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Vojakkalan kyläasiat internetissä: www.vojakkala.fi ja fb-sivustolla Vojakkalan kylä
Kylätupa valmiiksi!
Kylätuvalla alkaa olla kalusteiden sisäänkantoa vaille valmista,
loppukuusta pitäisi myös uusien pöytien ja tuolien saapua.
Kylätoimikunnan astiat tulevat Kylätuvalle yhteiseen käyttöön. Keitto- ja paistoastioita kylätoimikunnan varastoon ei
vanhastaan kuitenkaan kuulu, joten jos jollakulla on ylimääräisiä, hyväkuntoisia teräskattiloita, valurautapannuja, uunivuokia
tms., ovat nämä lahjoituksena tervetulleita. Ota yhteyttä tai tuo
suoraan Kylätuvalle.
Vojakkalan Valpas ry antaa Kylätuvan maksutta kyläläisiä
palvelevan kerhotoiminnan käyttöön. Niinpä mm. kyläyhdistyksen ja seurakunnan kerhotoiminta pyörii tiloissa ilman vuokraa.
Kyläläiset, tiehoitokunnat ym. toimijat kylältä saavat vuokrata
tilaa myös omiin yksityistilaisuuksiinsa 20€/kerta. Kylän ulkopuolisilta vuokraajilta peritään 50€/kerta. Vuokraan sisältyy
keittiön käyttö. Huoneiston käyttäjien toivotaan siivoavan itse
jälkensä. Varaukset Valppaan johtokuntalaisilta tai Siskolta
Nyt vain joukolla kehittämään toimintaa Kylätuvalle!
Meillä on kylällä eri alojen osaajia ja voimme varmasti järjestää monenmoisia kursseja tai kerhoja ihan omin voiminkin.
Toki ideoita saa heittää myös mahdollisiin sellaisiin kursseihin,
joihin hankittaisiin vetäjät ulkopuolelta, maksua vastaan. Myös
erilaiset illanvietot tms. tilaisuudet täällä ovat vain omasta viitseliäisyydestämme kiinni, eli nyt vain ideoimaan peli- tai kokkikerhoja, miesteniltoja ym. kylätoimintaa! VojakkalanViestin
sivuilla näistä voidaan jakaa tietoa muillekin.
Lue tarkkaan myös tämän lehden takasivun tapahtumakalenteri, sillä kaikenlaista on taas tapahtumassa. Näkemisiin!
Sisko S 050 522 8955

Joulumyyjäiset ja kirppis
Vojakkalan joulumyyjäiset järjestetään uuden ilmeen saaneella
Kylätuvalla lauantaina 7.12. klo 10-14. Keittiöstä tarjolla
myös joulupuuroa & torttukahvit sopuhintaan.
Myyjäispöydiltä löytyy tuttuun tapaan paikallisten tekijöiden villasukat, tumput, pipot, kämmekkäät, huivit, poppanat
sekä kahvipussikäsityöt ym. Myös uniikkeja “romukoruja”,
erilaisia korviksia, puukoristeita, leivonnaisia... Tänä vuonna
mukana myös kirppispöytiä, tule itse tarkistamaan tarjonta!
Myös myymään mahtuu vielä, ilmoittaudu Siskolle. Ei pöytämaksua.

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

Taikajalat
Minna Paljakka

Jokiniementie 12

050 4148 414

Jouluaskartelua lapsille ja
lapsenmielisille
Tiistaina 3.12. Kylätuvalla ollaan joulutunnelmissa klo
15-19 ja tehdään joulukortteja, leikataan ikkunatonttuja
ja askarrellaan lasilyhtyjä. Pikkulapset voivat tulla askartelemaan yhdessä vanhemman kanssa, kerhoikäiset ja tätä
vanhemmat pärjäävät varmaan jo itsekin. Ja voipa paikalle
tulla myös ilman lapsia. Ohjaamassa ovat entiset “päiväkotitädit” Leena Vuorela-Koivula ja Arja Lius. Kyläyhdistys
kustantaa tarvikkeet, tervetuloa mukaan!
Ne jotka ehtivät, voisivat tulla jo klo 15 alkaen, ja sitten
osa “iltavuoroon” esim. klo 17 alkaen. Kouluikäiset selviävät
askartelupuuhista varmasti noin tunnissa, ja voivat auttaa
pienempiään. Sukkelimmat voivat koristella myös Kylätuvan ikkunoita. HUOM! Ottakaapa omat sakset mukaan!
Jos teillä on lapsille pieneksi käyneitä, ehjiä ylimääräisiä
sakseja, otetaan näitä mielellään lahjoituksena Kylätuvalle,
yhteiseen käyttöön!

Kyläturvallisuusasiaa
Marraskuisen Vojakkalan kyläturvallisuusillan tuloksena kuntaan ilmoitettiin, että Vojakkalan ”virallinen” ilmoitustaulu
poikkeusolojen paperitiedotteille ym. informaatiolle löytyy
Kylätuvan seinältä (os. Vojakkalantie 56). Poikkeusolojen
yhdyshenkilöiksi nimettiin tilaisuudessa Jukka Tuomenoja
(040 570 6118) ja Karli Orava (040 766 2246). Heidän tehtävänään on jakaa tarvittaessa paikallistuntemusta kuntaan päin,
ja toisaalta välittää viestiä kunnasta, jos poikkeusoloissa tarvitaan erikoisempia toimenpiteitä tai varautumista kylällä.
Kyläyhdistys on valmistelemassa kevättalvelle tietojen
keruuta kyläkulmittain kartoittaakseen etukäteen mahdolliset
avun tarpeessa olijat pitkien sähkäkatkojen aikaan, paikalliset ammattiosaajat (hoitajat, ensiaputaitoiset, metsurit ym),
raivaus- ja muun kaluston, halukkuuden naapuriapurinkiin,
kulmakuntien vedenottopaikat ym. Samalla voitaisiin koota
myös yhteystiedot mahdollista kylän omaa tiedotusrinkiä
varten.
Kootut tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä ei julkaista.
Halutessaan lyhytaikaista apua esim. eläintenhoitoon, löytyy
tieto listalle ilmoittatuneista nimetyiltä yhdyshenkilöiltä. Tammikuun Viestissä aiheesta enemmän!

SIIVOUS -ASIOINTI - AVUSTUS - KYLVETYS ym.

Kotiapu Merja Tiilikka
050 552 7096 merja.tiilikka@pp.inet.fi
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Vojakkalan kaunein joulukuusi 2013?

Palvelupäivät Kylätuvalla jatkuvat

Missä ja millainen on Vojakkalan kaunein joulukuusi?
Lähetä kuva omastasi, ja äänestetään! Eniten ääniä saaneen kuusen omistaja palkitaan 20 euron palvelusetelillä
Kylätuvan palvelupäiviin. Myös kaikkien äänestäneiden
kesken arvotaan vastaava palveluseteli.
Ota siis kuva koristellusta joulukuusestasi ja lähetä kuva
joko sähköpostilla tai kuvaviestinä Markku Hirvenojalle, etunimi@poronoro.fi tai numeroon 040 584 5874 sunnuntaihin
29.12. mennessä. Mukaan tieto, kenen kuusi on kyseessä
ja puhelinnumero. Kännykkäkuvat kelpaavat siis myös. Jos
kuvien otto ja lähetys ei itseltä onnistu, pyydä mahdollisia
jouluvieraita avuksi. Tarvittaessa voit pyytää myös Markun
poikkeamaan kuvaamaan.
Kuvat järjestetään luetteloksi, ja numeroidaan. Kaikki
kuusikuvat julkaistaan 30.12. yhdellä kertaa Vojakkala.fi
-sivustolla ja kylän fb-sivustolla. Äänestysluettelo myös
tulostetaan ja kuusikuvat ovat katsottavina mm. Kylätuvalla
uudenvuodenaaton kyläkahvilassa. Tällöin voit äänestää
mieleistäsi perinteisesti lippuäänestyksellä. Netistä kuvia
katselevat voivat äänestää sähköpostitse tai tekstarilla yllä
oleviin Markun numeroihin, jätä myös nimesi arvontaa
varten. Äänestysaikaa on loppiaiseen, 6.1. saakka. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti, arvonta 8.1. illalla.

Alustava talven aikataulu, muutokset mahdollisia:
la 30.11. klo 10 -.
Hieroja
la 25.1. klo 10 Hieroja ja kampaaja
la 22.2. klo 10 -.
Hieroja
to 13.3. klo 13.- Kampaaja, jalkahoitaja ja kasvohoitaja
la 29.3. klo 10 -.
Hieroja
la 26.4. klo 10Hieroja ja kampaaja
la 24.5. klo 10 Hieroja
to 5.6. klo 13 - Kampaaja, jalkahoitaja ja kasvohoitaja

Kuopankaivaja

Vojakkalan Juhlatalo

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

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

Ajanvaraukset puhelimitse ennakkoon suoraan yrittäjiltä!
- Hieroja-Karli 040 766 2246
(koulutettu hieroja Karli Orava)
- Jalkahoitaja-Minna 050 414 8414
(Taikajalat - Minna Paljakka)
- Kampaaja-Mirka 040 352 8171
(Saksitaksi - Mirka Puurtinen)
- Kasvohoitaja- Annakaisa 040 712 1669
(Kauneusjana Ak - AnnakaisaJylhä)
Huomaathan, että yrittäjät EIVÄT tule paikalle päivystämään, jos ennakkovarauksia ei ole! Varaamalla aikamme
hyvissä ajoin etukäteen, varmistamme palvelun saamisen.
Huom. Varaudu käteismaksuun!

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

Tapani Koski 0500 469 718
Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

Varaa paikkasi teatteri- ym. matkoilta!
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.

-sisustuspuut

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

To 5.12. klo 19 Tuliset Tenorit ja Suloiset Sopraanot, Verkatehdas
Hämeenlinna. Joulukonsertti. Hinta 68€ KYSY PERUUTUSPAIKKOJA!
La 28.12. klo 20 ”Vain elämää”-konsertti, Hartwall Areena, Helsinki.
Hinta 99€.
TULOSSA Miesten matka Tallinnaan la-su 8.-9.2.2014!!
Pe 28.2. klo 19 Kersantti Karoliina, Verkatehdas, Hämeenlinna. Ilm.
viim. 20.1. Hinta 60€ / 56€ eläk. / 50€ opisk. tai työtön
La 15.3. klo 15 Musikaali James Dean ”Ikuisesti sinun”, Valkeakosken kaupunginteatteri. Ilm. viim. 13.2. 61€ /59€ eläk. / 55 opisk.

w w w. l i n - c a r. f i
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Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Sähköposti: lopen.rakennuspuu@co.inet.fi

Avoinna arkisin klo 8.00-16.00

www.lopella.fi

Lopen seurakunnan ja kirkkovaltuuston kuulumisia
Vuoden lähestyessä loppuaan on hyvä tehdä yhteenvetoa kotiseurakuntamme ajankohtaisista kuulumisista. Alkuvuodesta
kirkkovaltuusto ja -neuvosto päivittivät hieman edustajiaan.
Pitkäaikainen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esko Hirvonen
erosi tehtävästään paikkakunnalta muuttamisen vuoksi ja valtuuston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Kuparinen.
Vuoden ensimmäisessä kirkkovaltuuston kokouksessa jätettiin
myös 13 kirkkovaltuutetun allekirjoittama valtuustoaloite koskien Pappilan myyntiä.

Pappilan myyntiprosessi ja kirkollisvero
Maaliskuussa järjestetyssä Lopen seurakunnan työntekijöiden
ja luottamushenkilöiden yhteisessä strategiapäivässä jatkettiin
keskustelua myös Pappilan myyntiin liittyvistä asioista. Keskustelussa ei noussut esiin sellaisia konkreettisia ja kustannustehokkuudeltaan kannattavia käyttöehdotuksia Pappilalle, joita olisi
voitu toteuttaa ilman erittäin merkittäviä taloudellisia panostuksia. Pappilan tiedettiin jäävän pian tyhjilleen kirkkoherran
muutettua hänen perhettään paremmin palvelevaan omistusasuntoon keväämmällä. Tyhjilleen jääneen Pappilan toimintakuluiksi
kirjattiin vuoden 2013 talousarvioon yli 40 000 euron vuotuiset
kustannukset, joista suurimman osan synnyttävät rakennusten
ja alueiden kunnossapito sekä sähkö. Keskustelussa nousi esiin
myös Pappilan kulttuurihistoriallinen arvo sekä pappilakulttuurin katkeaminen myynnin myötä. Kuitenkaan käytännössä
toimivia ehdotuksia, jotka olisivat tukeneet kirkon perustehtävää
ja, joilla seurakunta olisi voinut jäsenilleen Pappilan pitämistä
perustella, ei runsaasta ideoinnista huolimatta löytynyt.
Huhtikuussa pidetyssä valtuuston kokouksessa Pappilan
myynnin valmistelu päätettiin aloittaa määräenemmistön päätöksellä. Kesän kokoustauon jälkeen, syyskuussa kokoontunut
kirkkovaltuusto päätti hyväksyä viidestä ostotarjouksesta Ritva
ja Markku Nepposen tekemän 465 300 euron tarjouksen Pappilasta ja sitä ympäröivästä maa-alasta. Koska seurakunnat eivät
voi itsenäisesti päättää kiinteistöjen myymisestä ilman päätöksen
alistamista Kirkkohallitukselle, on Pappilan myyntipäätös tällä
hetkellä Kirkkohallituksen vahvistettavana.
Marraskuussa kirkkovaltuuston merkittävimmät päätökset
liittyvät niin ikään taloudenhoitoon. Lopen seurakunnassa toimii
seurakunnan työntekijöistä, luottamushenkilöistä ja asiantuntijoista koottu kiinteistökatselmustyöryhmä, joka arvioi vuosittain
seurakunnan omistamien kiinteistöjen kuntoa sekä erilaisten
korjaustoimenpiteiden ajankohtaa. Jo usean vuoden ajan suunnitteilla olleet remontit liittyen kirkon katon kunnostukseen,
vanhan kirkon pärekaton uusimiseen sekä virastotalon ulkopuolen kunnostukseen on mahdollista toteuttaa vuonna 2014.
Toinen meitä kaikkia seurakunnan jäseniä koskeva päätös oli
kirkollisveroprosentin vahvistaminen ensi vuodelle. Veroprosenttia päätettäessä puntarissa on sekä kansalliset että kunnallisetkin näkymät yleisestä taloustilanteesta sekä kirkkohallituksen
ennuste kirkollisvero- ja yhteisöverotuoton kehityksestä. Näitä
seikkoja punniten kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2014 kirkollisveroprosentti on 1,70 %.

Kuulumisia seurakunnan eri työaloilta
Taloudellisten asioiden lisäksi kirkkovaltuusto saa kuultavakseen eri seurakunnan työalojen kuulumiset kirkkovaltuuston
kokouksien yhteydessä. Kirkkoherranvirastossa Lopen seurakunnan kirkonkirjat siirtyvät digitoinnin jälkeen valtakunnalliseen Kirjuri-järjestelmään, joka tarkoittaa entistä joustavampaa
asiakaspalvelua pyydettäessä esimerkiksi perunkirjoitukseen
tai avioliiton esteiden tutkintaan liittyviä asiakirjoja. Marras-

kuun kokouksen yhteydessä valtuutetut saivat kuulla lapsi- ja
perhetyön sekä nuorisotyön kuulumisia. Työalan kuulumisia
olikin ilo kuunnella, sillä seurakunnan lasten ja nuorten kerhot
ja leirit vetävät väkeä hyvin, ja jokaviikkoisissa nuortenilloissa
on ollut kävijöitä tungokseen asti.

Meneekö Lopen seurakunnalla hyvin?
Luottamushenkilönä tähän kysymykseen voisin vastata kolmen
näkökulman kautta. Toisaalta Lopen seurakunnalla on tällä hetkellä hyvät toimintaedellytykset. Seurakunnan pitkäjänteisen
taloudenhoidon ansiosta tiukkoina vuosina kirkollisveron korottamiseen ei ole niin suuria paineita, kun jotain on säästössäkin,
ja saadut tulot voidaan käyttää seurakunnan toimintaan. Toisaalta suuret muutokset lienevät edessä myös seurakunnissa.
Toistaiseksi Lopen seurakunta saa tehdä päätökset itsenäisenä
seurakuntana. Kirkolliskokous (kirkon ylin toimielin) valmistelee kuitenkin ”Uusi seurakuntayhtymä” -mallia. Toteutuessaan
Lopen seurakunta voi tulevaisuudessa kuulua esimerkiksi lähikuntien muodostamaan yhteiseen seurakuntayhtymään, jossa
Lopen seurakuntaa koskevat päätökset niin toimintojen järjestämisestä kuin kulujen karsimisestakin tehdään laajemmalla
foorumilla. Kolmas näkökulma liittyy kirkon valtakunnalliseen
kehitysnäkymään. Suomessa kirkkoon kuuluvien määrä vähenee vuosittain. Lopen seurakunnassa tilanne ei ole kuitenkaan
niin dramaattinen kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Lopen
seurakunnan jäsenmäärän pientä vähentymistä selittää kuitenkin
esimerkiksi seurakuntaan muuttaneiden ja poismuuttaneiden
erotus, kirkosta eronneet sekä kuoleman myötä seurakunnasta
poistuneet.

Mitä kirkollisverolla saadaan?
Lopuksi haluan vielä tuoda esiin niitä konkreettisia asioita,
joita me seurakuntalaiset saamme maksaessamme kirkollisveroa. Usein kirkollisveronmaksu mielletään vastineeksi kirkossa
käynnille. Sitäkin se toki on, mutta Lopen seurakunta järjestää
monipuolista toimintaa perinteisistä jumalanpalveluksista lähtien ulottuen aina erilaisiin konsertteihin, kokkikerhoihin ja
perhesählyyn. Jos eri kuluja laskettaisiin todellisen toteuman
mukaan, tulisi kaste-, vihki- tai hautaustilaisuudelle hintaa noin
600 €/kerta ja yhden nuoren osallistuminen rippileirille maksaisi lähes 1800 €. Tämä kaikki on mahdollista toteuttaa juuri
kirkollisverovaroilla.
Lähes kolmen vuoden rupeama Lopen kirkkovaltuustossa ja
diakoniatoimikunnassa, joista kaksi ensimmäistä vuotta kului
myös kirkkoneuvostossa, alkaa olla lopuillaan. Seurakunnan
päätöksentekoon osallistuminen on ollut mielestäni erittäin mielekästä ja opettavaista. Olen yrittänyt paneutua asioihin mahdollisimman tarkkaan ja pohtia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja
ennen, joskus niin kiperiäkin päätöksiä. Jokaiseen neuvoston,
valtuuston tai toimikunnan kokoukseen olen lähtenyt innolla
mukaan, kun kiinnostusta seurakunnan asioiden hoitoon ja
paneutumiseen on riittänyt. Työ kotiseurakuntamme asioiden
parissa on ollut varsin antoisaa.
Toivotan kaikille rauhallista joulunaikaa ja onnellista uutta
vuotta 2014!
Anne Lukana

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118
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Tapahtumakalenteri
ma 25.11.
to 28.11.
to 28.11.
pe 29.11.
la 30.11.
ti 3.12.
la 7.12.
to 12.12.
pe 13.12.
ma 16.12.
ke 18.12.
su 29.12.
ti 31.12.
ma 6.1.
to 9.1.
to 16.1
to 23.1.
la 25.1.
la 22.2.
to 13.3.
la 29.3.

talvi 2013-14

tarkista myös www.vojakkala.fi

klo 13-14.30
klo 10-14
klo 18-20
klo 18klo 10klo 15-19
klo 10-14

Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla.
Eero Leponiemen eläkkeellejäämiskahvit Lopen Rakennuspuulla.
Kyläkerho Kylätuvalla. Vapaamuotoista ihmisten tapaamista, käsitöitä, pelailua... tule mukaan!
Vojakkalan Valpas ry syyskokous Kylätuvalla. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Hieroja Kylätuvalla. Varaa aikasi 040 766 2246
Jouluaskartelua lapsille ja lapsenmielisille Kylätuvalla. Aikataulu liukuva...tule kun ehdit!
Joulumyyjäiset & Kirpputori Kylätuvalla. Oman kylän kädentaitajien töitä ym.
Kahviosta joulupuuroa ja torttukahvit. Tule poikkeamaan!
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla, jouluisissa tunnelmissa. Poikkea kahville ja juttelemaan.
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!
Viimeinen päivä lähettää kuva joulukuusi -kisaan!
klo 20-00.30 Uudenvuodenaaton kyläkahvila Kylätuvalla. Tinanvalantaa & ”ilotulitusnyyttärit”.
klo 16Loppiaisvaloja sytytellään pihapiireihin ja tienvarsiin. Päätetään joulunaika yhdessä tunnelmoiden!
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla. Vapaamuotoista ihmisten tapaamista, käsitöitä, pelailua...
klo 14.30-15.30 Jumpparyhmä Pontevat: kunnan liikuntatoimen vetämä jumppa Räyskälän leirikeskuksessa
joka toinen torstai. Varaa mukaasi jumppa-alusta, kengät ja mahd. juomapullo.
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla. Vapaamuotoista ihmisten tapaamista, käsitöitä, pelailua...
Jatkuu parillisilla viikoilla, tule poikkeamaan! Myös 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4. ...
klo 10Hieroja & kampaaja Kylätuvalla.
klo 10Hieroja Kylätuvalla. Varaa aikasi 040 766 2246
klo 13-19
Kampaaja, jalkahoitaja ja kasvohoitaja Kylätuvalla. Myös to 5.6.
klo 10Hieroja Kylätuvalla. Varaa aikasi 040 766 2246. Myös 26.4. kampaajan kera.

12950 VOJAKKALA

Uudenvuodenaaton kyläkahvila
Kylätupa avaa ovensa uudenvuoden aattona klo 20-00.30
kyläkahvilana. Ohjelmassa vapaamuotoista yhdessä viihtymistä, joulukuusiäänestys ym. Kyläyhdistys myy suolaista ja
makeaa syötävää. Ulkona tinan valantaa ja ”ilotulitusnyyttärit” (ampumasuunta pelloille päin). Uudenvuoden päivänä
sitten kerätään roskia - lapsille luvassa tikkarit, eniten roskaa
keränneelle karkkipussi!
Ilmestyminen

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
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4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro tammikuussa 2014
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

