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Tavataan tansseissa, kokolla, kesäjuhlissa...
Vojakkalan lavan kesäkausi avattiin helteisissä tunnelmissa
11.6. Ajankohtaan nähden poikkeuksellinen lämpöaalto varmaan osaltaan verotti väkeä (alle 150 myytyä lippua), eivätkä
paikalle saapuneetkaan jaksaneet pitkään tanssia, sillä iltakin
oli kuuma. Mutta tästä se Vojakkalan kesä taas alkoi...

Tule rakentamaan komea kokko!
Kylän reippaita ja jaksavia nuoria ja aikuisia kaivattaisiin
jälleen kokonrakennustalkoisiin to 23.6. Uimarannassa
touhutaan klo 18 lähtien. Paikalle tuodaan puutavaraa traktoreilla, mutta tavaran heittely kokoksi tapahtuu pitkälti
käsivoimin.
Kunta tuo rannalle myös kuorman uutta hiekkaa tasoiteltavaksi. Ranta siistitään muutenkin, ja pestään pitkä laituri
seuraavan illan juhlintaa varten. Grillikin testataan, eli talkooväelle on tarjolla makkaraa ja limsaa.

Yhteiskokon sytytys klo 22.00
Perinteiseen tapaan Vojakkalan kokko sytytetään juhannusaattona 24.6. klo 22.00. Paikalle autoilla tulevia pyydetään
pysäköimään autot vain rannan puolelle tietä, jotta myös
mahdollisilla pelastusajoneuvoilla on esteetön kulku Vojakkalantiellä. Vojakkalan lavalla iltaansa jatkavat voivat jättää
autonsa lavan parkkipaikalle.
Rannassa palvelee kylätoimikunnan järjestämä puffetti,
jossa on tarjolla grillimakkaraa, limsaa, karkkia, sipsejä ym.
Toivottavasti myös haitari soi, ja sää suosii!

Juhannuksena tanssitaan
Vojakkalan lavalla tanssitaan niin juhannusaattona kuin
juhannuspäivän iltanakin. Tanssit alkavat kumpanakin iltana
klo 20.00 ja päättyvät valoisien öiden kunniaksi vasta klo
2.00. Pääsyliput juhannuksen tansseihin ovat 12€.
Juhannusaattona tanssit tahdittaa Riihimäen seudulta
tuleva Ari-Pekka Toivola & Alaska. Juhannuspäivän tansseissa haitari soi, kun jo tutuksi tullut Tytti ja Musikantit
valtaavat lavan.
Lavalla palvelee tanssi-iltoina kahvio kotoisine leivonnaisineen ja voileipineen ja grillistä saa makkaraa, oluttelttakin
on avoinna.

Teatteritraktorilaisten näytös
Lapsille ja lapsenmielisille on ohjelmaa Tervalammin talon

pihapiirissä (Pääjärventien risteyksessä) toisena juhannuspäivänä 26.6. klo 14 alkaen.
Teatteritraktorilaiset valtaavat vanhan peräkärryn lavalle
tehdyn näyttämön juhannusviikolla ja yleisö on tervetullut
sunnuntaina katsomaan, millainen esitys tänä vuonna valmistuukaan Eliisa Asikaisen ohjauksessa.
Tervalammin vanha tupa on avoinna yleisölle ja pihapiirissä lasten ilona on myös eläimiä. Vapaaehtoinen pääsymaksu.

Lauantaitansseja elokuulle asti
Vojakkalan lavalla soi elävä tanssimusiikki kesälauantaisin
aina 6.8. saakka. Ohjelma löytyy takasivun tapahtumakalenterista - tule mukaa aitoon lavatunnelmaan! Pääsyliput
kesätansseihin ovat 10 euroa.
Mainittakoon, että 30.7. Lopen Harmonikat aloittavat illan
jo klo 19 harmonikkakonsertin merkeissä, pääysliput 12€.
Vojakkalan lavan kesäkausi päättyy jo perinteiseen tapaan
Korsuorkesterin tahdittamana keskiviikkona 10.8. Tällöin tanssit alkavat jo klo 19, päättyen klo 24.00. Pääsyliput 12 €.

Kesäjuhlissa kisaillaan
Vojakkalan kesäjuhlat pidetään lavalla pe 8.7. klo 18 alkaen.
Kesäjuhlissa ratkotaan perinteiseen tapaan Vojakkalan mestaruudet ammunnassa, tikan- ja ketjunheitossa, keilapelissä
ja kävyn heitossa. Pihapelit alkavat klo 18 ja jatkuvat klo 20
saakka. Palkintojen jako klo 20.30 alkaen, arpajaiset (huom.
palkintoja vastaanotetaan!) heti tämän jälkeen. Kso myös
seuraava tarina ruususta!
Ilta jatkuu kuitenkin vielä arpajaisten jälkeenkin tanssien merkeissä. Härkätie aloittaa soiton jo ennen palkintojen
jakoa, ja tanssilattialta löytyy tilaa myös lapsille.
Kahviossa on tarjolla kotona leivottuja herkkuja kahvihetkiin ja grillistä löytyy makkaraa isompaan nälkään. Pihaalueen laidalla lasten ilona jälleen pupuemo poikasineen ja
ehkäpä vuohikin.
Tervetuloa viettämään kesäistä iltaa koko perheellä ja
tapaamaan entisiä ja uusia tuttavia. Vapaaehtoinen pääsymaksu. Järjestelyistä vastaa kylätoimikunta.

Tornionlaaksonruusun tarina
Täältä Lopen Vojakkalasta tehtiin yhteinen kyläretki Tornion
Vojakkalaan kesällä 2004. Tuolta reissulta saatiin tänne ete1

lään tuomisina muutama Tornionlaaksonruusun taimi saatteella, että näitä sitten levitettäisiin kyläläisille, kun ruusut
varttuvat ja versovat.
Alkuperäiset ruusut istutettiin Hirvenojalle, Tarkkalaan
ja kirkonkylältä mukana olleiden Saimi ja Vilho Peltosen
pihaan. Muutama reissussa mukana ollut on jo saanut näistä
ruusuista jakotaimen vaalittavakseen.
Kesäjuhlien arpajaispalkintona on tarkoitus tänä vuonna
antaa kaunista ja kestävää Tornionlaaksonruusua myös muutamalle arvan suosimalle onnekkaalle.

Vielä romunkeräyksestä
Toukokuussa toteutettu metalli- ja elektroniikkaromun
keräys sai ennalta arvaamattoman suosion. Reilun viikon
aikana täytettiin täältä kyläkulmilta peräti kolme täyskorkeaa
keräyslavaa kukkuroilleen!
Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen paikalla oli vain
yksi lava kerrallaan (kun ei näin pieneltä kylältä tavaraa
tule...??). Ensimmäinen lava täyttyi kuitenkin jo viikonlopun
aikana. Pieni kömmähdys sattui, kun sitten maanantaina lava
haettiinkin pois, tuomatta tyhjää lavaa tilalle. Erehdys korjattiin kuitenkin heti, kun tieto kierrätysyritykseen saatiin,.
Pahoittelen, että muutamalle tuli hukkareissu, kun luvattu
lava ei ollutkaan paikalla/ lava oli liian täynnä.
Keräys tuotti täältä sekapeltiä 10 271 kg. Iki-Metalli tilitti
tästä kylätoimikunnan tilille 70€/tonni (päivän hinnan mukaan).
Melkoinen summa siis - sen lisäksi, että saatiin itse kukin nurkkiamme siivotuksi. Suurkiitos kaikille osallistuneille!

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

Talkooavustusta
Lopen kunta ilmoitti keväällä jakavansa vastikkeellista avustusta yhdistyksille, jotka ottavat hoitaakseen esimerkiksi joitakin ympäristön siisteyteen liittyviä kohteita.
Vojakkalassa on vuosikymmenet talkoovoimin siivottu
keväisin tienvarret ja hoidettu kunnan uimaranta, kukittaen
myös kantatien risteys. Ko. kunnan rahaa anottiinkin näiden
kohteiden hoitoon ja ennakkotiedon mukaan joitakin satasia
ollaankin saamassa.
Rahaa tuntuu siis olevan tulollaan. Mihinkäs sitä käytettäisiin?? Onko kylässämme jotain, mikä kaipaisi kohentamista tai yhteistä rahojen käyttöä? Vai toteutetaanko syksyllä
teatteriretki, lasten reissu vai mitä?
Kylätoimikunta totesi kesäkuun alun kokouksessa, että
Kalattoman laiturille tarvittaisiin ainakin uudet tikkaat. Mitä
muuta? Rahalle tosin on varmasti parempaakin käyttöä, kuin
ilkivallan jälkien siivous. Pidetään yhdessä silmämme auki,
ja kysellään tuntemattomilta, keitäs ja mistä ollaan... Tullaan
tutuiksi, eikös?!
Sisko Savolainen, kylätmk pj
p. 050 522 8955, etunimi@poronoro.fi

Jussin takkatupa
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

Hirsipuun pystyttäjä

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

-sisustuspuut

0100 84600

Tulossa päiväretkiä, teatterimatkoja, ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!
Ke 22.6. Forssan juhannusmarkkinat, lähtö Loppi kk 8.30, paluulähtö 13.30. Kyytiin myös matkan varrelta! Hinta 20€/hlö.
La 2.7. 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. Päiväristeily Tallinnaan, lähtö Loppi kk klo 6 paluu n. klo
22. Hinta 55€/hlö
Pe 28.10. klo 19 New Karleby, Tampereen Teatteri. Hinta 60€/hlö.
La 29.10 klo 14.30 tai La 12.11. klo 13.00
I Love You Because - musikaalikomedia, Tampereen Teatteri.
Hinta 65€/hlö

w w w. l i n - c a r. f i
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PANEELIT, LISTAT,
LATTIALAUDAT
Yksilöllisesti toteutetut
ratkaisut.
Edulliset rahdit
myös kesämökeille.
Laadukkaan puutavaran ostopaikka!
Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Avoinna arkisin klo 8.00 - 16.00

www.lopella.fi

12950 VOJAKKALA

JT Sahaus

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

Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118

Tarkista tapahtumatiedot

www.vojakkala.fi

Tapani Koski 0500 469 718

Infoa leijalautailusta

R.R.C. 9001 Ry on pieni vapaa-ajan toimintaan keskittyvä seura Riihimäeltä. Seuran toimintaan kuuluu mm.
leijalautailu.
Leijalautailu vaatii tasaisen kovan tuulen, sekä kivettömän matalan rannan. Tuulla pitää aina rantaan päin,
jolloin tuulessa ei ole niin paljon pyörteitä ja puuskia.
Eri tuulen suunnille tarvitaan siis omat rantansa, jotta
lajia voidaan harrastaa. Harrastuspaikkoja ei ole ihan
joka järvellä, varsinkaan Riihimäen alueella.
Etelä- ja länsituulella Tammelan Pyhäjärveltä löytyvät
loistavat rannat. Pohjoistuulella lähistöllä ei ole rantaa,
jossa harrastaa lajia. Itä- ja luodetuulella Kaartjärven
Vojakkalan uimaranta saattaisi toimia hyvänä harrastuspaikkana.
Suomen purjelautaliiton kite-jaos määrittää säännöt leijalautailulle. Jaos velvoittaa harrastajia muun

muassa toimimaan hyvien tapojen mukaisesti. Aiomme
tulevana kesänä testata toimisiko Vojakkalan uimaranta
leijalautailupaikkana. Tämän vuoksi päädyimme yhdessä
kylätoimikunnan puheenjohtajan kanssa tekemään tämän
infotiedotteen.
Uimarannalla emme häiritse muita käyttäjiä. Tuulennopeuden täytyy olla vähintään 6-8 m/s, jotta leijalautailu
onnistuu. Tuuli on tällöin niin kova, ettei muita ihmisiä
rannoilla yleensä näy. Mikäli rannalla on muita käyttäjiä,
pyrimme toimimaan siten, ettei meistä ole harmia.
Meiltä saa myös aina tulla kyselemään lajiin liittyviä
asioita. Kerromme lajista, sekä esittelemme harrastusvälineitä mielellämme.
Kesäterveisin R.R.C. 9001 Ry.
puheenjohtaja Tommi Laitaharju
sihteeri Ari Peltopuro

Linkki Purjelautaliiton Kite-jaoksen Leijalautailun ABC:
. http://www.purjelautaliitto.fi/kite/doku.php?id=ohjeet:abc
Linkki ProWind kiteboardingin lajiesittely sivulle:
http://ewhweb1.webhotelli.fi/~prowindf/index.
php?page=leijalautailu
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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)
Maastojuoksut Kalattoman nummella. Jatkuu torstaisin, jos sää suosii ja juoksijoita on.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Markku Laamanen & Gulliver Travellers
Kesäjuhlat Vojakkalan lavalla. Pihapelejä, yhdessäoloa. Puffetti palvelee,
Härkätie soittaa tanssimusiikkia.
Tanssit Vojakkalan lavalla: Sirkka & Velikullat
Yhteislauluilta Sähkönokassa Räyskälässä. Järj. Räyskälän kylätmk.
Mentäiskö pyöräillen naapurikylälle vierailulle??
Tanssit Vojakkalan lavalla: Focus & Sakke Kotilainen
Tanssit Vojakkalan lavalla: K. Salmi & Bonus
Lopen Harmonikkojen Konsertti & Tanssit Vojakkalan lavalla
Tanssit Vojakkalan lavalla: Teijo Suomen orkesteri
Kesäkauden päätöstanssit Vojakkalan lavalla: Korsuorkesteri

Koulutettu hieroja

Tmi Nina Svärd, Räyskälä p. 044 333 9143

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

Jalkojen hoitoa kotikäynteinä
kovettumat, kynsien leikkaukset,
kynsinauhat, kuorinnat, naamiot, ym

Taikajalat Minna Paljakka 050 414 8414

Apua omalta kylältä
Leila Turkia

Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA

Puh. 050 531 5573

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 -60% kotitalousvähennys!

SOITA JA TIEDUSTELE ROHKEASTI!
www.terttulukana.fi
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p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Juhannuksena avoinna:
Kesän aukioloajat:
MA-TO
9.00 - 18.00
PE
9.00 - 19.00

Ilmestyminen
Julkaisija
Ilmoitushinta
Painos

PE 24.6.
LA 25.6.
SU 26.6.
LA
SU

9.00 - 15.00
11.00 - 17.00
10.00 - 18.00
9.00 - 18.00
10.00 - 18.00

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro tod.näk. syyskuussa
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 ja Seppo Simola
Markku Hirvenoja,
Tilaushinta postitettuna
Anne Lukana
10€/ 6 numeroa
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

