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

Kesän korvalla...
Kesä tulee ja touhu kiihtyy. Niin myös kylätoiminnan saralla,
ja hyvä niin! Tämä Vojakkalan Viesti jaetaan joka keväiseen
tapaan myös vapaa-ajanasukkaiden laatikoihin - tervetuloa
jälleen mukaan kyläelämään!
Lehden sivuilla on nyt poikkeuksellisen paljon välitöntä
reagointia vaativia juttuja. Jos haluat oman uuden Vojakkalaverkkarin, on tilaukset tehtävä pikapuolin. Samoin odotan
ilmoittautumisia kahvakuula-kurssille, ajatuksianne nettiruokakauppa -ideaan ym.
Anna myös hetki aikaasi mukana olevan kyläturvallisuuskyselyn täytölle. Pystytkö hätätilanteessa antamaan
lyhytaikaista naapuriapua, tarjoamaan kalustoa tai osaamistasi pelastustoimen avuksi ja kuinka taloudessanne selvitään
vaikkapa pidemmässä sähkökatkossa? Kerätään tiedot nyt, niin
tarvittaessa ollaan valmiimpia toimimaan! Palauta kysely esim.
Kylätuvalle eri tilaisuuksien aikana, tai kuoressa Kylätuvan
postilaatikkoon (takalaatikko asukkaid. laatikon takana).
Takasivun tapahtumakalenteri on ilahduttavasti täyttynyt
niin oman kuin naapurikylienkin kesäisillä tapahtumilla,
Tutustu tarjontaan ja tule mukaan!
Näkemisiin, kuulemisiin - yhteistyössä
Sisko Savolainen, pj Vojakkalalaiset ry,
p. 045 176 8545, etunimi@poronoro.fi

Äitienpäivälounas
Vojakkalan Juhlatalolla su 11.5. klo 12
Runsas puffet -pöytä sisältäen monipuoliset alkupalat,
pääruuan (lihaa ja kalaa lämpimänä)
sekä jälkiruoka-kakkupöydän.
Hinta 25 €
Pöytävaraukset Raija Holappa p. 0400 615 636
(puhelut arkisin klo 15 jälkeen), tai raija.holappa@pidot.fi

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

Tilaa VOJAKKALA -verkkarit
tai ulkoilupuku!
Nyt hankitaan uudet Vojakkala-puvut kesäksi! Tilattavana
on Stannon Montreal-pukumalli, josta voi oman tarpeensa
mukaan valita joko perinteisen verkkaripuvun (urheilupolyester) tai mikrokuitukankaisen ulkoilupuvun (100%
Taslan polyester). Takin väriksi voi valita punaisen, vihreän tai keltaisen, kaikissa mustat housut takin värisellä
tehostevärillä. Selkään tulee painatus ”Vojakkala”, kuten
myös takin etupuolelle vasemmalle.
Takeissa on kokonaan aukeava vetoketju, sivutaskuissa vetoketjut. Myös
housujen taskuissa vetskarit, samoin
housujen lahkeissa. Mikrokuitukankainen puku on miellyttävän kevyt, pitää
jonkun verran tuulta ja sadettakin, mutta
on kuitenkin myös hengittävä. Sisällä
verkkovuori. Tämä puku ei kahise,
kuten entisajan tuulipuvut! Mikrokuitukankaisessa puvussa vaihtoehtona
ovat ”unisex”-malli, josta löytyvät myös
lasten koot, tai naisten leikkauksella
oleva puku.
Mallipukuja on sovitettavana
Kylätuvalla, josta löytyvät myös tilauslistat. Tule poikkeamaan esim. kyläkahvilassa su 4.5. ja
nauttimaan samalla vaikkapa munkkikahvit, tai tienvarsien
siivoustalkookahvien yhteydessä ti 6.5.; tällöin on viimeinen tilausmahdollisuus. Voit halutessasi laittaa tilauksen
myös esim. sähköpostitse tai tekstarilla Siskolle. Mallikuvat
löytyvät www.vojakkala.fi -sivustolta.
Vojakkalan Valpas ry sponsoroi kaikkia pukutilauksia.
Alle 15-vuotiaat lapset ja nuoret saavat pukunsa puoleen hintaan, myös aikuisten puvut saamme tasarahalla.
Maksut kerätään pukuja lunastettaessa, toimituksen saavuttua. Toimitusaika noin kolme viikkoa. Hinnat ovat:
verkkaripuku 40€, lapsilta 20€ ja mikrokuitupuku 50
€, lapsilta 25€
Tilattavissa ovat seuraavat koot:
lasten koot:
116 - 128 - 140 - 152 - 164
aikuisten koot:
S - M -L - XL - XXL - XXXL
naisten malli:
S - M -L - XL - XXL

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Avoinna joka päivä klo 10.00 - 17.00
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Siivoustalkoita & keräyksiä

Kokeillaan kahvakuulaa

Tienvarsien siivoustalkoot toteutetaan Vojakkalassa ”omaan
tahtiin” niin, että ti-iltana 6.5. keräillään tienvarsista säkit poisvietäväksi. Puhtaita jätesäkkejä saat ”vaihdossa” talkookahveilla Kylätuvalla ti 6.5. klo 19-20.30. Tällöin tarjolla siivoajille
maukkaat sämpyläkahvit. Siivoajien kesken arvotaan myös
lounaslahjakortti Räyskälän Cafe26:een (jos et pääse kahville,
ilmoita osallistumisestasi esim. Siskolle arvontaa varten).
Uimarannan siivous- ja laiturinlaskutalkoot järjestetään to
8.5. klo 18 alkaen. Omat haravat, harjat, ämpärit ym. mukaan!
Säävaraus - jos myrskyää, siivotaan seuraavalla viikolla...
Keräyspaperit voi toimittaa vaikkapa Länsi-Lopen koulun
paperilavalle Topenolle ma 19.5.-ma 26.5. Näin kartutamme
koulun retkirahastoa.
Myös metalliromunkeräys toteutetaan kesäkuun alkajaisiksi. Sekalaista metalliromua voit tuoda kyläkeskukseen Ruokojoen varaston eteen romulavalle (ent. kauppakiint. vieressä)
ma 2.6- su 15.6. Ei sähkö- ja elektroniikkaromua. Ajoneuvojen
lyijyakut kelpaavat, samoin muut erikoismetallit.
Jättipalsami leviää paikoitellen myös Vojakkalassa! Se on
haitallinen vieraslaji, joka leviää hallitsemattomasti luontoon
päästyään. Ollaan valppaita kukin omilla kulmillamme ja niitetään kasvustot heti niiden noustua. Kitkeminen on hankalampaa, mutta toimii yksittäiskasvien osalta.

Nyt neljän kerran kahvakuulailun kokeilukurssi Vojakkalan
lavalla tai sään salliessa lavan piha-alueella. Kahvakuulaharjoittelu on monipuolista ja kokonaisvaltaista koko kehon treeniä,
joka kehittää sekä hitaita että nopeita lihassoluja. Harjoittelu
parantaa ryhtiä, antaa voimaa ja kestävyyttä ja sopii myös kotikuntoiluun, kun liikkeet ovat tuttuja ja oikein opittuja.
Tule mukaan kokeilemaan, olisiko tämä sinun lajisi! Jos
sinulla on jo oma kuula, ota se mukaan. Opettajalta löytyy myös
kahvakuulia niille, joilla ei ole omaa kuulaa.
Kurssikerrat ovat perjantaisin 13.6., 27.6., 25.7. ja 8.8.
klo 18-19.30. Kurssimaksu 5€/kerta. Voit osallistua siis myös
yksittäisille kerroille oman valintasi mukaan. Ennakkoilmoittautumiset ovat toivottavia, jotta tiedetään, löytyykö meiltä riittävästi lajista innostuneita kurssin toteuttamiseksi, ja saamme
selville, kuinka paljon kahvakuulia tarvitaan. Kurssin järjestää
Vojakkalan Valpas ry, ohjaajana Juha Höök.
Ilmoita kiinnostuksestasi ja mahdollisesti jo tiedossa olevat
osallistumiskertasi sekä kahvakuulatarpeesi 16.5. mennessä Siskolle. Tervetuloa liikkumaan!

Kesällä kuntoon!
Kesällä kuntoon-kampanja kutsuu juuri sinut kohottamaan
kuntoasi kävellen ja pyöräillen! 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
kävely- ja/tai pyöräilylenkeistä.
Kävele yhteensä vähintään 5 km ja/tai pyöräile vähintään
50 km ajalla 1.6.–30.7.2014. Kirjaa ylös päivämäärät sekä
kävely ja/tai pyöräilymatkat. Avuksi voit ottaa suorituslomakkeen Kylätuvalta. 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 15.8.2014
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 Vojakkalan
Valpas ry.
Kaikki yhdessä iloisella mielellä liikkumaan!

12950 VOJAKKALA
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Kuopankaivaja
Traktorikaivuri
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819
Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

Varaa paikkasi teatteri- ym. matkoilta!
la 7.6. Päiväristeily Tallinnaan Kuusi tuntia aikaa ostoksille perillä!
Laiva klo 8:30 Helsingistä ja takaisin lähtö klo 18:45. 60 €/hlö.
Pe 4.7. klo 18 Pirunpelto, Pyynikin kesäteatteri Tampere. Täynnä,
kysy peruutuspaikkoja. 67€ / 65€
Pe 25.7. klo 14 Kesäillan valssi 2014, Valkeakosken kesäteatteri.
Ilm. viim. 25.6. 60€/ 56€ eläk.
La 26.7.Päiväretki Savonlinnan Oopperajuhlille. Lounasbuffet klo
13, Taikahuilu klo 14, loistavat paikat! Lähtö Loppi kk klo 7, takaisin
klo 23 mennessä. Kysy peruutuspaikkoja. Matkat ym. yht. 205€.
La 20.9. klo 13 Havannan kuu, Hämeenlinnan teatteri, päänäyttämö.
Veijarihenkinen musiikkikomedia pikkurikollisista. Kantaesitys 4.9.
Ilm. viim. 2.9. Hinta 54€ /51€ eläk.
Pe 10.10. klo 19.30 Carola - ei aina käy kuin haaveillaan...
Hämeenlinnan teatteri, Verstas-nyttämö. Ilm. viim- 23.9. Hinta 49€.

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

Tule tanssitalkoisiin

Lähipalveluja Kylätuvalla

Vojakkalan lavan kesäkausi avataan komeasti tangoprinsessa
Sanna Pietiäisen tahtiin la 7.6. Kesän mittaan lavalla nähdään
niin tuttuja Vojakkalan lavan kävijöitä kuin uusiakin soittajakokoonpanoja, katso takasivun tapahtumista!
Tanssilava toimii talkoovoimin. Vapaaehtoisia tarvitaan
jokaiselle tanssi-illalle noin kymmenkunta: lipunmyyjiksi,
järjestysmiehiksi, kahvioon, grilliin ja olutteltan hoitoon. Jos
olet valmis antamaan aikaasi vaikka yhtenäkin tanssi-iltana,
ota yhteyttä ja varaa vuorosi Merja Zetterman p. 040 762 4488
tai etunimi.sukunimi@gmail.com. Järjestysmiehiksi ja liikenteen ohjaukseen voi tulla myös ilman järkkärikorttia, mutta
lupaprosessin vuoksi ilmottaudu mukaan 12.5. mennessä.
Toukokuun lopulla lava siivotaan tanssikuntoon, seuraa
ilmoittelua! Kesän mittaan kaivataan myös leipojia, sillä kahviossa tarjotaan kotoisia herkkuja. Jos haluat varata jonkun
tanssi-illan leipomukset tai osan näistä tehtäväksesi, sovi
etukäteen Siskon kanssa.
Lavan toimintaa pyörittää Vojakkalan Valpas ry. Tanssitoiminnasta syntyvää tuottoa käytetään kylän ja kyläläisten
hyväksi. Ollaan mukana!

Entisen kauppakiinteistön tiloihin remontoitu Kylätupa palvelee
myös lähipalvelujen tarjontapisteenä. Täällä on pieni ”lainaamo”,
eli hyllyllinen uudehkoa kirjallisuutta kyläläisten lainattavaksi.
Samoin Kylätuvalla poikkeavat ammattilaiset välineineen tarjoamassa hyvinvointipalveluita. Varaa rohkeasti aika itsellesi tai
läheisellesi, ja tule kokeilemaan!
la 24.5. klo 10 Hieroja ja kampaaja
to 5.6. klo 13 -Kampaaja, jalkahoitaja ja kasvohoitaja
Ajanvaraukset ennakkoon suoraan yrittäjiltä:
- Koulutuettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981(miel klo 8-9),
tai paivirautio.wieru@gmail.com
- Saksitaksi -kampaaja Mirka Puurtinen 040 352 8171. Kampaamoalan palvelut hiusten leikkauksista värjäyksiin ja permanentteihin. Myös kulmien ja ripsien muotoilut ja kestovärjäykset
- Taikajalat - jalkahoitaja Minna Paljakka 050 414 8414.
Jalkahoitojen ohella myös käsihoidot, kynsien geelilakkaukset
sekä ripsien ja kulmien värjäykset.
- Kauneusjana AK -. Annakaisa Jylhä 040 712 1669. Kasvohoitoja, meikkauksia. Myös ihoanalyysi ja henk.koht. neuvontaa.
Palvelupäivien jatkon osalta voit esittä toiveesi suoraan
yrittäjille tai Siskolle. Onko kevätkaudella päiviä ollut sopivan
tiheästi, tai onko muita aikataulutoiveita?

SIIVOUS -ASIOINTI - AVUSTUS - KYLVETYS ym.

Kotiapu Merja Tiilikka
050 552 7096 merja.tiilikka@pp.inet.fi
Polkupyörien vuokraus & huolto. Kanit.
Valokuvaus, videointi, esitteet, mainokset.
Markku Hirvenoja, p.040 584 5874
tai etunimi@poronoro.fi

• Jalkojen hoitoja, myös kotikäynteinä
• Ripsien pidennykset / tuuhennukset
• Lahjakortit!

Taikajalat
Minna Paljakka

Jokiniementie 12

050 4148 414

-sisustuspuut

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

Ruokaostokset netistä?
Voisiko viikoittaiset ruokaostoksensa hoitaa täällä haja-asutustalueellakin jotenkin fiksummin, kuin että joka perheestä ajellaan
viikoittain kymmeniä kilometrejä ja käytetään aikaamme kaupan
hyllyjä kierrellen? Mille kuulostaisi, jos tekisitkin valinnat
kotona ja saisit tuotteet muutaman päivän toimitusajalla omalle
kylälle, noutopisteeseen, asianmukaisesti kuljetettuna, kylmät
kylmänä, ja takuutuoreina, suoraan tuottajilta? Valittavanasi
olisivat normaalit market-tuotteet, vastaavin hinnoin, ja lisänä
mahdollisuus pientuottajien erikoisuuksiin, sesonkituotteisiin
yms. Olisitko valmis maksamaan noin 10 euroa säästyneestä
ajasta ja vaivasta sekä polttoainekuluista? Nettiä käyttämättömien tilaukset voitaisiin hoitaa keskitetysti tiettyinä päivinä
vaikkapa kylän palvelupisteessä
Mallia nettiruokakaupasta voi käydä vilkaisemassa kauppahalli24.fi -sivustolta. Vastaavan tyylisellä tilausten ja logistiikan
ohjauksella voitaisiin yhdistää paikalliset tuottajat ja asiakkaat,
haluttaessa laajentaen tuotteiden vienti täätä esim. pääkaupunkiseudulle. Kauppahalli24 on aloitteellinen ja etsii aktiivisia
kyliä ja lähiöitä kehittämään ja testaamaan kylille sopivia
ja kiinnostavia palvelumalleja. Tavoitteena on syyskaudella
käynnistyvä monien osapuolten yhteinen hanke, joka pyrkii nostamaan maaseudun palvelut uudelle nettiajan mahdollistamalle
tasolle. Olemmeko mukana? Ota yhteyttä ja kerro mielipiteesi,
myös kesäasukaat! 045 176 8545 tai sisko@poronoro.fi

KOTIPALVELU

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

Avoinna arkisin klo 8.00-16.00

www.lopella.fi

p. 050 531 5561

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

www.terttulukana.fi
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Tapahtumakalenteri
su 27.4. klo 18-19.30
su 4.5.
klo 12-15
ti 6.5.
klo 19-20.30
to 8.5.
klo 18su 11.5. klo 12 alk.
ma 12.5. klo 13-14.30
to 15.5. klo 18-20
ma 19.5.-ma26.5.
la 24.5. klo 10to 29.5. klo 9su 1.6.- la 7.6.
ma 2.6. - ma 16.6.
kesä-heinäkuu
to 5.6.
klo 13la 7.6.
klo 20-1.00
pe 13.6. klo 18-19.30
la 14.6. klo 9-14
la 14.6. klo 12-15
pe 20.6. klo 20-2.00
pe 20.6. klo 22la 21.6. klo 20-2.00
su 22.6. klo 14su 22.6.-su 6.7.
pe 27.6. klo 18-19.30
la 28.6. klo 20-1.00
la 5.7.
klo 20-1.00
pe 11.7. klo 18-24
pe-la 11.-12.7.
la 12.7. klo 11-16
la 12.7. klo 20-1.00
la 16.7. klo 18la 19.7. klo 20-1.00
pe 25.7. klo 18-19.30
la 26.7. klo 20-1.00
la 2.8.
klo 20-1.00
pe 8.8.
klo 18-19.30
la 9.8.
klo 20-1.00
su 10.8. klo 14-

kesä 2014

tarkista myös www.vojakkala.fi

Joogaa Salonkylässä Kylätalolla (os. Rautakoskentie 856) . Jatkuu kesäsunnuntaisin, kertamaksu 8€.
Kyläkahvila Kylätuvalla. Ovet avoinna ja tarjolla kahvia kera tuoreiden munkkien...
Tienvarsien siivoajille talkookahvit Kylätuvalla.
Uimarannan siivoustalkoot & laiturinlasku, Kaartjärven uimaranta. Omat välineet mukaan!
Äitienpäivälounas Vojakkalan Juhlatalolla. Runsas puffet-pöytä. kso erillinen ilm.
Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla.
Kasvienvaihtoilta Kylätuvalla. Kyläkerho pihakasvien ja taimien yms. vaihtelun merkeissä.
Paperinkeräyslava Länsi-Lopen koululla Topenolla. Nyt keräyspaperit suoraan lavalle.
Muuna aikana niputettuna koulun ulkovarastoon. Kartutetaan samalla koulun retkirahastoa!
Palvelupäivä Kylätuvalla: hieroja-Päivi 040 515 1981, ja kampaaja-Mirka 040 352 8171
Räyskälän kylätmkn järjestämä retki Torronsuolle. Lähtö Räyskälän kaupalta, omat eväät mukaan.
Purjelennon SM-kisat Räyskälässä
Metalliromunkeräyslava kyläkeskuksessa, kso erillinen ilm.
Kesällä kuntoon -kampanja; merkitään ylös kävelyt ja pyöräilyt, kso erillinen ilm.
Palvelupäivä Kylätuvalla: kampaaja-Mirka p. 040 352 8171, jalkahoitaja-Minna
p. 050 414 8414 sekä kasvohoitaja-Annakaisa p. 040 712 1669
Kesäkauden avajaistanssit Vojakkalan lavalla. Sanna Pietiäinen & Mattilat
Kokeillaan kahvakuulaa Vojakkalan lavalla/pihalla. Kertamaksu 5€. Kso erillinen ilm.
Toripäivä Räyskälän kyläkaupalla, järj. Räyskälän kylätmk
Kyläkahvila Kylätuvalla (osana Avoimet kylät -tapahtumaa Hämeessä)
Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla. Focus & Sakke Kotilainen
Yhteiskokko Vojakkalan uimarannalla
Juhannuspäivän tanssit Vojakkalan lavalla. Tytti & Musikantit
Teatteritraktorin lavalla tapahtuu... Pihajuhlat Tervalammilla (os. Pääjärventie 5)
Purjelennon MM-kisat Räyskälässä
Kahvakuulailua Vojakkalan lavalla/pihalla. Kertamaksu 5€. Kso erillinen ilm.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Raimo Turtiainen & Pojat
Tanssit Vojakkalan lavalla. Karkkilan Seniorit
Kesäjuhlat Vojakkalan lavalla klo 18, tanssiorkesterina Härkätie.
OxroadUltra 2014. Ultrajuoksu Härkätiellä, Turusta Hämeenlinnaan.
Elettiin ennenkin -perinnepäivä Kalamyllyllä Topenolla.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Antero ja Valamo
Sähkönokan kesäilta. Yhteislauluja Seppo Lankisen johdolla. Järj. Räyskälän kylätmk
Tanssit Vojakkalan lavalla. Päivi Siivonen orkestereineen
Kahvakuulailua Vojakkalan lavalla/pihalla. Kertamaksu 5€. Kso erillinen ilm.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Lopen Harmonikat
Tanssit Vojakkalan lavalla. Wiihdeorkesteri Wiva
Kahvakuulailua Vojakkalan lavalla/pihalla. Kertamaksu 5€. Kso erillinen ilm.
Kesäkauden päätöstanssit Vojakkalan lavalla klo 20. Eero Aven & Soundset
Seurakunnallinen yhteislaulutilaisuus Vojakkalan lavalla. Ilkka Juote & kanttori Taina Sulkanen

JT Sahaus

Kaadan puita pihoilta ja tonteilta,
myös hankalista paikoista.
Korjaan ja huollan moottorisahat.
Neuvon myös metsäalan ammattiasioissa

Tapani Koski 0500 469 718
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Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118
Ilmestyminen

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro kesäkuussa 2014
Julkaisija
Vojakkalalaiset ry
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos
300 kpl
Jakelu
Vastaava toimittaja
Urpo Vienonen
Sisko Savolainen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala Monistus
p. 045 176 8545
Forssan Digitulostus
etunimi@poronoro.fi
Kuriiri
Toimituskunta
Simolat
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ 6 numeroa

