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Vojakkalan kyläasiat internetissä: www.vojakkala.fi ja fb-sivustolla Vojakkalan kylä

Se on kesä...

Kyläturvallisuutta parantamassa

Ja kohta juhannus! Vojakkalassa juhannuksen juhlintaan on vakiintunut juhannusaaton yhteiskokko uimarannassa. Tule mukaan
aatonaaton talkoisiin, jotta saadaan rakennetuksi jälleen näyttävä
kokko! Tarpeita kyllä on, kunhan tekijöitä ilmaantuu. Aattoiltana
sitten pysäköinti vain rannan puolelle tietä, tai suoraan tanssilavan
parkkikselle, jos loppuillaksi matka jatkuu lavatansseihin.
Juhannusaatton ja juhannuspäivän iltana lavalla tanssitaan klo
20.00-2.00. Tanssilavalla on oma upea tunnelmansa, jonka loihtii
Suomen kesän ohella aina kulloinkin vuorossa olevat esiintyjät.
Voit tarkistaa soittajat takasivun tapahtumakalenterista.
Juhannuksesta lähtien Vojakkalan lavalla tanssitaankin
joka lauantai aina elokuun puoliväliin saakka. Taideseura
Apriliksen kesänäyttely on kahviossa ilahduttamassa kävijöitä koko kesän ajan.

Huhtikuussa Vojakkalassa kokoonnuttiin pohtimaan kyläturvallisuutta. Esille tulleet ajatukset kirjattiin taulukoksi,
Vojakkalan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman pohjaksi. Muutama kohta nousi ensisijaisesti toteutettavaksi.
Prosessi on kuitenkin jatkuva; suunnitelmaa on tarkoitus
päivittää, ylläpitää ja pohtia edelleen. Nyt lähdemme liikkeelle pienin askelin, syksyn tullen katsotaan tilanne ja mietitään jatkoa seuraavassa yhteisessä tilaisuudessa. Mukana
suunnitelmaa ohjaamassa on Kykyä-hanke ja Anneli Vähätalo. Kyläturvallisuus on meidän kaikkien asia.

Kesäjuhlat heinäkuussa
Kylän kesäjuhlissa perjantaina 12.7. soittaa lavalla Härkätieyhtye tutun rempseään tyyliinsä. Klo 18 aloitellaan tuttujen
pihapelien Vojakkalan mestruuksien ratkonta (tikan- ja ketjunheitto, ammunta, keilapeli ja lapsille kävynheitto). Palkintoina on kauden kasviksia ym. tuotteita. Arvonnassa voi
jokainen voittaa, vaikkei kisamenestystä muuten tulisikaan.
Arpajaispalkintoja saa mielellään tuoda mukanaan.
Kesäjuhlissa tavataan vanhoja koulukavereita ja tuttuja leppoisalla kesäfiiliksellä.Pihapelien parissa ja kahvion herkkujen
äärellä on myös helppo solmia uusiakin tuttavuuksia.
Gospel-Jumis
Vojakkalan tämän kesän uusi ja uniikki juttu on Vojakkalan
lavalla 4.8. sunnuntaina klo 14.00 kantaesityksensä saava
gospel-jumalanpalvelus.
Monille seurakuntalaisille tuttu kappalainen Ilkka Juote
on varta vasten säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut elokuussa
esitettävän messun. Messu on rakentunut ”loppilaisesta lähiruuasta” - ihmisistä ja heidän kohtaamisistaan. Mukaan toteutukseen on värvätty soittajia ja laulajia ja paikalle kesäiseen
kaikenikäisten messuun odotetaan väkeä seutukunnallisesti.
Tämä on sellainen juttu, joka on itse koettava!
Palveluita Kylätuvalla ym.
Sisäsivuilla on infoa uudesta ”Kesällä kuntoon” -kyläkampanjasta ja syyskauden tulevista palvelupäivistä. Osallistukaa
ja käyttäkää palveluita hyväksenne!
Kylä koostuu kyläläisistä - Vojakkala on juuri sellainen
kuin me olemme, kyläläisten summa. Pidetään huolta toisistamme, ympäristöstämme ja sen myötä kylästä!
Kesäterveisin pj Sisko, Vojakkalalaiset ry

Varautumista ja ennakointia
Kotien turvallisuus on jokaisen omalla vastuulla. Tiedottamisella ja vaikkapa kylällä järjestettävillä aiheeseen liittyvillä
teematilaisuuksilla ja kursseilla vaaranpaikkojen tiedostamista ja varautumisvalmiutta voidaan parantaa.
Joskus kuitenkin voi sattua kelle tahansa äkillinen tapaturma
tms., jolloin naapuriapua tarvitaan kotona tai vaikkapa lemmikkien tai kotieläinten kanssa selviämiseen. Tärkeäksi koettiinkin
vapaaehtoisen naapuriapuringin muodostaminen.
Myrskyt ja näiden mukanaan tuomat pitkätkin sähkökatkot tuovat mukanaan enemmän tai vähemmän ongelmia.
Tällöin on helposti myös koko yhteiskunta varpaillaan ja
tärkeää olisi, että paikalliset osaajat ja tarvittaessa myös
raivauskalusto olisi löydettävissä ja saatavissa käyttöön.
Kalustoluettelo palvelisi myös pelastuslaitosta kriisitilanteissa, joissa äkkiä on löydettävä läheltä lisävoimia tai
koneita apuun.
Puhtaan juomaveden saanti on monissa talouksissa
ongelma, jos sähkökatkot ovat pitkiä, kun porakaivot tai
julkinen vesihuolto ovat pois pelistä. Kirjaamalla ylös sellaiset lähivedenottopaikat (kaivot, lähteet), joista riittää
hyvälaatuista vettä myös naapureille, voimme helpottaa
tilannetta, vaikka varmasti pidempien katkosten aikaan
pyritäänkin järjestämään virallinen vedenjakopiste esim.
Kylätuvan pihalle. Eikä varmasti haittaa myöskään se, jos
jo etukäteen mietimme ja vaikka karttaan merkitsemme,
mistä pelastuslaitoksen olisi helppo hakea sammutusvettä
tarvittaessa.
Yhteisten tilojen ja julkisten paikkojen osalta päätettiin
sijoittaa vielä tälle kesälle paikkatietokyltit ja hätätilanteiden toimintaohjeet niin Kylätuvalle, tanssilavalle, uimarannoille Kaartjärvelle ja Kalattomille sekä julkisille laavu- ja
nuotiopaikoille kylän alueella (mm. Pääjärvi).
->
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Ilmoittaudu mukaan!
1. Naapuriapurinkiin:
Koirien ym. lemmikkien hoitajaksi, kotieläinten hoitoon,
tilapäiseen lasten hoitoon, piha- ja kotitöihin (puunkantoa, lumen luontia), asiointiapu (kyytiä tai lääkkeiden tai
tavaroiden hakua)...
Myös näitä palveluja tarjoavat paikalliset yrittäjät kannattaa
listata, jos avun tarve muuttuukin pidempiaikaiseksi.
2.”Osaajaluetteloon”:
Hoitajat, lääkärit, lumen auraajat, traktori- ja kaivurikuskit, suurtalouskokit, soppatykin käyttäjät, radioamatöörit,
lypsytaitoiset, raivaustaitoiset sahan käyttäjät ym. ym.
3. Kalustoluetteloon:
Traktorit, kaivurit, motot, mönkkärit, muut maastoajoneuvot, la-puhelimet, aggregaatit...
4. Vedenottopaikat:
Kaivot, lähteet ym. ”lähivesipisteet” puhtaan juomaveden
saamiseksi.
Myös vedenottopaikat mahdollisten tulipalojen varalle
(rannat, lammet, joet, isot ojat...), eli paikat, joista pelastuslaitos pääsee tarvittaessa hakemaan lisävettä.
Ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi ja osoite, ja vaikka lisäksi
myös kulmakunta niin osataan tiedot heti ryhmitellä.
Listat perustuvat vapaaehtoisuuteen - ketään ei mukaan
liitetä, jos itse ei tähän ilmoittaudu. Kyläyhdistys vastaa
listojen kokoamisesta ja ylläpidosta. Yhteisesti olisi vielä
pohdittava, olisiko nämä osaajalistat ym. julkaistava myös
Vojakkalan Viestissä, että ne olisivat kaikkien käytettävissä.
Tarvittaessa tiedot voidaan jättää pois nettijulkaisusta. Joka
tapauksessa kootut listat tulostetaan kyläyhdistyksen jäsenille
ja esim. Kylätuvalle erilliseen kansioon. Jos saadaan sellaista
tietoa kasaan, josta on hyötyä myös pelastushenkilökunnalle,
välitetään tieto eteenpäin.
Tiedot voit laittaa joko sähköpostitse, tekstarina, soittamalla
tai vaikka ihan perinteisesti kirjeenä/kortilla:
- Karli Orava 040 766 2246 tai etunimi.sukunimi@hraks.fi
- Sisko Savolainen 050 522 8955 tai etunimi@poronoro.fi
tai postitse Pääjärventie 27, 12950 VOJAKKALA
Jos mieleesi tuli myös jotain muuta kyläturvallisuudessa
huomioon otettavaa, ota yhteyttä!

Koirien uimapaikkaa
ollaan suunnittelemassa Lintulammen rantaan, lähelle Kalattomia (se pitkänomainen lampi Vojakkalantien vasemmalla
puolella kylältä tultaessa, Kalattomien jälkeen). Seuratkaa
ilmoittelua!

12950 VOJAKKALA
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Kesällä kuntoon

- osallistu sinäkin!

Kesällä kuntoon-kampanja kutsuu juuri sinut kohottamaan
kuntoasi iloisella mielellä kävellen ja pyöräillen! Kampanjan
tavoitteena on saada liikkeelle kaikenikäiset ja -kuntoiset
liikkujat, sillä jo pieni päivittäinen liikuntamäärä vähentää
sydän- ja verisuonitautiriskiä! Päivittäistä minimisuoritusta
ei ole – suoritukseksi käy yhtä hyvin 100 m kävelykierros
kotipihassa rollaattorilla kuin 25 km pyörälenkki. Voit hyvin
kerätä suorituksesi kampanjan aikana useista lyhyistä kävelyja/tai pyöräilylenkeistä.
Kampanja järjestetään 1.7.–31.8.2013. Kävele kampanjan aikana vähintään 5 km ja/tai pyöräile vähintään 50
km. Kirjaa itsellesi ylös päivämäärät sekä kävely ja/tai pyöräilymatkat. Voit osallistua molempiin sarjoihin!
Eniten kävellyt ja/tai pyöräillyt henkilö palkitaan 20 €
arvoisella palvelusetelillä. Kaikkien osallistuneiden kesken
arvotaan lisäksi 40 € palveluseteli. Palvelusetelit voi käyttää Vojakkalan palvelupäivissä oman toiveen mukaan.
Osallistut kampanjaan ja arvontoihin lähettämällä
6.9.2013 mennessä ylöskirjaamasi päivämäärät sekä kävely
ja/tai pyöräilymatkat sähköpostilla: etunimi.sukunimi@utu.
fi tai postitse: Anne Lukana, Vojakkalantie 73, 12950 Vojakkala. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kampanjan
järjestää Vojakkalalaiset ry.
Kaikki yhdessä iloisella mielellä liikkumaan!

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118

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

Tapani Koski 0500 469 718

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

Jalkahoitaja, kampaaja, kosmetologi ja hieroja

- Palvelupäiviä Vojakkalassa
Toukokuussa kokeiltiin palvelujen tuomista Vojakkalaan,
Kylätuvalle. Syksyn tullen jatketaan, kokeillen myös hieman
uutta. Merkitse päivämäärät kalenteriisi ja ota yhteystiedot
ylös, tai varaa aikasi heti! Palvelut ovat kaikkien vapaasti
varattavissa; myös naapurikyläläisille, mökkiläisille, vierailijoille...
Perjantaina 23.8. ja 15.11. klo 13-19 ovat keväältä tutut
yrittäjät jälleen palveluksessamme. Varaa aikasi suoraan
kampaajalta, jalkahoitajalta tai kosmetologilta, tarpeesi
mukaan. Voit myös poiketa ohimennen tiedustelemassa mahdollisia nonstop-aikoja, mutta huomaathan, että yrittäjillä ei
ole velvollisuutta jäädä päivystämään, jos ennakkovarauksia
ei ole koko ajaksi.
Huom! Ohessa luetellut palvelut ja tuotteet ovat esimerkkejä. Voit kysyä yrittäjiltä myös muita palveluita ja tuotteita!
Varaudu käteismaksuun.

Taikajalat - Minna Paljakka
Varaukset ja lisätietoja: Minna 050 414 8414
tai http://taikajalat.websites.fi/
* Perusjalkahoito (n.45 min)
42 €
* Perusjalkahoito + geelilakkaus (n.75 min)
52 €
* Käsihoito kiiltävällä lakkauksella (n.40 min) 35 €
* Käsihoito + geelilakkaus (n.70 min)
45 €
* Ripsien ja kulmien värjäys ja muotoilu
22 €
Myynnissä ihania luonnontuotteista valmistettuja Ziajan vartalon ja kasvonhoitotuotteita edulliseen hintaan. Ei eläinkokeita, allergiatestattuja! Myynnissä myös lahjakortit!

Hieroja on Kylätuvalla syyskaudella joka kuukauden viimeisenä lauantaina klo 11-18 elokuusta alkaen. Syyskaudella siis la 31.8., 28.9., 26.10., 30.11. ja 28.12. Jos tarvetta
ilmenee, voidaan sopia myös lisäpäiviä.

Hierontaa - Karli Orava
Ajanvaraus ja tiedustelut: Karli 040 766 2246
* Klassinen hieronta:
30 minuuttia
20€
60 minuuttia
40€
* FibroMassage:
90 minuuttia
70€
FibroMassage sopii erityisesti kroonisista kivuista sekä stressisyndroomasta kärsiville ja on todellinen hemmotteluhoito
niille, joilla edellä mainittuja oireita ei ole.
Hieronnassa käytetään puhtaita luonnon öljyjä, jotka sopivat myös allergikoille. Hieronta tehdään asiakasta kuunnellen,
tuottamatta turhaa kipua.
Koulutettu (laillistettu) hieroja, Karli Orava

Lämpimästi tervetuloa!
Järjestelyistä vastaa Vojakkalalaiset ry.
Lisätietoja Anne Lukana
sp. etunimi.sukunimi@utu.fi tai p. 050 300 0756
Taksit, pikkkubussit, linja-auto

0100 84600

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

Kauneusjana Ak - Annakaisa Jylhä
Varaukset ja lisätietoja: Annakaisa 040 712 1669
* Kasvohoito- ja käsihieronta (sis. puhd., kuorinta, hieronta, naamiot, käsihieronta ja viim.(n.30 min) 20 €
* Sam-ihoanalyysi, kasvohoito- ja käsihieronta (sis.
koneella tehtävä ihon kunnon kartoitus ja täsmätuotteilla tehdyt hoidot + henk.koh. ohj) (n.60min) 40 €
* Päivämeikki
30 €
* Iltameikki (päivämeikkiä voim. meikkaus) 40 €
Myynnissä kstävän kehityksen periaatteilla valmistettuja
kasvipohjaisia tuotteita, joita ei ole testattu eläimillä! Iho- ja
silmälääkärien testaamia! Opastusta tuotteiden oston yhteydessä, sillä oikein käytettynä tuotteet ovat hyvin riittoisia.
Kaikilla tuotteilla 100% tyytyväisyystakuu!

-sisustuspuut

PANEELIT, LISTAT, LATTIALAUDAT
Sisustus- ja rakennusmateriaaleja
myös mökille ja vapaa-ajan asuntoon,
kuljetuspalvelulla.
SSA!

UKSE

TARJO

Sydänpuutrallit, rajattu erä:
28x44 PHL 0,50 €/m
28x70 PHL 0,85 €/m

Saksitaksi - Mirka Puurtinen
Varaukset ja lisätietoja: Mirka 040 352 8171
tai www.saksitaksi.net
* Pesu, hiustenleikkaus ja fönkampaus (n.50 min) 34 €
* Hiustenleikkaus ja fönkampaus (n.40 min)
30 €
* Hiusten parturointi (n.25 min)
23 €
* Hiustenleikkaus, värjäys ja fönkampaus lyhyet hiukset
75 €
* Alle 7v. Hiustenleikkaus
20 €

Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Sähköposti: lopen.rakennuspuu@co.inet.fi

Avoinna arkisin klo 8.00-16.00

www.lopella.fi
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Tapahtumakalenteri
To 20.6. 18.00Pe 21.6. 20.00-02.00
Pe 21.6. 22.00La 22.6. 20.00-02.00
La 29.6. 20.00-01.00
To 4.7. 18.00La 6.7. 20.00-01.00
Pe 12.7. 18.00-24.00
La 13.7. 20.00-01.00
La 20.7 20.00-01.00
La 27.7. 20.00-01.00
La 3.8. 20.00-01.00
Su 4.8. 14.00La 10.8. 20.00-01.00
Pe 16.8-La 17.8.
Pe 23.8. 13.00-19.00
La 31.8. 11.00-18.00
Pe 15.11. 13.00-19.00

kesä 2013
tarkista myös www.vojakkala.fi
Kokonrakennustalkoot uimarannassa. Kuinkahan komea kokko tänä vuonna syntyy??
Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla: Antero ja Valamo
Kokkojuhla uimarannassa. Kokon sytytys klo 22.00. Haitari soi ja puffetti palvelee.
Pysäköinti vain RANNAN PUOLELLE tietä ohikulkuliikenteen varmistamiseksi!
Juhannuspäivän tanssit Vojakkalan lavalla: Tytti & Musikantit
Tanssit Vojakkalan lavalla: Pispalan Sälli ja Sinirytmi
Ultrajuoksun info- ja suunnittelutilaisuus Tervalammilla (os, Pääjärventie 1).
Härkätien varteen toimintaa 16.-17.8.? Paikalla Mika Penttilä kertomassa tapahtumasta.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Raimo Turtiainen & Pojat
Kesäjuhlat Vojakkalan lavalla. Pihapelejä & yhdessäoloa. Tanssimusiikista vastaa Härkätie.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Timanki
Tanssit Vojakkalan lavalla: Anna-Liisa Räsänen
Tanssit Vojakkalan lavalla: Lopen Harmonikat
Tanssit Vojakkalan lavalla: Tanssiyhtye Sonus
Gospel-jumalanpalvelus Vojakkalan lavalla. Kantatoteutuksena, säv., san. & sov. Ilkka Juote
Kesäkauden päätöstanssit Vojakkalan lavalla: Saku Backman orkestereineen
OxroadUltra 2013. Ultrajuoksu Turusta Hämeenlinnaan Härkätietä pitkin.
Palvelupäivä Kylätuvalla: kampaaja, kosmetologi ja jalkahoitaja ottavat vastaan kylätuvalla
Hieroja Kylätuvalla: hierontapalvelu käytettävissämme. Jatkuu joka kuukauden viim. lauantai.
Palvelupäivä Kylätuvalla: kampaaja, kosmetologi ja jalkahoitaja ottavat vastaan kylätuvalla

Polkupyörien vuokraus & huolto. Kanit.
Valokuvaus, videointi, esitteet, mainokset.
Markku Hirvenoja, p.040 584 5874
tai etunimi@poronoro.fi

SIIVOUS -ASIOINTI - AVUSTUS - KYLVETYS ym.

Kotiapu Merja Tiilikka
050 552 7096 merja.tiilikka@pp.inet.fi

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

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Juhannuksena 2013:
Kesällä 2013 avoinna:
pe 21.6. 9-16
Ma- La
9.00 - 18.00
la 22.6. 10-17
Su
10.00 - 18.00
su 23.6. 10-18

Vojakkalan Juhlatalo

Juhlahuoneisto perhe- & yritystilaisuuksiin
noin 30-100 hengelle Vojakkalan entisellä koululla

Pitopalvelua & astiavuokraus

Voileipä ja täytekakut yms. tarjottavat myös kotiin!
Vuokrataan MATKAILUAUTO Ford Sunlight vm2006
(2:lle aikuiselle tai pienelle perheelle)

Pitopalvelu R. Holappa Oy

p. 0400 615 636
raija.holappa@pidot.fi www.pidot.fi
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• Jalkojen hoitoja, myös kotikäynteinä
• Ripsien pidennykset / tuuhennukset
• Lahjakortit!

Taikajalat
Minna Paljakka
Ilmestyminen

Jokiniementie 12

050 4148 414

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro syyskuussa
Julkaisija
Vojakkalalaiset ry.
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos
300 kpl
Jakelu
Vastaava toimittaja
Urpo Vienonen
Sisko Savolainen
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

