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

Syksylläkin tapahtuu

Retki Suomi Nauraa! -esitykseen

Vojakkalassa on takana jälleen vilkas ja tapahtumarikas kesä,
kiitos siitä! Syksyn tullen on kiva viritellä tulia takkoihin,
uuneihin ja kynttilöihin ja käpertyä kotiin lämpimään. Mutta
toisinaan on kiva tavata myös muita. Tämän Vojakkalan
Viestin sivuille onkin koottu monenlaista kivaa menovinkkiä ja tekemistä oman kylän liepeillä, tule mukaan!. Lue
tarkasti myös takasivun tapahtumakalenteri, sillä kaikista
tapahtumista ei ole erillistä omaa juttuaan!
Kylätuvalla remontti jatkuu kesätauon jälkeen. Keittiökaappeja asennellaan, ja tämä ym. keskeneräiset työt jonkun
verran häiritsevät vielä syksyn toimintaa. Niinpä mm. kyläkerhot alkavat vasta syyslomaviikolla, 17.10 torstaina. Ja
lokakuun kerhokerrat pidetään vielä yksityiskodeissa, yritellään marraskuussa sitten Kylätuvalle. Kyläkerhot ovat
vapaamuotoista yhdessäoloa käsitöiden ja jutustelun sekä
pelailun (lauta- ja korttipelejä) merkeissä. Mukaan ovat
tervetulleita kaikenikäiset, ja myös miehet!
Marraskuussa onkin tiedossa monenlaista touhua teatterimatkasta pallovalaisimen tekokurssiin. Myös kampaaja,
kasvohoitaja, jalkahoitaja ja hieroja tulevat kylätuvalle palveluineen.
Jos mieleesi tulee kivoja kurssi- tms. tapahtumaideoita,
ota yhteyttä! Kevätkaudella Kylätupa on jo täysin käytettävissämme ja meillä on kuitenkin kylällä monien alojen
osaajia, järjestetään itse sellaista toimintaa kuin halutaan!
Tavataan ja ollaan yhteyksissä!
pj. Sisko Savolainen

Vojakkalalaiset ry järjestää syyskauden teatteriretken Hämeenlinnan Verkatehtaalle. Suomi Nauraa! -esitys järjestetään
pe.15.11.2013 klo 19.00. Illan tahdittavat maan hauskimmat
stand up -koomikot ja toinen toistaan huikeammat musiikkivieraat. Esiintyjiä lavalla illan aikana toistakymmentä! Esityksen kesto väliajan kanssa 2h 30 min. Liput 32 €. Huom.
ikäraja, K-15!
Vojakkalalaiset ry tarjoaa ilmaisen kuljetuksen. Lähtö Loppi
kk klo 17.45, Vojakkalan Kylätupa klo 18.00. Voit varata etukäteen myös pöytään katetun väliaikatarjoilun seuraavista
(laktoosittomista) vaihtoehdoista: Kahvi/tee + pulla 7,50 €
/suklaabrownie 10 €/ kinkkuvoileipäkakku 10 € tai toast
skagen (= katkarapuleipä) ja suklaa brownie 12,50 €
Sitovat ilmoittautumiset väliaikatarjoiluvarauksineen
viimeistään to 10.10.2013 pirjo.hakala@pp8.inet.fi tai 040
417 4398. Toimi heti, lippuja vain 25 ensimmäiselle!

Ongelmajätekeräysautot

Vojakkalan lavalla la 12.10 klo 13
Kiertokapulan perinteinen vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräyskierros toteutetaan Lopella lauantaina 12.10.
Vojakkalan lavalla pysähdys on noin klo 13-13.15. Suurista
määristä vaarallisia jätteitä on sovittava erikseen. Tiedustelut
Suvi Koskinen 040 595 8771
Keräyksessä otetaan vastaan jäteöljyjä ja muita öljyisiä
jätteitä, romuakkuja, maali-, liima- ja lakkajätteitä, kyllästysaineita, liuotinjätteitä, happo- ja emäsjätteitä, kasvinsuojelu- ja torjunta-ainejätteitä, lääkejätteitä, loisteputkia,
metalliromua.
Keräyksessä ei oteta vastaan ajoneuvon renkaita, sähköja elektroniikkaromua (mm. kylmälaitteita, televisioita atklaitteita, liesiä, pesukoneita), asbestia, kyllästettyä puuta,
yhdyskuntajätettä.

Askarrellaan pallovalaisin
Paikka: Vojakkalan Kylätupa
Aika: Pe. 1.11. ja 8.11.
klo 18.00–19.30
Tule askartelemaan paperinarusta
näyttävä pallovalaisin. Ensimmäisellä kerralla tehdään pallovalaisin
ja toisella kerralla kiinnitetään valosarja (LED valoketju 20 os.) valaisimen sisälle. Pallovalaisimen perusväri on valkoinen. Jos
haluat tehdä pallovalaisimen muun värisenä, ilmoita toiveesi
ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikki työvälineet, askartelutarvikkeet ja valosarja kuuluvat kurssimaksuun. Kurssimaksu
25 €. Ohjaajana Anne Lukana.
Tervetulleita ovat kaikki kädentaidoista kiinnostuneet,
aiempaa kokemusta/askarteluosaamista ei tarvitse olla.
Pukeudu vaatteisiin, joissa mahdolliset pienet liimatahrat
eivät haittaa.
Sitovat ilmoittautumiset pe. 25.10. mennessä: anne.
lukana@utu.fi tai 050 3000 756 iltaisin (soitto tai tekstiviesti).
Tervetuloa!

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Marraskuussa pe-su.
Lokakuussa 2013 avoinna:
Talvi suljettu. Avataan
Ma- To, Su
10.00 - 17.00
huhtikuussa 2014!.
Pe- La
10.00 - 18.00
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Vojakkalan kylätuvallisuusilta 2
Lopen kunta on päivittämässä omaa poikkeusolojen varautumissuunnitelmaansa. Tähän liittyen kunnanjohtaja kutsui
kylien edustajia koolle syyskuussa, tiedustellen kylien valmiutta yhteistyöhön esimerkiksi mahdollisten pitkien sähkökatkojen ym. sattuessa, tavoitteena tiedon jako ja mahdollisten vesi- ym. ongelmien ratkaisu kyläläisiä parhaalla
mahdollisella tavalla palvellen. Kyseessä ovat siis rauhanajan
poikkeusolot, esim. myrskyjen aiheuttamat ongelmat kotitalouksille.
Kunnasta esitettiin myös selvä pyyntö kylille: kuntaan
haluttaisiin marraskuun aikana tieto mahdollisesta “kylän
ilmoitustaulusta” tai muusta keskeisestä paikasta, josta ihmiset osaavat tulla tietoa etsimään, jos muut tiedotuskanavat
ovat tukossa. Samaten kuntaan toivottiin kultakin kylältä paria
nimeä poikkeusolojen yhdyshenkilöksi, joiden tehtävänä olisi
laittaa tiedotus ja viesti eteenpäin kylällä ja mahdollisesti
myös jakaa tarvittavaa paikallistietoa kuntaan päin.
TERVETULOA keskustelemaan Vojakkalan kyläturvallisuusasioista toiseen kyläturvallisuusiltaan tiistaina
5.11. klo 18 Kylätuvalle. Nimetään tuolloin kunnan pyytämät kylän poikkeusolojen yhteyshenkilöt (jatkossa tämä
voidaan liittää kevättalven kyläkokouksessa valittaviin
edustajiin), sekä käydään läpi tarvittavat toimet huhtikuun
kyläturvallisuusillassa esille tulleiden ehdotusten pohjalta.
Toki myös esille tulleet ajankohtaiset kyläturvallisuusasiat
puhutaan läpi.
Kunnanjohtaja kannusti kyläläisiä yhteistyöhän erityisesti poikkeusoloissa, vaikka kunta itsessään ei voikaan olla
osoittelemassa naapurin kaivoja tai neuvomassa hyppäämään
naapurin kyytiin asioille. Sen sijaan kunta voi välitää tietoa
mahdollisesti kylällä olevista naapuriapuringeistä, lähikaivoista ym, ja kehottaa esim. kääntymään kyläyhdistyksen
puoleen paikallistiedon saamiseksi. Näistä puhuttiin myös
viime kevään omassa turvallisuusillassamme, ja haluttiin
mm. osaaja- ja kalustoluetteloiden laadintaa. Vapaaehtoinen ilmoittautuminen ko. listoille ei ole ainakaan toistaiseksi
tuottanut tulosta (vapaaehtoiset saavat edelleen ilmoittautua
allekirjoittaneille: osaajaluettelo, kalustoluettelo, hyvävetiset
kaivot…), joten olisi päätettävä, miten tietoja näihin listoihin
kerätään, jos sellaiset halutaan. Entä voisimmeko kerätä kattavasti puhelinnumerot, mahdollisen tiedotusverkon luomiseksi, tai ryhmäviestien lähettämiseksi poikkeusolotiedotusta
ajatellen?
Tule mukaan keskustelemaan ja tuomaan kantasi esiin! Jos
et pääse paikalle, voit olla halutessasi näissä asioissa yhteydessä myös etukäteen Vojakkalalaiset ry pj Sisko Savolainen
050 522 8955 tai etunimi@poronoro.fi tai Karli Orava 040
766 2246 tai etunimi.sukunimi@hraks.fi.

KESÄLLÄ KUNTOON -kampanjan
voittajat ovat selvinneet
Heinä-elokuun kävely- ja/tai pyöräilykilometrinsä ilmoitti
yhteensä 9 osallistujaa. Osallistujista 5 ilmoittautui molempiin sarjoihin ja 4 joko kävely- tai pyöräilykampanjaan.
KÄVELY-sarjassa eniten kilometrejä oli kävellyt Essi
Tuomenoja, yhteensä 135 km! PYÖRÄILY-sarjassa eniten
kilometrejä oli polkenut Tatuveikko Hirvenoja, yhteensä
539,04 km! Molempien sarjojen voittajat saivat 20 €n
lahjakortin Vojakkalan palvelupäiviin! Onnea Essi ja Tatuveikko!
16.9.2013 pidetyssä Vojakkalalaiset ry:n hallituksen
kokouksessa kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin
lisäksi 40 €n lahjakortti niinikään palvelupäiviin käytettäväksi. Arpaonni suosi tällä kertaa Anne Lukanaa.
Lämmin kiitos kaikille osallistuneille ja tarmoa syksyn
liikuntaan ja kuntoiluihin!

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

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

Tapani Koski 0500 469 718

-sisustuspuut

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

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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Palvelupäiviä Vojakkalassa
Jalkahoitaja, kampaaja ja kosmetologi
Perjantaina 15.11. 2013 klo 13-19 ovat 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. Voit esittää toiveesi kevätkauden palvelupäivien
suhteen Vojakkalalaiset ry / Sisko (yht. tied. takasivulla).

* Taikajalat - Minna Paljakka
Varaukset ja lisätietoja: Minna 050 414 8414
tai http://taikajalat.websites.fi/
Esim. Perusjalkahoito (n.45 min) 42 €, Käsihoito kiiltävällä lakkauksella (n.40 min) 35 €, Ripsien ja kulmien
värjäys ja muotoilu 22 € Myös lahjakortit!

* Kauneusjana Ak - Annakaisa Jylhä
Varaukset ja lisätietoja: Annakaisa 040 712 1669
Esim. Kasvohoito- ja käsihieronta.(n.30 min) 20 € tai
Sam-ihoanalyysi, kasvohoito- ja käsihieronta (n.60min)
40 €, Iltameikki 40 €. Myynnissä tuotteita.

* Saksitaksi - Mirka Puurtinen
Varaukset ja lisätietoja: Mirka 040 352 8171
tai www.saksitaksi.net
Esim. Hiustenleikkaus ja fönkampaus (n.40 min) 30 €,
Hiusten parturointi (n.25 min) 23 €, Alle 7v. Hiustenleikkaus 20 €

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

* Hierontaa - Karli Orava
Ajanvaraus ja tiedustelut: koulutettu (laillistettu hieroja)
Karli 040 766 2246
Esim. klassinen hieronta: 30 min 20€ /60 min 40€
FibroMassage (erit. kroonisista kivuista kärsiville) 90 min 70€
SIIVOUS -ASIOINTI - AVUSTUS - KYLVETYS ym.

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

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

Varaa paikkasi teatteri- ym. matkoilta!
La 12.10. klo 15 Kuka Mitä Häh? Lahden Sibeliustalo. Hurtin
huumorin ystäville, Sleepy Sleepers hengessä muSIKAaliesityksen
muodossa... hinta 70€.
Pe 1.11. klo 19 Pojat, Hämeenlinnan teatteri. 56/53/44 €
Ma 25.11. klo 19 Jaakko Teppo 60v, Hämeenlinnan Verkatehdas.
Mukana myös Sakari Kuosmanen ym. Ilm 24.10. 59/ 54 €.
La 30.11. Päiväristeily Tallinnaan. Eckerö Line m/s Finlandia klo
9:00 Helsingistä ja takaisin Tallinnasta klo 16:30. Auto on mukana
maissa ja ostokset saa kätevästi bussin ruumaan. Lähtö Loppi kk 6.30.
55 €/hlö.
To 5.12. klo 19 Tuliset Tenorit ja Suloiset Sopraanot, Verkatehdas
Hämeenlinna. Joulukonsertti. Hinta 68€
La 7.12. klo 18 Tuliset Tenorit ja Suloiset Sopraanot, Turun Musiikkitalo. Joulukonsertti. Hinta 85€.
La 14.12. klo 19 Iloinen joulukonsertti, Hämeenlinna Verkatehdas.
Finlanders & Seitsämän Seinähullua perinteisen hauskassa joulushowssa. Hinta 59€.
TULOSSA Miesten matka Tallinnaan la-su 8.-9.2.2014!!

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

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

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118

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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Tapahtumakalenteri
to 10.10

la 12.10.
to 17.10.
ma 21.10.
la 26.10.
to 31.10.
pe 1.11.
la 2.11.
ti 5.11.
pe 8.11.
to 14.11.
pe 15.11.
pe 15.11.
ma 25.11.
to 28.11.
la 30.11.
la 7.12.
to 12.12.
pe 13.12.
ma 16.12.
ke 18.12.
la 28.12.

syksy 2013

tarkista myös www.vojakkala.fi

klo 14.30-15.30 Jumpparyhmä Pontevat: kunnan liikuntatoimen vetämä jumppa Räyskälän leirikeskuksessa
joka toinen torstai. Varaa mukaasi jumppa-alusta, kengät ja mahd. juomapullo.
Kausimaksu 5 euroa maks. ens. kerralla.
klo 13
Kiertokapulan Ongelmajätekeräys-autot Vojakkalan lavan pihalla
klo 18-20
Kyläkerho Hirvenojalla (os. Pääjärventie 27). Vapaamuotoinen ilta jutustellen ym.
klo 13-14.30
Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla.
klo 11-18
Hieroja Kylätuvalla, varaa aikasi!
klo 18-20
Kyläkerho Päivi ja Orvo Heimosella (os. Korkeamäentausta 108)
klo 18-19.30
Pallovalaisin kurssi Kylätuvalla. Aloitetaan valaisinten teko! kso erillinen ilm.
klo 16Kaamosvalot syttyvät tienvarsiin ja portinpieliin. Sytytellään yhdessä ulkotulia...
klo 18Kyläturvallisuusilta Kylätuvalla
klo 18-19.30
Pallovalaisin -kurssi Kylätuvalla. Lamppujen teko valmiiksi!
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla.
klo 13-19
Palvelupäivä Kylätuvalla: kampaaja, jalka- ja kasvohoitaja paikalla, kso erillinen ilm!
klo 18
Suomi Nauraa! -esitys Verkatehtaalla Hämeenlinnassa. Yhteiskyyti Vojakkalasta, kso ilm!
klo 13-14.30
Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla.
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla.
klo 11-18
Hieroja Kylätuvalla.
klo 10-14
Joulumyyjäiset Kylätuvalla. Kotoiset neuleet, poppanat ym käsityöt, leivonnaisia ym.
Tule ostoksille ja myymään! Varaa maksuton myyntipaikkasi Siskolta 050 522 8955.
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla.
klo 18Koko perheen joululaulut Räyskälässä leirikeskuksessa. Järj. Räyskälän kylätmk.
klo 13-14.30
Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla.
klo 18Länsi-Lopen koulun joulujuhla Topenon seurantalolla. Yleisö on tervetullutta!
klo 11-18
Hieroja Kylätuvalla

Jättipalsamiongelma?

Länsi-Lopen koulun kuulumisia

Onko meillä Vojakkalassa jättipalsamiesiintymiä, jotka
levittäytyvät/ovat vaarassa levitä luontoon? Jättipalsami on
sellainen vieraslaji, jonka leviämiseksi olisi tehtävä töitä
ennenkuin kasvi ottaa vallaan. Pelkona on mm. että kasvi
valtaa Kaartjärven rantamaisemat. Kaartjärveen laskevan
Myllyojan varsilla olevaa esiintymää on yritetty kitkeä jo
muutamana kesänä Räyskälän aktiivien toimesta, mutta
yhteisponnistuksia tarvittaisiin, jotta tämäkin esiintymä
saataisi nitistettyä. Onko meillä Vojakkalassa muita jättipalsami-ongelmakohteita? Ota yhteyttä kyläyhdistykseen
Siskoon ja ilmoita!
Jättipalsamiyksilöt voivat olla suuria, jopa yli kolmemetrisiä. Kasvien keskimitta jää kuitenkin yleensä noin 1,5 metriin. Sen siemenet sinkoutuvat ympäristöön jopa seitsemän
metrin päähän, kun kasvin kodat ovat kypsät. Koska jättipalsami uudistuu vain siemenistä, perustuu kasvustojenkin
hävittäminen siihen, että estetään uusien siementen muodostuminen joko kitkemällä, niittämällä tai myrkyttämällä.

Länsi-Lopen koululla Topenolla on lukuvuonna 2013-2014
yhteensä 45 oppilasta ja 3 luokanopettajaa. Apulaisrehtorina jatkaa Eero Autio, opettaen 5.-6. luokkaa, Elina Autio
vastaa 3.-4. luokan opetuksesta ja Elina Laine 1.-2. luokan
ja eskareiden opetuksesta. Rehtorina toimii Erika KauppiNykänen (kirkonkylä). Koulunkäyntiavustajana toimii Päivi
Kuparinen ja iltapäivätoiminnan ohjaajana Lilli Leppikallio.
Englanninopettaja Anna Piipari käy kaksi kertaa viikossa ja
erityisopettaja Sonja Ojala kerran viikossa. Lisäksi koululla
on laitoshuoltaja Päivi Heimonen.

Vojakkalan lavalla vilkas kesä
Vojakkalan lavalla järjestettiin kesällä 2013 kaikkaan 10 tanssit. Väkeä liikkui tansseissa kohtalaisen hyvin, sillä lippuja
myytiin kaikkiaan 1345 kpl (ei sis. Harmonikkojen tansseja,
joissa myytiin noin 200 lippua). Kun järjestelyt hoidettiin
talkoilla, saatiin rahallistakin tulosta jonkun verran.
Talkooväki ruokaili yhdessä Vojakkalan Juhlatalossa
syyskuun lopulla. Samalla muistettiin totuttuun tapaan alle
rippikouluikäisiä, talkoissa mukana olleita lapsia ja nuoria
pienillä yllätyskasseilla.
Vojakkalan Valpas ry kiittää vielä kerran niin talkooväkeä
kuin kaikkia tanssimassa käyneitä! Toivottavasti ensi kesänä
tavataan taas tanssien merkeissä…
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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 joulukuussa
Julkaisija
Vojakkalalaiset ry.
Ilmoitushinta 1 € / palsta-cm
Painos
170 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

