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

Vojakkala on vuoden hämäläinen kylä!
Vojakkala sai vastaanottaa nimityksen Vuoden 2014 Hämäläiseksi Kyläksi lauantaina 24.5., kun Jokioisten Murronkulmalla
vietettiin Hämeen kyläpäivää. Pitkäjänteinen ja sinnikäs talkootyö kylän hyväksi sai näin virallisen kiitoksen. Hyvä me!
Kunniakirja perusteluineen on kesän ajan luettavissa Vojakkalan
lavan kahviossa.
Nimitys on aiheuttanut liikettä myös median taholta, kun
viime viikolla niin Radio Häme kuin Aamupostikin vierailivat
kylässä. Myös kunnan taholta tuli sähköpostitse pyyntö välittää
onnittelut kaikille kyläläisille saatesanoilla, että asiaan palataan, allekirjoittajina Karoliina Viitanen, Jyrki Käki ja Tuula
Pirinen.
Toivonkin, että kaikki kyläläiset voisimme yhtäläisesti olla
ylpeitä tästä nimityksestä, ja onniteluita vastaanottaessamme
pikkuisen suoristaa selkää ja nostaa leukaa. Me ollaan Vojakkalasta - aktiivisesta ja toimivasta, vuoden 2014 Hämäläisestä
kylästä!

Vojakkala-verkkareiden lisätilaus
Uudet Vojakkala-verkkarit saatiin käyttöön kesän alkajaisiksi.
Rintaankin ehdittiin vaihtaa painatus, jossa lukee Vojakkalanimen lisäksi “Vuoden hämäläinen kylä 2014”.
Yleisön pyynnöstä järjestetään pukujen lisätilaus, samoilla
painatuksilla, samaan hintaan kuin toukokuun tilauksen yhteydessäkin. Värit siis punainen, vihreä tai keltainen, housut kaikissa
mustat takin värisellä tehostevärillä. Hinnat: perinteinen verkkaripuku 40€, mikrokuitupuku 50€, myös naisten leikkauksella.
Alle 15-vuotiaille lapsille puvut Valppaan sponsoroimina puoleen
hintaan. Mallipukuja ei ole nyt sovitettavaksi, mutta kylälle jo
jaettujen pukujen käyttäjiltä sovitellen koetetaan arvioida sopivat
puvut. Tilaukset mahdollisia esim. Kylätuvalla lainaamon ollessa
avoinna tai palvelupäivinä (kso ilmoituksista päivät), tai kesäjuhlissa perjantaina 11.7. tai suoraan allekirjoittaneelle. Tilaukset
lähtevät eteenpäin heti kesäjuhlien jälkeen.

Palvelupäivät jatkuvat

Yrittäjät palveluineen saapuvat Kylätuvalle säännöllisesti.
pe 27.6. klo 14- Hieroja ja kampaaja
la 26.7. klo 10- Hieroja
pe 15.8. klo 13- Jalkahoitaja ja kasvohoitaja
la 23.8. klo 10- Hieroja ja kampaaja
la 27.9. klo 10- Hieroja ja kampaaja
to 23.10 klo 13- 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.

Palauta kyläturvallisuuskysely
Edellisen Vojakkalan Viestin välissä jaettua kyläturvallisuuskyselyä on palautettu vasta muutamia. Voit palauttaa lomakkeen esim. suljetussa kirjekuoressa Kylätuvan postilaatikkoon,
tai jättää sen Kylätuvalle jonkun tilaisuuden yhteydessä. Halutessasi voit palauttaa lomakkeen myös sähköisesti skannattuna
Siskon sähköpostiin. Lomake löytyy myös www-sivulta.

Metalliromunkeräyksessä jatkoviikko
Metalliromunkeräys kyläkeskuksessa jatkuu vielä juhannuksen yli, maanantaihin 23.6. saakka. Keräyslavalle varaston
eteen saa tuoda kaikkea metallista, ei kuitenkaan kylmälaitteita eikä sähkö- ja elektroniikkaromua.

Kylätuvan lainaamo avoinna kesällä

Pelailuttaako?

Kylätuvalla on lainattavissa hyllyllinen uudehkoa kirjallisuutta,
eli kylällä on jälleen oma pieni kirjasto. Kirjoja pääsee lainaamaan aina, kun Kylätuvalla tapahtuu. Kirjastoauton ollessa
kesälomalla 30.6.-1.8. pidetään Kylätuvalla ovet avoinna kirjojen lainaajille vuoroviikoin torstai- ja perjantai-iltaisin
klo 18-19 seuraavasti: pe 4.7., to 10.7., pe 18.7. ja to 24.7.
sekä vielä pe 1.8.
Tervetuloa niiin kesälomalaiset kuin muutkin kesälukemista
kaipaavat tutustumaan tarjontaan! Kirjat voi luettuaan palauttaa
myös Kylätuvan postilaatikkoon, eli muovilaatikkoon asukkaiden laatikkorivin taakse.

Jalkapalloa, pesäpalloa, muuten vaan potkuttelua… Vojakkalan
lavan parkkialueen alalaitaa saa vapaasti käyttää kaikenlaiseen
pelailuun silloin, kun aluetta ei tarvita parkkipaikkana. Pääsääntöisesti kenttä on vapaa sunnuntai-iltapäivästä alkaen koko
viikon, lauantaihin puolille päivin. Alue kaivannee vielä hieman
tasoittelua, samoin mm. maalit voitaisiin hankkia. Kehitetään
kenttäaluetta tarpeiden ja toiveiden mukaan!
Sisko Savolainen, Vojakkalalaiset ry pj,
045 176 8545, etunimi@poronoro.fi
HUOM. Ilmoitathan jättipalsamihavainnoista!
Kitkijäapua luvassa Pilpalan kansainväliseltä työleiriltä!
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Juhannuksena tanssimaan ja kokolle

Pihajuhlat Tervalammilla

Juhannusohjelmaa useana päivänä ja kaikenikäisille on jälleen
tarjolla omalla kylällä. Tosin ennen juhlintaa tarvitaan talkooväkeä kokon rakennustalkoisiin torstaille 19.6. Klo 18 alkaa
uimarannassa kokon pohjan rakennus, osa talkooporukasta
voi tulla suoraan Siukolan kantokasoille vanhan tien varteen
tekemään kantokuormaa. Rakentajista on kiinni, millaista
kokkoa tänä vuonna poltellaan, tervetuloa mukaan!
Yhteiskokko Vojakkalan uimarannalla sytytetään juhannusaattona perinteen mukaan jo klo 22.00. Kokolle saapuvia
pyydetään pysäköimään vain rannan puolelle tietä, jotta
kulku Vojakkalantiellä on esteetön myös pelastuslaitoksen
isoille autoille. Jos iltaa on tarkoitus jatkaa Vojakkalan
lavalla, kannattanee autot jättää suoraan tänne parkkiin.
Uimarannassa palvelee kyläyhdistyksen “kioski”. Grillimakkaran ohella myynnissä on limua, mehua ja karkkia. Kokkorantaan on vapaa pääsy, mutta huomaathan varata käteistä
rahaa mahdollisiin ostoksiin kokolle, ja myös tanssilavalle!
Haitarin haikeat sävelet soivat uimarannassa...
Vojakkalan lavalle pääsee juhannustansseihin niin juhannusaattona (Sakke Kotilainen & Focus) kuin juhannuspäivän
iltanakin (Tytti & Musikantit) klo 20.00-02.00.

Lasten esitysten merkeissä vietetään toisen juhannuspäivän
pihajuhlaa Tervalammin talon pihapiirissä (os. Pääjärventie
5) 22.6. klo 14 alkaen. Eliisa Asikaisen johdolla on tekeillä
nukketeatteriesitys, mutta piha on avoin myös kaikille esiintymisestä kiinnostuneille, eli soittajat, laulajat, lausujat ja muut
ovat kovin tervetulleita tuomaan oman osansa päivän antiin.
Tervalammin talon pihapiiristä löytyvät juhannussunnuntaina niin kaniemo pienine poikasineen kuin naapurin kutturouvatkin pitkine partoineen. Tällä kertaa mukana juoksee
myös neliviikkoinen pikkuinen Ilona-kili. Tervalammin vanha
tupa on avoinna poiketa, ja haitarimusiikki luo tunnelmaa
myös tähän toisen juhannuspäivän juhlaan.

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118

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

0100 84600

Varaa paikkasi teatteri- ym. matkoilta!
Pe 4.7. klo 18 Pirunpelto, Pyynikin kesäteatteri Tampere. Täynnä,
kysy peruutuspaikkoja. 67€ / 65€

Kesäjuhlissa tavataan tuttuja!
Kesäjuhlia Vojakkalan lavalla vietetään tuttuun tapaan perjantaina 11.7. klo 18 alkaen. Ohjelmassa Vojakkalan mestaruuksien
ratkonta pihapeleissä (tikka, ketjunheitto, ammunta, keilapeli,
kävynheitto), palkintoina erilaisia kasviksia ym. tuotteita. Kahviossa tarjolla herkkuja, pihalla kaniemo poikasineen ja rempseästä
tanssimusiikista vastaa Härkätie. Tanssimaan pääsee jo noin klo
19.30 alkaen, välissä jaetaan palkintoja ja pidetään pienet arpajaiset, ennenkuin tanssi jatkuu.
Tänä vuonna arpajaisissa on rahanarvoisia palkintoja, sillä
kylällä vierailevat palveluyrittäjät ovat lahjoittaneet kukin 20
euron lahjakortit (eli hieronta, kasvohoito, jalkahoito, kampaaja
- iso KIITOS!!). Tämän lisäksi arvotaan useita tornionlaakson
ruusun taimia sekä pääpalkintona “akan jatke”! Palkintoja myös
vastaanotetaan. Kesäjuhliin ovat kaikki tervetulleita, pääsymaksu
on vapaaehtoinen ja vapaavalintainen.

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

Taikajalat

Jokiniementie 12

Minna Paljakka

050 4148 414

KOTIPALVELU

TERTTU LUKANA Tmi

Pe 25.7. klo 14 Kesäillan valssi 2014, Valkeakosken kesäteatteri.
Ilm. viim. 25.6. 60€/ 56€ eläk.

p. 050 531 5561

La 26.7.Päiväretki Savonlinnan Oopperajuhlille. Kysy peruutuspaikkoja. Matkat ym. yht. 205€.

Koti- ja mökkisiivoukset,
ikkunoiden pesu ym. kotityöt

La 9.8. Päiväristeily Tallinnaan. 60€
La 20.9. klo 13 Havannan kuu, Hämeenlinnan teatteri, päänäyttämö.
Veijarihenkinen musiikkikomedia pikkurikollisista. Kantaesitys 4.9.
Ilm. viim. 2.9. Hinta 54€ /51€ eläk.
La 4.10. klo 13.30 Lava-ammuntaa - Ulla Tapaninen Show, Ravintolateatteri Koomikko, Riihimäki. Ilm. 30.6. mennessä. Alkukeitto,
pääruoka sekä jälkiruoka & show. 68€.
Pe 10.10. klo 19.30 Carola - ei aina käy kuin haaveillaan...
Hämeenlinnan teatteri, Verstas-nyttämö. Ilm. viim- 23.9. Hinta 49€.
Ti 14.10. klo 19.00 Korsuorkesterin kertausharjoitukset Verkatehdas Hämeenlinna. Mukana Tangokuningas 2013 Kyösti Mäkimattila.
Ilm. viim. 31.8. Hinta 62€
To 23.10. klo 19.00 Finlanders 30v Juhlakiertue Verkatehdas
Hämeenlinna. Ilm. viim. 31.8. Hinta 65€.
Ma 1.12. klo 19.00 Hengaillaan - Kirkan hitit ja tarinat. Ilm. aika
päättynyt. 69€ / 65€.

w w w. l i n - c a r. f i
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Kaikista töistä kotitalousvähennys!
SOITA JA TIEDUSTELE ROHKEASTI

www.terttulukana.fi

Kokeillaan kahvakuulaa

Vojakkalan lavalla tanssitaan!

Ensimmäisellä kahvakuulakurssikerralla Vojakkalan lavalla
mukana oli jo mukava porukka, ja kuulan kanssa treenaaminen
tuntui varsin tehokkaalle. Laji sopii niin naisille kuin miehillekin,
ikään katsomatta. Tule sinäkin mukaan kokeilemaan! Osallistuminen kertamaksuperiaatteella, eli voit tulla niille kerroille kuin
pääset. Kertamaksu 5€ käteisellä paikan päällä. Omat kuulat
mukaan, jos sellaisia on. Ohjaajana Juha Höök. Seuraavat kerrat
pe 27.6. ja 25.7. ja 8.8. klo 18-19.30.

Vojakkalan lavalla pyörähdeltiin kesäkauden avajaistanssit lauantaina 7.6. komeasti tangoprinsessa Sanna Pietiäisen & Mattiloiden
tahdittamana. Vojakkalan lavan tanssikausi jatkuu lauantaisin
aina elokuun alkupuolelle saakka.
Juhannusaaton tunnelmasta vastaa Sakke Kotilainen&Focus.
Vojakkalan lavalla tämä nelihenkinen, ahkerasti eteläisen Suomen
tanssilavoja kiertävä soittajaporukka on vieraillut useamman
kerran aiemminkin. Tytti & Musikantit ovat jo Vojakkalan lavan
juhannuspäivän vakio-orkesteri. Monien pitämä Tytti haitareineen
tulee Ypäjältä ja ohjelmisto on tuttua ja taattua Tytti-laatua.
Kesäkuun tanssitarjonnan päättää lauantaina 28.6. Raimo
Turtiainen & Pojat. Tällä kokeneella ja suositulla kolmen muusikon porukalla on pitkä tausta tanssimusiikin parissa, ja he ovat
julkaisseet juuri uuden levyn
Heinäkuun ensimmäisissä tansseissa tanssitaan Karkkilan
Senioreiden tahdittamana. Tämä nelihenkinen porukka on
Vojakkalan lavalla ennenkin eri kokoonpanoissa soittaneiden
mutta nyt eläkepäivinään Karkkilaan asettuneiden muusikoiden
“uusioporukka”. Mukana ovat mm. Eino Paakkunainen ja Veikko
Laine, ja ohjelmisto on menevää haitari- ja kitarapohjaista tanssimusiikkia. Antero ja Valamo vievät 12.7. tanssiväkeä lattialle
1960-luvun teemalla. Tämä Turun seudusta tuleva nelihenkinen
soittajaporukka on vieraillut Vojakkalan lavalla muutamia kertoja
aiemminkin.
Lauantaina 19.7. Vojakkalan lavalla nähdään naapurikylän
soittajatyttö Päivi Siivonen orkestereineen. Päivi ei Lopella juuri
esittelyjä kaipaa. Kuten ei myöskään perinteiseen tapaan heinäkuun viimeiset tanssit järjestävä Lopen Harmonikatkaan.
Elokuun alussa, lauantaina 2.8. nähdään ensi kertaa Vojakkalan lavalla Wiihdeorkesteri Wiva, tanssi- ja viihdemusiikkia
aikuiseen makuun soittava seitsemän hengen porukka HyvinkääRiihimäki alueelta.
Kesäkauden päättäjäistansseissa 9.8. tahdittaa Eero Aven
& Soundset, iloista musiikkia iloisille ihmisille soittava viiden
hengen suosittu tanssiorkesteri Keski-Suomesta.

Muista merkitä kilometrit!
Kesällä kuntoon -kampanja jatkuu vielä heinäkuun loppuun
asti. Muista merkitä ylös kävelemäsi tai pyöräilemäsi matkat
kesäkuun alusta lukien. Kun kävelykilometrejä kertyy yhteensä
yli 5 tai pyöräillen taittuu yli 50 km, olet mukana 40 euron palvelusetelin arvonnassa. Käynnissä on myös kisa, kenelle kertyy
eniten kävely- ja pyöräilykilometrejä kesä-heinäkuussa, parhaat
saavat 20 euron palvelusetelit. Toimita kirjanpitosi Anne Lukanalle 15.8. mennessä (etunimi.sukunimi@utu.fi) tai osoitteeseen
Vojakkalantie 56.

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

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

Koirien uimapaikka Lintulammilla
Vielä muistutuksena, että Kalattoman lammien lähellä, Vojakkalantien varrella on myös oma uimapaikka koirille. Kylältä
tultaessa ajetaan tien varressa olevien Kalattoman lammien ohi
ja koirille osoitettu Lintulammi löytyy vasemmalta. Tieliittymä
rantaan on hakkuuaukon kohdalla, kyseessä on siis se pitkänomainen lampi lähellä tietä.

SIIVOUS -ASIOINTI - AVUSTUS - KYLVETYS ym.

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

12950 VOJAKKALA
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Tapahtumakalenteri
ma 2.6. - ma 23.6.
kesä-heinäkuu
to 19.6. klo 18pe 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.
pe 27.6. klo 18-19.30
la 28.6. klo 13.05
la 28.6. klo 20-1.00
su 29.6. klo 18-19.30
pe 4.7.
klo 18-19
la 5.7.
klo 20-1.00
to 10.7. klo 18-19
pe 11.7. klo 18-24
la 12.7. klo 11-16
la 12.7. klo 20-1.00
la 16.7. klo 18pe 18.7. klo 18-19
la 19.7. klo 20-1.00
to 24.7. klo 18-19
pe 25.7. klo 18-19.30
pe 26.7.
la 26.7. klo 20-1.00
pe 1.8.
klo 18-19
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 pe 15.8. klo 13 la 23.8. klo 10 alk
ke 10.9.
ke 24.9. klo 18 alk
la 27.9. klo 10 alk
to 23.10. klo 13 -
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Metalliromunkeräyslava kyläkeskuksessa, kso erillinen ilm.
Kesällä kuntoon -kampanja; merkitään ylös kävelyt ja pyöräilyt, kso erillinen ilm.
Kokonrakennustalkoot uimarannassa. Tule mukaan tekemään hieno juhannuskokko!
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
Hieroja & Kampaaja Kylätuvalla, varaa aikasi ennakkoon, kso erillinen ilmoitus.
Kahvakuulailua Vojakkalan lavalla/pihalla. Kertamaksu 5€. Kso erillinen ilm.
Jätskiauto Vojakkalan Kylätuvan pihalla. Myös la 12.7., 26.7., 9.8., 23.8. ja 20.9.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Raimo Turtiainen & Pojat
Joogaa Salonkylässä Kylätalolla (os. Rautakoskentie 856) . Jatkuu kesäsunnuntaisin, kertamaksu 8€.
Kylätuvan lainaamo avoinna, tervetuloa poikkeamaan!
Tanssit Vojakkalan lavalla. Karkkilan Seniorit
Kylätuvan lainaamo avoinna, tervetuloa poikkeamaan!
Kesäjuhlat Vojakkalan lavalla klo 18, tanssiorkesterina Härkätie.
Elettiin ennenkin -perinnepäivä Kalamyllyllä Topenolla.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Antero ja Valamo
Sähkönokan kesäilta. Yhteislauluja Seppo Lankisen johdolla. Järj. Räyskälän kylätmk
Kylätuvan lainaamo avoinna, tervetuloa poikkeamaan!
Tanssit Vojakkalan lavalla. Päivi Siivonen orkestereineen
Kylätuvan lainaamo avoinna, tervetuloa poikkeamaan!
Kahvakuulailua Vojakkalan lavalla/pihalla. Kertamaksu 5€. Kso erillinen ilm.
Hieroja Kylätuvalla, varaa aikasi ennakkoon, kso erillinen ilmoitus.
Tanssit Vojakkalan lavalla. Lopen Harmonikat
Kylätuvan lainaamo avoinna, tervetuloa poikkeamaan!
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
Jalkahoitaja & Kasvohoitaja Kylätuvalla, varaa aikasi ennakkoon, kso erillinen ilmoitus.
Hieroja & Kampaaja Kylätuvalla, varaa aikasi ennakkoon, kso erillinen ilmoitus.
Eläkeliiton Lopen Yhdistys järjestää Kylätuvalla avoimen illanvieton. Lisäinfoa lehdissä lähempänä.
Seurakunnan ajankohtaiset kuulumiset. Kirkkoherra Tuomas Hynynen Kylätuvalla.
Hieroja & Kampaaja Kylätuvalla, varaa aikasi ennakkoon, kso erillinen ilmoitus.
Jalkahoitaja & Kasvohoitaja Kylätuvalla, varaa aikasi ennakkoon, kso erillinen ilmoitus.

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

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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tarkista myös www.vojakkala.fi

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä, oma paistopiste
Avoinna ma-la 9.00 - 18.00, su 10.00 - 18.00
20.6. 9.00 - 16.00, 21.6. ja 22.6. 10.00-18.00
23.6.-6.7. ma-pe 9 - 20, la 9- 18, su 10-18

Ilmestyminen

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro lokakuussa 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
T-Print, Hyvinkää
etunimi@poronoro.fi

Toimituskunta
Markku Hirvenoja,
Anne Lukana

Tilaushinta postitettuna
10€/ 6 numeroa

