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Vojakkalan lavalla vilkas kesä

Länsi-Lopen koulu aloitti

Vojakkalan lavan kesä 2010 saatiin menestyksellisesti
vietyä läpi. Poikkeuksellisen kuumista tanssi-illoista
huolimatta keskimääräinen kävijämäärä jatkoi kasvuaan. Juhannusaaton ja -päivän tanssit vetivät väkeä viime
vuosien tapaan. Lopen Rakennuspuun tanssit ja Markku
Laamanen heinäkuun alussa vetivät myös lavan täyteen.
Kesä huipentui viime vuoden tapaan Korsuorkesterin tahdittamaan tanssi-iltaan elokuun puolivälissä. Laajennettu
parkkipaikkakaan ei arki-illasta huolimatta riittänyt, vaan
autoja riitti pitkälle tien varteen. Lippuja myytiin tuolloin
reilusti yli 300.
Talkooväen ansaittua illanviettoa vietettiin elokuun
lopulla, tällä kertaa tanssilavalla hyvän ruuan, kahvin ja
yhdessäolon merkeissä. Illan aikana kuunneltiin myös
yllättäen löytynyttä äänitettä Vojakkalan lavalta 22 vuoden
takaa. Yksi Suomen tunnetuimmista laulajista, Henry Theel,
esiintyi Vojakkalan lavalla 9.7.1988. Tuo tanssilavakeikka
jäi hänen viimeiseksi julkiseksi esiintymisekseen ja siitä
oli tuo äänite.
Kiitos vielä kerran niin lavalla töissä olleille kuin kaikille
muillekin, jotka panoksellanne edesautoitte lavan toimintaa.
Kiitokset myös uskollisille tanssijoille!
Lavaterveisin Asko Stenholm
PS. Vojakkalan kauppakiinteistöön valmistuu syyskuun
aikana kolmas asunto ja kiinteistö muuttuu paritalosta
rivitaloksi. Tämäkin on mahdollista tanssilavan ansiosta!

Vojakkalalaisten ”lähikoulu” on ollut elokuun alusta alkaen
Länsi-Lopen koulu Topenolla. Keskiviikkona 11.8.2010
Länsi-Lopen koulussa aloitti 42 perusopetuksen oppilasta
ja 5 esiopetuksen oppilasta.
Eskareita ja 1.-2 luokkaa opettaa Kaisa-Mari Mäkivierikko avustajanaan Mervi Lönngren. 3.-4. luokkaa opettaa Elina Autio ja 5.-6. luokkaa Eero Autio, joka toimii
myös apulaisrehtorina. Rehtorina on Erika Kauppi-Nykänen. Englantia opettaa Niini Piirainen ja erityisopettajana
toimii Anne Lehto. Laitoshuoltajan nimikkeellä toimiva
Päivi Heimonen laittaa lapsille ruuat tarjolle ja pitää huolta
siivouksesta ja pihasta.
Pienimmillä koululaisilla ja eskareilla on mahdollisuus
jäädä kunnan järjestämään iltapäivätoimintaryhmään koululle. Koululla on myös liikunta- ja askartelukerhot perjantaisin koulun päätyttyä.

Lähdettäiskös teatteriin?
Löytyisiköhän innostunutta väkeä yhteiselle teatterimatkalle Tampereen Työväen Teatteriin keskiviikkona 17.11.
klo 19 katsomaan Sinikka Nopolan käsikirjoittamaa komediaa ”Eila, Rampe ja huonot keenit”, päärooleissa Eila ja
Esko Roine.
Lähtö Vojakkalasta Lin-Carin autolla olisi jo klo 16.30
ja matka jatkuisi kirkonkylän ja Riihimäen kautta Tampereelle. Liput 28€ (lapset alle 15v ja opiskelijat 25€) kukin
maksaisi itse, mutta matkan kustantaisi kylätoimikunta.
Lopella oltaisiin takaisin noin klo 23.
Sitovat ilmoittautumiset tiistaihin 5.10. mennessä Siskolle 050 522 8955 tai etunimi@poronoro.fi. Liput ja
ennakkoon tilattavat väliaikatarjoilut maksettava autossa.
Väliaikatarjoiluista lisätietoa www.ttt-teatteri.fi/ravintola/

Paperinkeräyslava pihalla 23.-27.9.

Länsi-Lopen koulun alapihalla olevan liiterin keräyspaperivarastoon on kertynyt mukavasti paperia kesän aikana. Nyt
on jälleen aika tyhjentää niin varasto kuin kotinurkatkin.
Keräyspaperia voi tuoda koululle suoraan siirtolavaan
torstaista maanantaihin 23.-27.9. välisenä aikana. Torstaina
ja perjantaina oppilaat avustavat paperin tuojia kuorman
purkamisessa koulupäivän aikana (huom. klo 11.45-12.15
oppilaat ovat ruokatauolla.)
Paperinkeräykseen kelpaavat sanomalehdet, aikakauslehdet, mainospaperit ja myös kirjekuoret. Keräyspaperin
on oltava kuivaa. Paperinkeräykseen ei saa laittaa säkkejä,
muovikasseja, maitopurkkeja, vahapaperia, kansioita,
teippejä, muovia, alumiinipaperia, styroksia eikä muita
paperille vieraita aineita. Laita keräyspaperit nippuun tai
paperipussiin. Niputusnaruja ei tarvitse poistaa.
Länsi-Lopen koulun piharakennuksen varastoon voi
viedä paperia ympäri vuoden. Paperin keräyksestä saatava
tuotto käytetään oppilaiden opintoretkien rahoittamiseen.
Koulun väki kiittää jo etukäteen!

Seuraava Vojakkalan Viestin numero
ilmestynee marras-joulukuun vaihteessa,
ellei yllättävää tiedotettavaa ilmene sitä ennen.
Jutut ja juttuvinkit tervetulleita!
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Anne Lukana ehdolla kirkkovaltuustoon
Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2010. Sinulla on
mahdollisuus äänestää, mikäli olet vähintään 16-vuotias ja kuulut
kirkkoon.
Varsinaiset vaalipäivät ovat 14.11. sunnuntai ja 15.11. maanantai.
Ennakkoäänestys järjestetään 1.-5.11. Saamamme tiedon mukaan myös
Vojakkalassa voi äänestää ennakkoon torstaina 4.11. klo 17-19 entisen
kyläkaupan kahviotilassa.
Ehdokkaita on Lopella yhteensä 40. Näistä valitaan vaaleilla 23 jäsentä
kirkkovaltuustoon kaudelle 2011-2014. Nykyisistä kirkkovaltuutetuista 11
ei asettunut enää ehdolle tämän syksyn vaaleihin.
Vojakkalasta ainoana kirkkovaltuustoehdokkaana on Anne Lukana.
Ohessa Anne kertoo lyhyesti itsestään.

KUKA:
Olen Anne Lukana, 25-vuotias maaseudun rauhassa
viihtyvä nainen. Asun Vojakkalassa ja opintojen takia
muutamia päiviä viikosta myös Turussa.
Perheeseeni kuuluu äiti Terttu, veljeni Teemu sekä
harmaaturkkinen kissaystäväni Pörri. Siviilisäätyni on
avoliitto.
Millainen ehdokas sitten olen? Luonteeltani olen
avoin, sosiaalinen ja rehellinen. Olen henkilö, joka
uskaltaa avata kielensä kannakkeet vaikeassakin paikassa ja uskoakseni käyttää myös tervettä järkeä sekä
tutkittua tietoa, kun sitä tarvitaan. Kannatan tasavertaisuutta.
Ehkä perinteisestä ehdokasasettelusta poiketen,
edustan tänä vuonna nuoria seurakuntavaaliehdokkaita
ja haluaisinkin tuoda enemmän nuorten avointa ääntä
kuuluviin myös seurakuntaa koskevassa päätöksenteossa.
MIKSI:
Seurakuntavaaleissa äänestäminen kannattaa. Tämänkertaisessa ehdokasasettelussa olen ainoa ehdokas
Vojakkalasta. Paikka kirkkovaltuustossa kiinnostaa
minua, sillä tähän vaaliin koen voivani asettua ehdolle
ilman suuria poliittisia sitoumuksia.
Olen ehdolla Lopen kokoomuksen ja sitoutumattoman seurakuntaväen ehdokaslistassa ja olen kannaltani
sitoutumaton. Toivonkin, että näissä vaaleissa ihmiset voisivat äänestää yli mahdollisien puoluerajojen
ja äänestää ennen kaikkea ihmistä, ei niinkään puoluetta.
Seurakuntavaalit toimivat demokratiaan perustuen.
Tavoitteena on saada asioista päättämään kaikenikäisiä henkilöitä, jotka haluavat antaa kokemuksensa ja
näkemyksensä seurakunnan käyttöön.
TAUSTAA:
Hieman taustastani. Ala-asteen kävin Vojakkalassa
ja yläasteen ja lukion Lopella. Ylioppilaslakin kävin
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ostamassa 2004. Sen jälkeen jatkoin matkaani Forssaan
ja Hämeenlinnaan opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja
terveydenhoitajaksi. Valmistujaisjuhlat pidin 2008.
Olen aina pitänyt opiskelusta ja pidän sitä ammattiin
tähtäävän toiminnan lisäksi mukavana harrastuksena ja
sen vuoksi jatkoin edelleen matkaani Turun yliopistoon
opiskelemaan hoitotieteitä. Toiveissa olisi valmistua
ensi keväänä hoidon opettajaksi.
Töitä olen ennättänyt tekemään opintojen ohessa
milloin enemmän, milloin vähemmän. Niin sanotussa
muinaishistoriassa työskentelin Lopen S-Marketissa ja
lähempänä nykyaikaa olen työskennellyt sairaanhoitajana Lopen terveyskeskuksessa ja STOP-ohjaajana
Riihimäen vankilassa. Tällä hetkellä teen opintojen
ohessa opettajan töitä mm. Lopen opistossa.
Olen toiminut aiemmin kylämme luottamustoimissa
Kylätoimikunnassa sekä Maa- ja kotitalousseurassa.
Tällä hetkellä toimin Turun hoitotieteen laitoksen
opiskelijajärjestön tiedottajana sekä opiskelijajäsenenä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan
opiskelijavalintatoimikunnassa.
HARRASTUKSET:
Muutamia vuosia sitten harrastin haulikkoammuntaa,
mutta koska halusin panostaa erityisesti opintoihini,
tein valinnan ja päätös kallistui opintoihin, joka on
varmaankin tärkein harrastukseni tällä hetkellä.
Kirjoittaminen sekä sosiaalinen media ovat aikaa
vieviä harrastuksia. Historia, erityisesti Suomen historia, kiinnostaa minua. Sisällissotateema on erityiskohteeni, jonka olen jopa yhdistänyt, toivottavasti ensi
keväänä valmistuvaan, lopputyöhöni.
Lisäksi olen innostunut pienimuotoisesti kissan koulutuksesta. Uskokaa tai älkää, Pörri osaa jo muutamia
temppuja.
TOIVOTTAVASTI NÄEMME VAALIUURNILLA
MARRASKUUSSA J
Anne Lukana

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Lokakuun loppuun auki:
MA-TO, LA 10.00 - 17.00
PE
10.00 - 18.00
SU
10.00 - 16.00
Marraskuun alusta alkaen suljettu tiistaisin.

Perinteinen
sekatavaramyymälä

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

-sisustuspuut

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

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

Kuopankaivaja

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

www.lopella.fi

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

Myynti • Asennus • Huolto
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

KOTIPALVELU
TERTTU LUKANA Tmi

P. 050 531 5561

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

SOITA JA TIEDUSTELE ROHKEASTI!
www.terttulukana.fi

12950 VOJAKKALA
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Yhteystie

dot, tapah

www.voj

Tapahtumia
ma 27.9. klo 13-14.30
ti 5.10.
to 7.10.
to 4.11.
ke 17.11.
la 4.12.

klo 18.30klo 18-20
klo 17-19
klo 10-14

tumat, ym

akkala.fi

...

Seurakunnan järjestämä vanhemman väen kerho Vojakkalassa.
Syksyn seuraavat kokoontumiset 25.10 ja 22.11.
Kylätoimikunnan kokous ent. kaupan kahviossa. Ota tarvittaessa yhteyttä jäseniin!
Kyläkerho Vojakkalan kahviossa. Myös 21.10., 11.11., 25.11. ja 9.12.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys Vojakkalassa ent. kaupan kahviossa
Teatteriretki Tampereelle: ”Eila, Rampe ja huonot keenit”
Joulumyyjäiset Vojakkalassa kaupan kahviossa.

Vanhemman väen kerhot jatkuvat

Valmistaudu joulumyyjäisiin!

Lopen seurakunta jatkaa Vojakkalassa vanhemman
väen kerhoja. Paikka vain vaihtuu koululta kauppatilan
kahvioon (os. Vojakkalantie 56). Syksylle on ilmoitettu
kolme kokoontumiskertaa: .maanantaina 27.9., 25.10.
ja 22.11., aika klo 13-14.30.
Vojakkalasta järjestetään myös taksikyyti vanhemman
väen retkipäiviin Kesijärven leirikeskukseen maanantaisin 18.10. ja 15.11. Lisätietoja seurakuntaväeltä.

Vaikka nyt vielä tuntuu, että jouluun on pitkä aika,
menee syksy äkkiä - reilun kahden kuukauden päästä
ollaan jo joulukuussa. Viime vuoden tapaan järjestetään Vojakkalassa omat joulumyyjäiset kahviotiloissa
entisellä kaupalla lauantaina 4.12. klo 10-14. Tämä
kannattaa paikallisten tekijöiden painaa mieleen jo
nyt - tuolloin olisi oiva tilaisuus tulla myymään tuotteitaan! Pienimuotoisissa myyjäisissä ei tarvitse olla
valtavia tuotemääriä, vaan vähempikin riittää. Myyntipaikat ovat ilmaiset, ennakkovaraukset Merja Tiilikalta
p. 050 552 7096
Paikalla kannattaa ehdottomasti tulla poikkeamaan
myös rahapussin kanssa ja samalla katsastaa, josko
jotain kivaa löytyisi kotia somistamaan tai pukin konttiin. Myynnissä myös kahvia, pikkusuolaista, torttuja,
glögiä...

Tavataan kyläkerhossa!
Juttuseuraa ja yhdessäoloa kaipaaville kyläkerhoillat
joka toinen torstai kaupan kahviossa klo 18-20. Lokakuussa 7.10. ja 21.10., marraskuussa 11.11. ja 25.11.,
joulukuussa 9.12.
Vaikka tila ei ole suuren suuri, mukaan mahtunevat
käsityöt ja lapsille voisi ottaa mukaan esimerkiksi lautapelejä tms. pöytien ääressä touhuttavaa. Keitellään kahvit
ja puhutaan maailmaa paremmaksi. Paikalla on helppo
poiketa vaikka vain ohimennen. Tervetuloa!

Kauppa-auto
torstaisin Vojakkalan entisen kaupan pihassa klo 16.20.

Kirjastoauto kylillä...

0100 84600
Tulossa teatterimatkoja, konsertteja ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
To 7.10 NHL-ottelu Minnesota-Carolina Hartwall areenalla
140€/hlö
La 9.10. Jari Sillanpää - Hitit & Hutut Hämeenlinnan Verkatehdas,
Vanaja-sali. Kysy mahd. peruutuspaikkoja! 55€/hlö
La 23.10. Tallinnan päiväristeily. 55€/hlö
Pe 29.10 klo 19 Operetti Mustalaisruhtinatar Vanajasalissa
Hämeenlinnassa. Kysy mahd. peruutuspaikkoja. 62/60€
Ke 17.11. klo 19 Eila, Rampe ja huonot keenit Tampereen Työväen
Teatterissa. 57/55/52 €
To 18.11. klo 19 Chicago -musikaali Tampereen Työväen Teatterissa. 69/67/64 €
La 27.11 klo 19 Vuonna 85 Remix Tampereen Työväen Teatterissa
80€/hlö
Ma 29.11. klo 19 Arseniikkia ja vanhoja pitsejä Helsingin Kaupunginteatterissa. 65/63/60€
la 4.12. Tallinnan päiväristeily. 55€/hlö

w w w. l i n - c a r. f i
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maanantaisin:
11.45-12.25
12.35-12.45
12.50-13.00
13.15-13.25
13.30-13.40
13.50-14.10
torstaisin:
15.05-15.15
15.35-15.45
15.55-16.10

Länsi-Lopen koulu
Leppäniementie 11
Kaustantie/Kalliomäentie
Vojakkala, ent. kauppa
Vojakkalantie/Räyskäläntie
Räyskälän kauppa
Räyskälän kantatie/Arotie
Räyskälän kantatie 1942
Vojakkala ent. kauppa.

Ilmestyminen 5-6 kertaa vuodessa,
kun tiedotettavaa ilmenee
Julkaisija
Vojakkalan kylätoimikunta
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos
170 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€/ vuosikerta
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

