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Kerhoja, peli-iltoja, teatterimatka, myyjäisiä...
Lämmin ja aurinkoinen kesä alkaa olla takana, pakastimet ja
kellarit täytetty talvea varten ja jatkuvien sateiden myötä lienee
kohta kaivoissakin vettä riittämiin. Tosin Vojakkalassa ei tänä
kesänä pahemmin ole kuivuus kiusannut, vaan sateita on saatu
tasaiseen tahtiin ja kasvua on piisannut, minkä varmasti kaikki
pihanurmikoita lyhyenä pitäneet ovat huomanneet!
Kylätoiminnan saralla kesä oli tavanomaisen kiivastahtinen
juhannuskokkoineen ja kesäjuhlineen. Lämmin sää houkutteli
väkeä myös uimarannoille. Kaartjärven rantaan kunta tuotti
hiekkakuorman jo alkukesästä, Kalattomille kylätoimikunta
kustansi lisää hiekkaa loppukesästä. Ajatuksissa oli Kaartjärven rannan siistiminen nyt kun vesi on taas rannasta paennut,
mutta nykaikana yhtään mitään ei saa tehdä ilman virallisia
etukäteisselvityksiä ja lupahakemuksia, joten asia jää tältä
syksyltä.
Vojakkalan lavalla väkeä kävi tansseissa totuttuun tapaan.
Juhannuksena väki liikkui ja Korsuorkesteri veti elokuun päätöstansseihin väkeä taas lavan täydeltä; pääsylippuja myytiin tuolloin noin 350. Heinäkuuksi Vojakkalan lava valittiin
Hämeen kylien paikallistoimintaesimerkiksi ja komeili wwwsivuilla kunniapaikalla. Valpas kiittää kuluneena kesänä niin
tanssijärjestelyissä uurastaneita talkoolaisia, kuin tanssivieraitakin.

Tavataan kerhoissa
Syksyn myötä illat pimenevät. Osa suuntaa harrastuksiin kirkonkylälle ja naapurikyliin. Aina ei kuitenkaan tarvitse lähteä
kovin kauas tavatakseen ihmisiä.
Seurakunnan vanhemman väen kerhot käynnistyivät
jo kuluvalla viikolla. Kokoontumiset ovat kaupan kahviotilassa kerran kuussa maanantaisin, päivät löytyvät takasivun
kalenterista.
Kyläkerhot jatkuvat viime vuoden tapaan joka toinen torstai parittomilla viikoilla klo 18-20. Paikkana on pääsääntöisesti kaupan kahvio, mutta ensimmäisellä kerralla 29.9. ollaan
Heimosten vieraana (os. Korkeamäentausta 108).
Kyläkerhoissa ohjelma on vapaa. Mukaan voi ottaa käsityön
tai tulla muuten vaan juttelemaan ja viettämään iltaa. Toisten
tekemisistä saa myös ideoita ja oppia omiinkin töihin. Lautapelien ääressä ilta kuluu sukkelaan myös lapsilta.
Kaupalle on helppo poiketa kahville vaikka ohi mennessään. Marraskuussa vieraillaan alustavan suunnitelman mukaan
Hirvenojalla ja Ollikalassa. Kannattaa tarkistaa paikka lähempänä seurapalstalta tai www-sivuilta, Siskolle voi myös soittaa
(050 522 8955). Tervetuloa mukaan!

Räyskälässä jumppaa ja peli-iltoja
Räyskälän leirikeskuksessa kokoontuu jumpparyhmä Pontevat joka toinen torstai. Liikunta-Liisa käy vetämässä jumpan
klo 14.30-15.30, kausimaksu 5 euroa. Seuraava kokoontuminen 29.9.
Kylien yhteisiä peli-iltoja pidetään syyskaudella kerran
kuussa. Räyskälän leirikeskuksesta löytyy pingispöytä ja
biljardi ja runsaasti tilaa pelailla omia lautapelejä porukalla.
Peli-illat torstaisin 20.10, 17.11 ja 15.12. klo 18-20.

Teatterimatka ”Tankki täyteen”
Kylätoimikunta ehti varata paikkoja Riihimäen teatterin
syksyn suursuosikkiin, Neil Hardwickin televisiostakin tuttuun ”Tankki täyteen” -näytelmään. Mukaan reissuun pääsee
16 ensiksi ilmoittautunutta. Liput on varattu lauantaille 29.10
klo 19 alkavaan näytökseen.
Kylätoimikunta maksaa totuttuun tapaan matkat (Lin-Carin
pikkubussi), jokainen kustantaa itse pääsylippunsa ja mahdolliset väliaikatarjoilut. Liput aikuisilta 23€, eläkeläiset 19€ ja
opiskelijat ja lapset 14€. Paikat on rivillä 9.
Varaa paikkasi Pirjolta p. 040 417 4398 ja sovi samalla
mahdollisista väliaikatarjoiluista. Nyt kannattaa toimia heti
jos mukaan haluat! Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 13.10
mennessä. Liput ja tarjoilut maksetaan autossa. Lähtö Vojakkalasta noin klo 18.

Myyjäisiä joulun alla
Nyt tuntuu, että jouluun on vielä pitkästi aikaa. Kuukaudet
huiskahtavat kuitenkin nopeasti. Kannattaakin merkitä jo
kalenteriin tulevat lähiseudun myyjäiset.
Länsi-Lopen koulun vanhempaintoimikunta järjestää
joulumyyjäiset ja kirpputorin koululla la 26.11. klo 10-14.
Pöytävuokra 5€, varaukset Sarilta p. 050 522 4823. Myös
vanhempaintoimikunnan järjestämä puffetti palvelee.
Oman kylän pienet joulumyyjäiset kaupan kahviossa la
3.12. klo 10-14. Täältä löytyvät totuttuun tapaan perinteiset
villasukat ja poppanat, erilaisia käsitöitä, leivonnaisia, oviseppeleitä ym. Puffetista kahvia ja kahvileipää. Myyntipaikoista
ei veloitusta, varaukset Merja Tiilikalta p. 050 552 7096.
Syksy ja talvi on myös tulevan suunnittelun aikaa. Ota yhteyttä,
jos mielessäsi on jotain kylän kehittämiseen tai kyläelämään
liittyvää. Vojakkalan Viestin sivuilta löytyy tilaa myös kirjoituksille ja ilmoituksille. Pidetään yhteyttä!
Sisko Savolainen, p. (03) 433 4331 tai 050 522 8955
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Kuulumisia koululta
Länsi-Lopen koululaisten töitä on syyskuun ajan esillä
Hämeen Luontokeskuksessa Tammelassa, kannattaa poiketa!
Koululaisten kirjoituksia löytyy myös ”Kuulumisia” verkkolehdestä www.peda.net/verkkolehti/loppi/topeno. Ohessa
joitakin täältä poimittuja kirjoituksia, aiheena ”Metsän pienimmät”.
Koulun paperivarasto tyhjennettiin heti elokuussa, joten
ulkovarastoon Topenolle sopii taas sanomalehtiä ym. keräyspaperia. Tapahtumakalenterista löytyy jo tieto tulevista
joulumyyjäisistä ja koulun joulujuhlasta. Näihin tapahtumiin
kaikki kyläläiset ovat tervetulleita.
Pieni hiiri taapertaa,
metsikössä vaeltaa.
Ei tiedä syökö haukka vai ei,
nyt on kiire kotiin hei.
Kotipesä lämmin on,
niin ihana ja verraton.

Jussin takkatupa
Uunimestari Juha Mannoja 040 722 7396

Janina

Jalkojen hoitoa kotikäynteinä

Olipa kerran Tatti,
jonka päähän oli tullut patti.
Tatilla oli paras kaveri Sieni,
joka oli hyvin pieni.
Tatti asui Sienen naapurissa, Sammalkujalla.
Sieni ja Tatti leikkivät kerran leikkiä piilonen,
ja Tatti huudahti ”Olenpa onnellinen.”

kovettumat, kynsien leikkaukset,
kynsinauhat, kuorinnat, naamiot, ym

Taikajalat Minna Paljakka 050 414 8414

Emilia
Metsä oli pieni, siellä kasvoi yksi sieni.
Sieni oli keltainen, mutta vähän likainen.
Sieni puhdisti itsensä ja lähti juokseman metsästä.
Kettu tuli vastaan ja sieni hyppäs puskaan.
Puska oli piikikäs, mutta silti ruusukas.
Nyt asuu sieni piilossa puskassa, purppuranpunaisessa.
Esteri
Perhonen kaunis kukoistaa metsässä linnut laulaa saa.
-sade metsää raikastaa puun juuret siitä ravintoa saa.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä
Talven aukioloajat 1.10. alk:
10.00 - 17.00
MA
10.00 - 17.00 KE-LA
10.00 - 16.00
TI
suljettu SU
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La-su 22.-23.10. Naistenmatka Tallinnaan, lähtö Loppi kk 6.15,
paluu su n. klo 21 Hinta 140€/hlö.
Pe 28.10. klo 19 New Karleby, Tampereen Teatteri. Hinta 60€/hlö.

Jere

12950 VOJAKKALA

0100 84600
Tulossa päiväretkiä, teatterimatkoja, ym:
katso lisätietoja www.lin-car.fi ja varaa paikkasi!
Voit myös esittää oman retkitoiveesi!

La 29.10 klo 14.30 tai La 12.11. klo 13.00 I Love You Because
- musikaalikomedia, Tampereen Teatteri. Hinta 65€/hlö
To 3.11. klo 19 Lainahöyhenissä, Arena-näyttämö Helsinki.
Hinta 73€/hlö.
La 3.12. Päiväristeily Tallinnaan, lähtö Loppi kk klo 6,
paluu n. klo 22. Hinta 55€/hlö
La 10.12. YÖ- Kiitos ja kunnia, Hartwall-Areena Helsinki. 65€
Ke 14.12. Arja Koriseva - Rakkaudesta Jouluun, Verkatehdas
Hämeenlinna. Hinta 54€/hlö, eläkel. 52€, opisk ja lapset 44€.

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

Syysterveiset kirkkoneuvostosta ja kirkkovaltuustosta!
Syksyn alkaessa tulee kuluneeksi puoli vuotta Lopen
seurakunnan luottamushenkilönä kirkkoneuvostossa, kirkkovaltuustossa ja diakoniatoimikunnassa. Keltanokkana
seurakunnan päätöksentekoon osallistuminen on sisältänyt
uusiin ja mielenkiintoisiin asioihin tutustumista ja monien
uusien asioiden oppimista.

Kirkkoneuvostossa esitysten
valmistelua
Lopen seurakunnan kirkkoneuvostossa on kahdeksan jäsentä,
jotka kuuluvat myös kirkkovaltuustoon. Puheenjohtajana
toimii kirkkoherra Tuomas Hynynen ja sihteerinä talouspäällikkö Pirjo Kuuluvainen. Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kuuluvat kirkkoneuvostoon.
Kirkkoneuvosto on kokoontunut tänä vuonna jo seitsemän
kertaa.
Mielenkiintoista ja haasteellista on ollut pohtia yhdessä
kirkkovaltuustolle tehtäviä päätösehdotuksia ja keskustella
varsin merkittävistä asioista, kuten henkilöstövalinnoista,
hankinnoista ja taloudesta. Kirkkoneuvostossa on ollut varsin
avoin ja keskusteleva ilmapiiri ja kokoukset ovat sisältäneetkin paljon vilkasta ja hyvässä, rakentavassa hengessä
käytyä keskustelua.
Lopella kirkkovaltuustoon kuuluu 23 vaaleilla valittua
jäsentä sekä kirkkoherra, talouspäällikkö ja pöytäkirjanpitäjä Merja Zetterman. Kirkkovaltuusto on kokoontunut tänä
vuonna kaksi kertaa ja odotettavissa on vielä loppuvuoden
aikana kaksi kokousta liittyen muun muassa investointeihin
ja talousarvioon. Kirkkoneuvostoon ja kirkkovaltuustoon
kuuluvana jäsenenä on ollut mielenkiintoista seurata joskus
monipolvistakin päätöksenteon valmistelua ja etenemistä
seurakunnassamme.

Toimintaa kaikenikäisille
Lopen seurakunnassa toimii lisäksi seitsemän erilaista
toimikuntaa, jotka ovat aikuistyön, diakoniatyön, jumalanpalveluksen, lapsi- ja perhetyön, lähetystyön, musiikin
ja nuorisotyön toimikunnat. Kirkkoneuvoston jäsenen
tulee kuulua vähintään yhteen toimikuntaan. Oman koulutustaustani ja mielenkiinnon perusteella tulin valituksi
diakoniatoimikuntaan.
Diakoniatyön yksinkertaistettuna perusajatuksena on antaa
apua hädänalaisille. Diakoniatoimikuntaan kuuluu yhteensä
kahdeksan henkilöä ja olemme kokoontuneet tänä vuonna
kaksi kertaa. Toimikuntaan kuuluminen on mahdollistanut
esimerkiksi diakoniatyöhön kuuluvien tapahtumien suunnittelua ja havainnollistanut hyvin, millaista seurakunnan

yhden toimialan toiminta on.
Seurakuntamme järjestää monipuolista toimintaa vauvasta
vaariin. Itsellenikin on selvinnyt vasta luottamushenkilön
tehtävissä seurakunnan järjestämän toiminnan laajuus, mihin
kirkollisveron maksajina olemme oikeutettuja. Mitä rahalla
saa? -esite on hyvä vilkaista läpi nähdäkseen, mihin kaikkeen
voimme muun muassa osallistua ja mitä eri toiminnot seurakunnalle maksavat. Esite on luettavissa Lopen seurakunnan
nettisivuilta osoitteesta www.lopenseurakunta.fi

Perhe- tai päiväkerhotoimintaa
Länsi-Lopelle?
Usein toivomme myös omalle kotikylällemme lisää
aktiivista toimintaa, mikä on virkistyttävä asia. Viime
viikkoina on herännyt keskustelu mahdollisesta perhe- tai
päiväkerhosta Länsi-Lopen alueella. Keskustelua on voinut
vilkastuttaa päätös aloittaa Sajaniemessä päiväkerhoryhmä,
minne ilmoittautui sitovasti päiväkerhoa pyydettäessä jo
seitsemän lasta.
Nyt on myös mahdollisuus esittää toiveita Länsi-Lopella
ja omalla kylällä järjestettävän seurakuntatoiminnan suhteen.
Kaikenikäisille tarkoitettu seurakuntatilaisuus järjestetään
Elina ja Jukka Tuomenojalla su. 6.11.2011 klo 14.00 (Lopen
rakennuspuun pihan perältä kääntyen oikealle). Tilaisuudessa
mukana kirkkoherra Tuomas Hynynen ja alustavana aiheena
”mikä on seurakunta?”.
Seurakunnan toiminnan uudelleenvirittämiseksi kylällemme tarvitaan nyt järjestettävään tilaisuuteen aktiivista
osallistumista, sillä nyt kartoitetaan toiveita seurakunnan
toiminnasta! Tule siis rohkeasti mukaan! Lapsille tilaisuudessa omaa toimintaa. Jos et pääse paikalle, voit lähettää
omat toiveesi myös suoraan tuomas.hynynen@evl.fi ja 019
426 4121, anne.lukana@utu.fi ja 050 3000 756 tai elinatuomenoja@gmail.com ja 040 821 8527.
Aurinkoista syksynjatkoa kaikille toivottaen!
Anne Lukana

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
Apua omalta kylältä
Kodinhoito-,
asiointi-,
juhlajärjestelyja toimistopalvelut

Leila Turkia

Puh. 050 531 5573

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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Yhteystie

dot, tapah

www.voj

Tapahtumakalenteri

tumat, ym

akkala.fi

...

ti-su 5.9.-2.10. klo 10-16
”Metsän pienimmät” - koululaisten töitä esillä Hämeen Luontokeskuksessa
to 29.9.
klo 14.30-15.30 Jumpparyhmä Pontevat Räyskälän leirikeskuksessa.
Liikunta-Liisa ohjaamassa joka toinen torstai... Kausimaksu 5€.
to 29.9.
klo 18-20
Kyläkerho Päivi ja Orvo Heimosella (Korkeamäentausta 108).
ti 11.10. klo 18.30Kylätoimikunnan kokous kaupan kahviossa. Ota yhteyttä toimikuntalaisiin, jos päätettävää
to 13.10. klo 18-20
Kyläkerho kaupan kahviossa.
to 20.10. klo 18-20
Peli-ilta Räyskälän leirikeskuksessa. Pingistä, biljardia ym.
ma 24.10. klo 13-14.30
Vanhemman väen kerho kauppatilan kahviossa. Järj. Lopen seurakunta
to 27.10. klo 18-20
Kyläkerho kaupan kahviossa.
la 29.10. klo 19
Teatterimatka Riihimäelle:suosikkinäytelmä Tankki täyteen
pe 4.11.
klo 18-20.30
Alakouluikäisten Disco & naamiaiset (Halloween) koululla Topenolla. Järj. Vanh.tmk
su 6.11.
klo 14
Seurakuntatilaisuus Elina ja Jukka Tuomenojalla. Keskustellaan, mitä toimintaa toiveissa.
to 10.11. klo 18-20
Kyläkerho Hirvenojalla (Pääjärventie 27).
to 17.11. klo 18-20
Peli-ilta Räyskälän leirikeskuksessa. Pingistä, biljardia ym.
ma 21.11. klo 13-14.30
Vanhemman väen kerho kauppatilan kahviossa. Järj. Lopen seurakunta
to 24.11. klo 18-20
Kyläkerho Ollikkalassa (os. Perhontie 6).
la 26.11. klo 10-14
Joulumyyjäiset, kirpputori ja puffetti Länsi-Lopen koululla Topenolla.
Pöytävuokra 5€, varaukset p. 050 522 4823 Sari. Järj. Vanh.tmk
la 3.12.
klo 10-14
Joulumyyjäiset Vojakkalan kaupan kahviossa
to 8.12.
klo 18-20
Kyläkerho kaupan kahviossa.
pe 9.12.
klo 18Joulujuhla Räyskälän leirikeskuksessa. Yhteislaulua ym. Järj. Räyskälän kylätmk
ti 13.12. klo 18 alk.
Länsi-Lopen koulun joulujuhla Topenon Seurantalolla - kyläläiset tervetulleita mukaan!
to 15.12. klo 18-20
Peli-ilta Räyskälän leirikeskuksessa. Pingistä, biljardia ym.

www.poronoro.fi

JT Sahaus

Kaadan puita pihoilta ja tonteilta,

Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118

myös hankalista paikoista.
Korjaan ja huollan moottorisahat.
Neuvon myös metsäalan ammattiasioissa
(20 vuoden opettajakokemuksella).

Tapani Koski 0500 469 718

Hirsipuun pystyttäjä

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

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri - telakaivinkone

-sisustuspuut

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
4

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

Ilmestyminen
Julkaisija
Ilmoitushinta
Painos

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro tod.näk. joulukuussa
Vojakkalan kylätoimikunta
1 € / palsta-cm
170 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

