista. Arvonnan
voittajalle ilmoitetaan noudettavasta palkinnosta.
Pottupiilo on osa Kykyä -hanketta, mutta paikallisista järjestelyistä vastaa Vojakkalalaiset ry. Rastiradan on suunnitellut Anne Lukana. Rastirataa koskevissa pattitilanteissa
voit soittaa rohkeasti Annelle 050 3000 756. Toivomme
runsasta osallistujajoukkoa!

Vojakkalan kylä facebookissa
Liity sinäkin. Jäseniä jo lähes 30!
Facebookin kautta saat tietoa kylän
tapahtumista ja voit jakaa itsekin tietoa
vaivattomasti. (Edellyttää omia Facebook-tunnuksia). Toimi
näin:
1. Kirjaudu Facebookkiin omilla tunnuksillasi.
2. Kirjoita etsi-kenttään: Vojakkalan kylä.
3. Pyydä liittyä mukaan.
Mahdollisissa ongelmatilanteissa lähetä facebookissa viesti
ylläpitäjille Anne Lukanalle tai Markku Hirvenojalle niin he
liittävät teidät Vojakkalan kylä -ryhmään.
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Vojakkalan juhannus 2012
Vojakkalassa juhannusta vietetään tutuksi tulleeseen tapaan,
juhannustanssien ja yhteiskokon merkeissä.
Juhannuksen aatonaattona aherretaan vielä yhdessä rakennellen Kaartjärven uimarantaan kokkoa. Reipasta nuorisoa
toivotaan mukaan heittelemään kantoja ja rankoja kokkoon!
Kuinkahan komea kokko syntyy tänä vuonna?

Lavatanssitunnelmaa
Vojakkalan lavalla tanssitaan sekä juhannusaattona että
juhannuspäivänä klo 20-2.00. Tänä vuonna juhannusaaton
tanssit tahdittaa Solistiyhtye Jermut. Juhannuspäivän iltana
haitari soi, kun jo monelle tutuksi tulleet Tytti & Musikantit
saapuvat Vojakkalan lavalle. Tanssi-iltoina lavalla palvelee
kahvio tuoreine herkkuineen ja voileipineen sekä grilli ja
olutteltta.

-sisustuspuut

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

Juhannuskokko klo 22
Vojakkalan uimarannassa sytytetään yhteiskokko juhannusaattoiltana 22.6. klo 22.00. Viime vuosien tapaan pysäköinti
vain rannan puolelle tietä, ja tännekin on jätettävä sivuutuspaikkoja kiinteistöjen tieliittymien kohdalle, jotta mm.
pelastuslaitoksen autot pääsevät esteettä Vojakkalantietä
tarvittaessa. Vojakkalan lavalle iltaansa jatkamaan menevät
voivat jättää autonsa suoraan lavan parkkialueelle.
Uimarannassa tarjolla grillimakkaraa, limsaa ja karkkia
kyläyhdistyksen puffetista. Toivotaan täydellistä kesäsäätä,
haitaristikin on lupautunut paikalle!.

Pihajuhlat Tervalammilla
Toisena juhannuspäivänä, sunnuntaina 24.6., on jo perinteeksi tullut pihajuhla Tervalammin talon pihalla klo 14
alkaen (Pääjärventien risteys, Vojakkala).
Tervalammin teatteritraktorilaiset valmistelevat Eliisa
Asikaisen kanssa oman näytelmänsä juhannusviikolla. Pihan
esiintymislava on sunnuntaina avoinna myös muille esityksille; olisi ilo saada lavalle soittajia, laulajia, lausujia...
Lasten iloksi pihalle tuodaan myös kaniemo poikasineen.
Vuohiakin on paikalla, ehkäpä mukana myös pariviikkoinen Armas-kili! Tuttuun tapaan Tervalammin vanha tupa
on avoinna. Vapaamuotoiseen pihajuhlaan ovat kaikki tervetulleita.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Kesän aukioloajat:
Juhannus 2012:
MA-TO 9.00 - 18.00
PE
9.00 - 15.00
PE
9.00 - 19.00
LA
10.00 - 17.00
LA
9.00 - 18.00
SU
10.00 - 18.00
SU
10.00 - 18.00

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - telakaivinkone
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819
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Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Sähköposti: lopen.rakennuspuu@co.inet.fi

Avoinna arkisin klo 8.00-16.00

www.lopella.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
Hirsipuun pystyttäjä

APUA

vanhoille ja vaivaisille rakennuksille

Rakennuspalvelu Markku Heikkinen
Arotie 163, 12950 Vojakkala
050 359 9292

Jussin takkatupa
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

Kesäjuhlaan kisailemaan,
tanssimaan & viihtymään

0100 84600
Tulossa päiväretkiä, teatterimatkoja, ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
Pyynikin kesäteatteri: KUUMA KESÄ ʼ85, esitykset klo 18.00
Hinta 64€ / 61 € eläk / 58 opisk., työttömät, lapset
la 30.6. Vielä paikkoja, ilmoittaudu mukaan!
pe 20.7. ilm 19.6. mennessä
pe 3.8.
ilm. 2.7. mennessä
To 5.7.

Heinolan kesäteatteri: MUNAAKO HERRA MINISTERI
näytös klo 15.00. Kysy mahd. peruutuspaikkoja!.
Hinta 55€ / 52€ eläk. / 41 € opisk

La 11.8.

Tallinnan päiväristeily
Lähtö klo 6, paluu klo 22-23. Hinta 55€/hlö, auto mukana.

SYKSYLLÄ TULOSSA:
la 22.9. klo 19 Kouvolan teatteri: SYDÄMEN ÄÄNI -musikaali
la 29.9. klo 14 Turun kaupungin teatteri: KAKOLA rock-musikaali
la 16.10. klo 19 Tampereen työv. teatteri: LIZ -musikaali
la 20.10. klo 19 Tampere-talo: Topi Sorsakosken muistokonsertti,
ilm. viim. 15.8., hinta 72€

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

Polkupyörien huolto ja korjaus.
Valokuvaus ja videointi, videoiden leikkaus
Markku Hirvenoja, p.040 584 5874
tai etunimi@poronoro.fi

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118

Vojakkalan lavalla vietetään kylän kesäjuhlaa perjantaina
13.7. klo 18 alkaen.
Pihapeleissä ratkotaan Vojakkalanmestaruudet niin
ammunnassa, ketjun- ja tikanheitossa kuin keilapelissäkin
(sarjat nuoret, miehet ja naiset). Lapsille on oma kävynheittokisansa. Pelien osalta yritetään päästä klo 20.15 mennessä
mahdollisiin uusiintoihin, jotta palkinnot päästäisiin jakamaan noin klo 20.45 alkaen. Onneaan voi kokeilla myös
arpajaisissa - arpajaispalkintoja vastaanotetaan paikan päällä!
Tänäkin vuonna arvotaan myös Tornionlaakson ruusun taimi
jollekulle onnekkaalle vaalittavaksi.
Taideseura Aprilis on luvannut ripustaa kesänäyttelynsä
Vojakkalan lavan kahvion seinälle. Kahviossa voi taiteen
ohella nautiskella myös ihanista leivonnaisista kahvin kera.
Pihan laidalla on hoidettavana ainakin pupuja. Ja tanssilavalla kun ollaan, tietysti tanssitaan, Härkätien soittaessa!
Kesäjuhla on mitä parhain paikka tavata entisiä koulukavereita, ja miksei myös nykyisiäkin! Kesäkyläläiset ovatkin
ilahduttavasti juhlan löytäneet. Kesäjuhla on alkoholiton perhejuhla, eli tervetuloa koko perheellä viihtymään! Vapaaehtoinen pääsymaksu. Järjestelyistä vastaa Vojakkalalaiset ry.
HUOM. Kahviosta löytyy lista, johon voi kirjata itsensä
halutessaan liittyä kyläyhdistyksen jäseneksi (ei liittymistai jäsenmaksua).

Kotiapu Merja Tiilikka

050 552 7096 merja.tiilikka@pp.inet.fi
SIIVOUKSET

AVUSTAMISPALVELUT

Koti- ja mökkisiivous,
ikkunoiden pesut

Ulkoilu, kylvetys, mökkien
lämmitys, haravointi, kukkien kastelu, nurmikon ajo,
puiden kanto, ruuan valmistus, leipominen (asiakkaan
luona), mattojen pesu yms.

ASIOINTIPALVELUT

Apteekissa asiointi
ja kaupassa käynti

KOTIPALVELU

TERTTU LUKANA Tmi

p. 050 531 5561

Koti- ja mökkisiivoukset,
ikkunoiden pesu ym. kotityöt
Kaikista töistä kotitalousvähennys!
SOITA JA TIEDUSTELE ROHKEASTI

www.terttulukana.fi

12950 VOJAKKALA
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Yhteystie

dot, tapah

Tapahtumakalenteri
su 17.6.

12.00-15.00

ke 20.6.
18.00-21.00
to 21.6.
18.00pe 22.6.
20.00-02.00.
pe 22.6.
klo 22.00
la 23.6.
20.00-02.00
su 24.6.
14.00pe-ma 29.6.-2.7.
la 30.6.
20.00-01.00
la 7.7.
20.00-01.00
pe 13.7.
18.00 la 14.7.
20.00-01.00
ke 18.7.
18.00la 21.7.
20.00-01.00
la 28.7.
20.00-01.00.
30.7.-7.8.
la 4.8.
20.00-01.00
ke 8.8.
19.00-00.00
la 11.8.
20.00-01.00
la-su 25.-26.8. 10.00-18.00

www.voj

tumat, ym

akkala.fi

kesä 2012

...

Luonnonkukkien päivä: kasviretki Kallelan luonnonniityille ja pihapiiriin. Lähtö Vojakkalan
koululta, varusteeksi mm. saappaat ja eväät. Oppaina Pirkko Janger, Erkki Holttinen ja
tilan isäntäväki Järj. Lopen Luonnonystävät
Pottupiilo - leikkimielinen rastikilpailu. Lähtövihje kyläkaupan ilmoitustaululla.
Kokonrakennustalkoot kylän uimarannassa.
Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla. Solistiyhtye Jermut
Yhteiskokko Vojakkalan uimarannassa
Juhannuspäivän tanssit Vojakkalan lavalla. Tytti ja Musikantit
Tervalammin pihajuhlat; teatteritraktorin lavalla esityksiä, runoja, musiikkia.
Suviseurat Räyskälässä
Tanssit Vojakkalan lavalla. Kauko Salmi & Bonus
Tanssit Vojakkalan lavalla. Ilpo Taipale orkestereineen
Kesäjuhla Vojakkalan lavalla. Tanssiorkesterina Härkätie.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Saku Backman orkestereineen
Yhteislaulua Sähkönokassa Räyskälässä. Puffetti, kisailua. Järj. Räyskälän kylätmk.
Vojakkalasta paikalle voitaisiin pyöräillä yhdessä! Lähtö klo 17 kaupalta.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Sirkka ja Velikullat
Tanssit Vojakkalan lavalla. Lopen Harmonikat
läkaupalla,
Remppatalkoita ky
Partiolaisten Huima-leiri Räyskälässä
!
tt
seuraa ilmoi elua
Tanssit Vojakkalan lavalla. Pispalan sälli ja Sinirytmi
Tanssit Vojakkalan lavalla. Korsuorkesteri
Kesäkauden päätöstanssit Vojakkalan lavalla. Päivi Siivonen
Härkätie-autosuunnistus, tämän vuoden teemana ”Pirturalli”.
Tervalammin talolla yksi rastipiste. Paikalliset tervetulleita
myymään tänne tuotteitaan ”pihatorille”, ilm. Eliisalle p.050 322 2252

Suviseurat Räyskälässä 29.6.-2.7.

Äänestä paikallistoimintaesimerkkiä!

Länsi-Lopella on liikenne vilkastumaan päin. Räyskälässä
lentokentän liepeillä on raivattu ja rakennettu pikkuhiljaa ja
tahti senkun tiivistyy; onhan enää vajaa pari viikkoa siihen,
kun kaiken on oltava valmista ottamaan vastaan odotetut
65000-70000 suviseuravierasta.
Suviseurat on vanhoillislestadiolaisten vuoden päätapahtuma, pohjoismaiden suurin uskonnollinen tilaisuus.
Seuroille ovat kaikki tervetulleita. Paikallisten kannataa
kuitenkin varautua siihen, että parkkipaikat ovat alueella
tuolloin tiukassa. Voi olla, että autoja joudutaan parkkeeraamaan kauemmas ja bussi kulkee ”Räyskälän lenkkiä”.
Arvioiden mukaan liikenne on vilkkaimmillaan Räyskälän
suuntaan torstaina iltapäivällä ja illalla ja paluuliikenteen
osalta maanantaina iltapäivästä. Myös päiväkävijöitä liikkuu
seurojen aikaan huomattavia määriä.
Suviseurojen myötä tänne korpeenkin saadaan hetkeksi
ekstra-palveluja. Suviseura-alueelle tulee omat myymälät,
posti, pankki ja terveyskeskus.
Janin KAUPPAHALLI palvelee seura-alueen välittömässä läheisyydessä (os. Tauluntie 181) to 27.6.-ma 2.7.:
Kesäkauppa, ruokaravintola, pihalta lettuja, loimulohta,
muikkuja ym. herkkuja. Mansikkaa, perunaa jne.
Vojakkalassa SUVIMARKKINAT / -MYYJÄISET to
27.6.-ma 2.7. klo 8.00-18.00 Lavan parkkipaikalla (Valppaanpolku 1) Kasviksia, käsitöitä, vaatetta yms. Myös kirppispaikkoja. Paikkavaraukset Timo Kuusisto 0400 588 084
tai vojakkalansuvimyyjaiset(at)gmail.com..
Seurojen aikaan palvelee Vojakkalassa myös jätskikioski
kyläkauppakiinteistön läheisyydessä, Ruokojoen varaston
edessä.

Vojakkalan kyläkerhot valittiin kevättalvella yhdeksi Hämeen
kylien paikallistoimintaesimerkiksi. Käy antamassa äänesi
mielestäsi parhalle www.hameenkylat.net, sivun yläkulmassa
linkki esimerkkeihin. Paras palkitaan 30.6. kyläpäivänä Hauholla rahapalkinnolla.
Mukana on myös mm. Salonkylän fb-sivusto ja Valoa kaamokseen -valotempaus. (Vojakkalan lavatanssit oli mukana
viimevuoden kisassa - sitä ei enää kannata äänestää!).
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• Jalkojen hoitoja, myös kotikäynteinä
• Ripsien pidennykset / tuuhennukset
• Lahjakortit!

Taikajalat

Jokiniementie 12

Minna Paljakka
Ilmestyminen
Julkaisija
Ilmoitushinta
Painos

050 4148 414

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro syyskuussa
Vojakkalalaiset ry.
1 € / palsta-cm
300 kpl

Jakelu
Urpo Vienonen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala Monistus
p.(03) 433 4331/ 050 522 8955 Forssan Digitulostus
etunimi@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Simolat
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ 6 numeroa
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

