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Kahvisunnuntait ja kyläkerhot alkavat
Vilkas kesä on vaihtunut syksyyn. Kesällä kohdattiin niin
lavatansseissa kuin erilaisissa kesätapahtumissakin. Pienen
hiljaisemman syyskauden jälkeen erilaiset kylän talviajan toiminnot pyörähtävät taas käyntiin iltojen pimetessä, kutsuen
mukaan ja viihtymään yhdessä. Mukana ovat tutut kyläkerhot
ja askarteluilta, mutta myös jotain uutta.
Nyt kun meillä on kylällä oma ja viihtyisä kohtaamispaikka,
kokeillaan olisiko tarvetta sunnuntaisille yhteisille kahvihetkille.
Kylätuvan ”kahvisunnuntait” pyörähtävät käyntiin lokakuun alusta alkaen klo 10-14. Tavoitteena on tarjota ihmisille
mahdollisuus poiketa halutessaan rupattelemaan ja vaihtamaan
kuulumisia. Keittiön puolelta löytyy kahvia ja kahvileipää sitä
haluaville, vapaaehtoisella pienellä kahvimaksulla. Poikkea siis
Kylätuvalla, sunnuntaisin klo 10-14.
Kyläkerhoihin kokoonnutaan joka toinen torstai 9.10.
alkaen, klo 18-20. Kyläkerhoillat ovat vapaamuotoista
kaikenikäisten yhdessäoloa. Lapset voivat tulla pelaamaan
lautapelejä tms (omat pelit mukaan!), aikuiset voivat istua
käsitöidensä äärellä tai muuten vaan. Yhdessä aika kuluu
mukavammin, ja mieli virkistyy! Kahvi- ja mehutarjoilu.
Muistattehan myös seurakunnan järjestämät vanhemman väen kerhot Kylätuvalla maanantaisin -6.10., 17.11.
ja 15.12. klo 13-14.30. Tilaisuuksiin ovat kaikki tervetulleita!

Kylätuvan siunaus
Viime joulun alla juuri valmistunut Kylätupa otettiin suoraan
käyttöön, eikä mitään sen kummempia avajaisjuhlallisuuksia
tai muita tuolloin ehditty järjestää. Nyt syyskauden aluksi
pidetään perjantaina 10.10. klo 18 alkaen Kylätuvalla
seurakuntatilaisuus, jonka alkajaisiksi kirkkoherra Tuomas
Hynynen siunaa Kylätuvan käyttöönsä. Juhlan kunniaksi
nautitaan täytekakkukahvit.
Tämän jälkeen ilta jatkuu ajankohtaisten seurakunta-asioiden merkeissä. Tuomas Hynynen kertoo ja vastaa kysymyksiin. Puheenaiheena ovat varmasti myös lähestyvät seurakuntavaalit. Mukana tilaisuudessa on myös vojakkalalainen
seurakuntavaaliehdokas Anne Lukana.
Seurakuntavaaleissa valitaan Lopen kirkkovaltuustoon
19 valtuutettua kaudelle 2015-2018. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Lopella ehdokkaita on
kaikkiaan 52, kolmelta eri ehdokaslistalta. Ennakkoäänestys
pidetään 27.-31.10. kirkkoherranvirastossa klo 9-18. Tämän
lisäksi voi äänestää myös kylien ennakkoäänestyspaikoilla.
Vojakkalan Kylätuvalla seurakuntavaalien ennakkoäänestys on torstaina 30.10. klo 17-19. Varsinainen vaalipäivä
on sunnuntaina 9.11.2014.

Palveluja Kylätuvalla
Aika moni onkin jo huomannut, että ei tarvitsekaan lähteä
omaa kylää kauemmas päästäkseen kampaajalle, hierojalle
tai kasvohoitajalle. Käytetään palveluita hyväksemme, niin
yrittäjät tulevat jatkossakin! Varaa aikasi suoraan yrittäjiltä, varaudu käteismaksuun.
Syyskauden palvelupäivät Kylätuvalla ovat seuraavat:
la 18.10. Kampaaja, hieroja, kasvohoitaja
pe 21.11. Kampaaja ja hieroja
pe 12.12. Kampaaja, hieroja, kasvohoitaja
- 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
- Kauneusjana AK -. Annakaisa Jylhä 040 712 1669. Kasvohoitoja, meikkauksia. Myös ihoanalyysi ja henk.koht. neuvontaa
.

Alkusammutusharjoittelua la 8.11.

Nyt kun joulunaika lähenee, ilmestyvät kynttilät yhä useamman kodin pöydille ja ulkolyhtyihin. Joskus valitettavasti
tapahtuu myös onnettomuuksia, kun avotulta käsitellään.
Alkusammutus olisi jokaisen syytä osata, varsinkin näillä
kulmilla, kun pelastuslaitos ei ihan heti paikalle ehdi.
Nyt ennakoidaan ja opetellaan yhdessä, kuinka alkusammutuksessa toimitaan oikeaoppisesti! Tule mukaan
Kylätuvalla järjestettävään ”Tulta päin” -teemapäivään
lauantaina 8.11.
Tilaisuuden aluksi, klo 10.30 alkaen, Kristiina Mattila Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksesta herättelee meitä huomaamaan
arkielämän ja kotien riskipaikkoja, tavoitteena vahinkojen
ennaltaehkäisy.
Noin klo 12 nautitaan keittolounas; kalakeitto, sämpylät,
jälkiruokana kahvi kera piirakan, yhteishintaan 5€.
Tämän jälkeen, noin klo 13 alkaen perehdytään alkusammutukseen, ensin teoriassa ja sitten käytännössä. Tämän
osuuden vetää Lopen VPK:n väki.
Tilaisuuden järjestää Vojakkalalaiset ry. Tervetuloa!

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman
Perinteinen sekatavaramyymälä, oma paistopiste
Lokakuussa ma-la 9.00 - 17.00, su 10.00 - 16.00
marraskuussa suljetaan, huhtikuussa tavataan!
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Teatteriin Hämeenlinnaan!

Länsi-Lopen koulu 115 vuotta

Hämeenlinnan Teatteri - Havannan kuu pe 5.12. klo 19.00
Havannan kuu on kirjailija Tapani Bagen tilaustyönä
Hämeenlinnan Teatterille kirjoittama rikollinen musiikkikomedia perinteisessä veijarihengessä.
Häkkisen veljekset Keravalta ovat ottaneet ison kulttuurillisen askeleen elämässään ja muuttaneet Keravalta Hämeenlinnaan lihanleikkaaja Piken asuntoon luuraamaan. Epäonnisten
pikkurikollisten maailma on yllätyksiä täynnä, kun paikallistuntemus on vielä olematon. Rikosten polulle ilmestyy outoja
käänteitä, kun Häkkisen älyköt päättävät kaapata satamiljonäärin tyttären. Totuus ei kuitenkaan vastaa toiveita.
Hämeenlinnna Teatterin omien komediataitureiden rinnalla
nähdään upeita vierailijoita. Rooleissa nähdään Lasse Sandberg, Mikko Töyssy, Satu Silvo, Ilmari Saarelainen, Reidar
Palmgren, Ushma Karnani, Katariina Kuisma-Syrjä ja Sinikka
Salminen. Musiikin toteutuksesta vastaa Antti Paranko, joka
kitaroineen taituroi katsojan musiikkimatkalle Jukolasta
Havannaan tuttujen biisien siivin.
Liput on varattu perjantaille 5.12. klo 19 näytökseen. Vojakkalalaiset ry maksaa yhteiskuljetuksen Vojakkalan Kylätuvalta,
josta lähtö klo 18.00. Lippujen hinnat norm. 30€/ eläk. 27€/
opisk. ja lapset 20 €. Esityksen kesto väliaikoineen on 2 tuntia.
Ilmoittautumiset Pirjo Hakalalle p. 040 417 4398 lauantaihin 15.11. mennessä (huom. paikkoja rajoitetusti, varaa
omasi heti!). Voit varata myös väliaikatarjoilut samalla kertaa.

Länsi-Lopen koulu Topenolla viettää juhlavuotta, sillä koulu
täyttää tänä syksynä 115 vuotta. Tätä juhlitaan torstaina
23.10.2014 avoimin ovin. Kahvitarjoilu klo 11.30-14.00 ja
oppilaiden esityksiä klo 12.00 ja klo 13.00. Koulun väki toivottaa kaikki tervetulleiksi!
Länsi-Lopen koulussa on lukuvuonna 2014-2015 yhteensä
43 oppilasta, 3 luokanopettajaa (Eero ja Elina Autio sekä Päivi
Kuparinen) ja yksi koulunkäyntiavustaja. Englanninopettaja
käy kaksi kertaa viikossa ja erityisopettaja kerran viikossa.
Lisäksi koululla on laitoshuoltaja, aiemmin yhdistetty keittäjäsiivooja-talonmies.

Kokeillaan perunamakkaran tekoa
Perunamakkaraa on entisaikaan tehty Vojakkalassakin aina
syksyn teurastusaikaan. Kuitenkin jo 1980-luvulla makkarantekotaito oli päässyt unohduksiin. Vuonna 1983 joukko
emäntiä kokoontui Pekkalan keittiöön perunamakkaran tekoa
kokeilemaan ja taitoa verryttämään. Tapahtumaa oli todistamassa mm. Helsingin sanomien toimittaja kuvaajan kera.
Tämän vanhan lehtileikkeen innoittamana on nyt kartoitettu
mahdollisuuksia kokeilla perunamakkaran tekoa. Lehtileikkeestä löytyy mm. varsin tarkka resepti ja kuvaus, kuinka
kaikki tehdään.
Makulihasta saamme varmaan tarvittavat lihat ja suolet.
Pikkuisen vaatii kuitenkin vielä kokeilua omassa keittiössä,
ennenkuin yhdessä kokeillaan. Alustavasti on kuitenkin varattu
jo Kylätupa niin, että lauantaina 22.11. aiheesta kiinnostuneet
pääsisivät perunamakkaran tekoa harjoittelemaan. Tarkoitus
on, että valmista tavaraa voisi sitten myös maksua vastaan tulla
maistelemaan. Varmistamme vielä kellonaikoja ym., seuraa
ilmoittelua lähempänä! Muisteluksia perunamakkaran teosta
tai kiinnostuksensa mukaan tulosta voi ilmoittaa Liisa Tarkkalalle p. 0400 677 238.

12950 VOJAKKALA
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KESÄLLÄ KUNTOON -tulokset
Tämän vuoden ”Kesällä kuntoon” -kilometrien keräys päättyi
heinäkuun loppuun. Kaikki 15.8. mennessä lähetetyt tulokset
on otettu huomioon palkintoja jaettaessa.
Pyöräilysarjaan osallistui yhteensä 4 henkilöä. Kesän
aikana eniten pyöräilykilometrejä oli kerännyt Markus
Artimo 574 km.
Kävelysarjaan osallistui yhteensä 5 henkilöä. Eniten
kävelykilometrejä oli merkinnyt ylös Anne Lukana, yhteensä
56 km.
Markus ja Anne saivat kumpikin palkinnoksi 20 € palvelusetelin Kylätuvan palvelupäivään.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin 40 € palveluseteli Vojakkalan Valpas ry:n kokouksessa 2.9. Tämän
palvelusetelin voitti Terttu Lukana.
Onnittelut voittajille ja lämmin kiitos kaikille osallistumisesta ja liikunnan iloa myös alkavaan syksyyn.

Vojakkalan lavalla vilkas kesä
Vojakkalan lavan kesäkausi sujui mukavasti, vaihtelevasta
säästä huolimatta. Juhannuksen kylmyys verotti väkeä ja
myyntituloja, mutta heinäkuun tansseissa väkeä kävi viime
vuotta tasaisemmin. Päättäjäistanssien Eero Aven veti väkeä
hyvin ja nimikirjoituksiakin metsästettiin. Lippuja myytiin
kaikkiaan noin 1370 kpl. Vielä syyskuulla lavalla pidettiin
kaupunkilaisnuorten yksityistilaisuus, lavatanssiteemalla.
Talkooväki juhlisti hyvin sujunutta kesää yhteisruokailun merkeissä Vojakkalan Juhlatalolla syykuun lopussa.
Vojakkalan Valpas ry kiittää niin tanssiyleisöä kuin kesän
talkooväkeäkin.
Ensi vuonnakin tanssitaan, näin uskotaan. Tulevaan lavatanssikauteen valmistautuminen on jo aloitettu, sillä vanha
lippukoppi purettiin ja uuden kehikko on jo pystyssä, ja
seinätkin rakentunevat vielä ennen talven tuloa.

Jouluaskartelua luonnonmateriaaleista
Askarrellaan yhdessä luonnonmateriaaleista torstaina 13.11.
klo 17 alkaen, paikkana Kylätupa. Entiset päiväkotitädit
Leena Vuorela-Koivula ja Arja Lius ovat ohjaamassa tuttuun tapaan. Mukaan ovat tervetulleita kaikenikäiset, pikkulapsista vanhuksiin. Kukin tekee taitojensa ja kykyjensä
mukaan, tarvittaessa vaikka yhdessä. Illan ohjelmaan on
suunniteltu mm. ovikoristeen tekeminen. Materiaaleja varataan paikalle, tule mukaan!

Joulumyyjäiset kera puurotarjoilun
Viime vuoden tapaan järjestetään Kylätuvalla oman kylän
joulumyyjäiset lauantaina 29.11. klo 10-14. Maksuttomat
myyntipaikat voi varata Siskolta p 045 176 8545 Toivottavasti saamme jälleen kattavasti tarjolle erilaisia käsitöitä
ym. kivaa tuotetta. Sovitellaan joukkoon myös kirppispöytiä
tarpeen mukaan. Keittiön puolella on tarjolla joulupuuroa ja
kahvia pientä maksua vastaan. Poikkea puurolle ja katsomaan,
löytyisikö myyntipöydiltä jotain kivaa lahjaksi tai itselle!

Liikuntamahdollisuuksia Räyskälässä
• JOOGAA loka-marraskuussa sunnuntaisin klo 18-19.15
Räyskälän leirikeskuksessa. Sopii kaikentasoisille ja -ikäisille.
Leppoisaa kehonhuoltoa ja mielen rentoutusta viikon päätteeksi. Ei erillisiä ilmoittautumisia. Kertamaksu 8€.
• TALVIUINTIKAUSI Räyskälä-Säätiön saunalla (Räyskäläntie 311, lentokenttäalue) alkaa sunnuntaina 12.10. Talviuintiaa voi Räyskälässä harrastaa joka sunnuntai klo 16-19
ja keskiviikkoisin klo 18-21.
Ensimmäisellä kerralla su 12.10. opastetaan ensikertalaisia
alkuun. Ohjelmassa on mm. Eija Oksasen lyhyt luento talviuinnin terveysvaikutuksista, saunamahdollisuus sekä ohjatut
pulahdukset klo 17-20 ja kahvitarjoilu. Infotilaisuus on maksuton, ja uudet uimarit voivat käydä lokakuun kokeilemassa
maksutta. Tämän jälkeen omatoimista talviuintia voi jatkaa
koko talvikauden maksamalla kertamaksun, joka on 7 € /
uintikerta tai kausimaksun 110 €.
• JUMPPAA kaikenikäisille Räyskälän leirikeskuksessa
parillisilla viikoilla torstaisin klo 14.30-15.30. Ohjaajana
kunnan liikuntasihteeri Mira Sydänmaa. Koko kauden maksu
5€. Sopii myös miehille!

Pienet hitsauskorjaukset, polkupyörien
huolto. Kanit. Valokuvaus, videointi, esitteet,
mainokset, www-sivut.
Markku Hirvenoja, p.040 584 5874
tai etunimi@poronoro.fi

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

Varaa paikkasi teatteri- ym. matkoilta!
Pe 7.11. klo 19 Katri-Helena - Taivaan tie, Verkatehdas, Hämeenlinna. 60€
Pe 7.11. Vain Elämää -miniristeily. Lähtö Loppi kk 12.30, klo 15.00
buffet-ruokailu laivassa, lähtö Tallinnaan klo 15.30. Huom. ei maihinnousua. Paluu Lopelle n. klo 23. 68€
La 8.11. Päiväristeily Tallinnaan. Lähtö Lopelta klo 5.45. Maissaoloaika n. 8 tuntia. Paluu Lopelle noin klo 23. Hinta 60€/hlö.
Pe 5.12. klo 19.30 Kaija Koo - superkonsertti Hartwall Areena.
Permannolta seisomapaikat 80€.
Pe 12.12. klo 19 Toinen joulu - Riku Niemi Orchestra, solisteina
Arja Koriseva ja Amadeus Lundberg, Verkatehdas Hämeenlinna. Ilm.
10.11. mennessä! 55€.
Pe 19.12. klo 20.00 Raskasta joulua 10-vuotisjuhlakiertue,
Logomo Turku. Paikat A-seisomokatsomosta. Lähtö Lopelta klo 17.
Hinta 68€.

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

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

Tapani Koski 0500 469 718

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

-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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Tapahtumakalenteri
su 5.10.
su 5.10.
ma 6.10.
to 9.10.
pe 10.10.
su 12.10.
la 18.10.
to 23.10.
to 23.10.
to 30.10
to 30.10.
la 1.11.

syksy 2014

tarkista myös www.vojakkala.fi

klo 10-14
klo 18-19.15
klo 13-14.30
klo 18-20
klo 18
klo 16.30

to 6.11.
la 8.11.
to 13.11.
ma 17.11.
to 20.11.
pe 21.11.
la 22.11.
pe 28.11.
la 29.11.
to 4.12.
pe 5.12.
pe 12.12.
pe 12.12.
ma 15.12.
to 18.12.
pe 19.12.

Kahvisunnuntait kylätuvalla alkavat. Jatkuu joka sunnuntai, ellei Kylätuvalla muuta!
Joogaa Räyskälän leirikeskuksessa. .Kertamaksu 8 €. Joka sunnuntai loka-marraskuussa.
Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla. Myös ma 17.11. ja 15.12.
Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäisten vapaamuotoista yhdessäoloa, joka toinen torstai.
Kylätuvan käyttöönottosiunaus ja ajankohtaista seurakunta-asiaa. Kirkkoherra Tuomas Hynynen.
Talviuintikauden avaus Räyskälä-Säätiön talviuintisaunalla. Luento ja ohjatut pulahdukset klo 17-20.
Palvelupäivä Kylätuvalla: kampaaja 040 352 8171, hieroja 040 515 1981 ja kasvohoitaja 040 712 1669.
klo 11.30-14.00 Länsi-Lopen koulu 115v, avoimet ovet. Lasten esityksiä klo 12 ja klo 13.
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäisten vapaamuotoista yhdessäoloa, joka toinen torstai.
klo 14.30-15.30 Jumppaa Räyskälän leirikeskuksessa parillisilla viikoilla torstaisin.
klo 17-19
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys Kylätuvalla
klo 16 alk.
Kaamosvalot. Sytytellään yhdessä lyhtyjä ja tulia portinpieliin ja pihoille, tuomaan valoa pimeyteen…
Ollaan näin mukana kylien yhteisessä kaamosvalotempauksessa!
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäisten vapaamuotoista yhdessäoloa, joka toinen torstai.
klo 10.30 alk. ”Tulta päin” -kyläturvallisuuspäivä Kylätuvalla. Luento, lounas ja harjoittelua, kso erill. ilm.
klo 17-20
Jouluaskartelua luonnonmateriaaleista, tervetuloa kaikenikäiset askartelijat! Kylätuvalla.
klo 13-14.30 Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla. Myös ma 15.12.
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäisten vapaamuotoista yhdessäoloa, joka toinen torstai.
Palvelupäivä Kylätuvalla: kampaaja-Mirka 040 352 8171, hieroja-Päivi 040 515 1981
Perunamakkaran tekoa Kylätuvalla. Myös maistiaisia. Tarkista aikataulu lähempänä!
klo 18
Vojakkalan Valpas ry syyskokous Kylätuvalla.
klo 10-14
Joulumyyjäiset & puuroa yms. Kylätuvalla
klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäisten vapaamuotoista yhdessäoloa. Syyskauden viimeinen kerta.
klo 18
Havannan kuu -musiikkikomedia Hämeenlinnan kaupunginteatterissa. Lähtö Kylätuvalta.
Palvelupäivä Kylätuvalla: kampaaja 040 352 8171, hieroja 040 515 1981 ja kasvohoitaja 040 712 1669.
klo 18Joululauluja, puuroa & pukki Räyskälän leirikeskuksessa. Järj. Räyskälän kylätmk.
klo 13-14.30 Seurakunnan vanhemman väen kerho Kylätuvalla.
klo 18Länsi-Lopen koulun joulujuhla Seurantalolla. Ohjelma 18.30 alk.
Joulukirkko Seurantalolla (Länsi-Lopen koululaisia varten, kyläläiset tervetulleita mukaan)

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

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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JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla
Jukka Tuomenoja 040 570 6118
SIIVOUS -ASIOINTI - AVUSTUS - KYLVETYS ym.

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

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro joulukuussa 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
JP Ruuskanen, Loppi
etunimi@poronoro.fi

Toimituskunta
Markku Hirvenoja,
Anne Lukana

Tilaushinta postitettuna
10€/ 6 numeroa

