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

Kevättä kohti
Talvi, pakkaset ja luntakin saatiin lopulta. Nähtäväksi jää,
jatkuuko talvi talvena, vai tuleeko sittenkin vesikelit jo ennen
aikojaan... Lunta on sen verran vähän, että talviurheilumahdollisuudet ovat kovin rajalliset. Metsiin ei ole latuja saanut,
mutta mäenlaskua voisi kokeilla lavan parkkiksella vaikka
porukalla. Sunnuntaina siitä on hyvä poiketa sitten vaikka
kahville tai kaakaolle Kylätuvalle, jossa ovet ovat avoinna
kello 11-15 joka sunnuntai. Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Kyläkerho-nimellä kulkevat kokoontumiset Kylätuvalla
joka toinen torstai-ilta klo 18-20 ovat myös kaikille avoimia, vapaamuotoisia iltoja, joissa tehdään käsitöitä, selataan
lehtiä, rupatellaan, tai vaikka pelataan lautapelejä tai korttia
- mitä kukakin haluaa. Kahvia, mehua ja pientä purtavaa on
myös tarjolla. Tule rohkeasti mukaan, vaikket olisi aiemmin
poikennutkaan. Tutuiksi tullaan, jos ei jo olla!
Seurakunnan vanhemman väen kerhot kokoontuvat
kylätuvalla noin kerran kuussa, ja päivä on syksyn tapaan
keskiviikko. Seurakunnan esitteeseen oli vahingossa lipsahtanut väärä viikonpäivä. Myös näihin tilaisuuksiin ovat
kaikki tervetulleita, juttelemaan ja kahvittelemaan. Seurakunnan diakonityöntekijä hoitaa järjestelyt.
Kylätuvalla poiketessa voi myös lainata kirjoja pienestä, mutta varsin mielenkiintoisesta kyläkirjastostamme..
Menneistä tapahtumista todettakoon, että vuosi vaihtui
mukavasti yhdessä Kylätuvalla. Joulukuusikisan voitto meni
tällä keraa selvällä äänierolla Ollikkalaan.
Kyläkokouskuulumisista enemmän seuraavalla sivulla,
mutta tässä kiitokset hallitusvastuusta erovuoroisina poisjääneille Leena Heikkiselle ja Erkki Viiralle. Toivottavasti
kumpikin osaamisineen on edelleen mukana kylätouhuissa.

Vanhat valokuvat tarkastelussa
Asko oli saanut käsiinsä mielenkiintoisia vanhoja valokuvia. Yksi näistä on jo Kylätuvan seinällä, tunnistaisikohan
vielä joku mukanaolijoita? Myös Siukolan väeltä saatu vanha
valokuva noin vuodelta 1926 on sikäli arvokas, että siinä on
nimettynä kuvan taakse kaikki mukana olijat - äitienpäivän
viettäjiä Lukanan talon edessä. Kantakyläläiset löytänevät
tästä esivanhempiaan...
Jos hallussasi on vanhoja kyläkuvia, voi näistä nykytekniikalla helposti tulostaa kappaleet Kylätuvallekin katseltavaksi
(ota tarv. yhteys Siskoon). Mielenkiintoisimmat voitaisiin
vaikka kehystää tauluiksi Kylätuvan seinälle. Tammelan
Raulin haaveilema kuva-albumi Vojakkalasta olisi myös
toteutettavissa, jos kuvia löytyy paljon.

Pääsiäisaskartelua ke 16.3.
Keskiviikkona 16.3. Kylätuvalla askarrellaan, tällä kertaa
keväiseen tapaan pääsiäisteemalla. Tule mukaan kello 17
lähtien oman aikataulusi puitteissa.
Tällä kertaa jatketaan viime keväänä suuren suosion saanutta upeitten, koristeellisten pääsiäismunien tekoa. Näitä
voi halutessaan yhdistää myös askartelemiinsa virpomavitsoihin. Ohjaamassa tuttuun tapaan Leena Vuorela-Koivula
ja Arja Lius. Myös aikuiset tervetulleita mukaan. Aikuisilta
pieni tarvikemaksu käytön mukaan.

Pilkkikisat Kaartjärvellä
la 19.3. klo 10-13, lähtö uimarannasta.
Amatöörikisat kyläläisille ja jäsenille, kaikki sarjat.
Tarvittaessa avustetaan reiän kairauksessa.
Säävarauksella! Järj. Valpas.

Palvelupäivät Kylätuvalla
Hyvinvointipalveluyrittäjät tarjoavat palveluitaan Kylätuvalla kevätkaudella ennakkovarausten mukaan lauantaisin: 13.2., 12.3., 9.4., 7.5. ja 18.6.
Paikalla palvelevat niin kampaaja, hieroja, jalkahoitaja
kuin kasvohoitajakin. Varaathan aikasi hyvissä ajoin
etukäteen, niin varmistat palveltavaksi pääsyn! Varaudu
käteismaksuun.
Hyvinvointipalveluita ja -tuotteitaan tarjoavat
• Koulutettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981
Klassinen hieronta, 25min/20€, 50min/ 40€
• Kampaajamestari Elvi Ritvanen 045 616 0666
(hiustenleikkaus ja fönkampaus alkaen 25 €, alle 7v.
hiustenleikkaus 20 €.) Tulethan pestyin, muotoiluaineettomin hiuksin. Huom. Ei 12.3.!!
• Taikajalat -Jalkahoitaja Minna Paljakka 050 414 8414
Helmikuun tarjouksena: perusjalkahoito 45min/45€
ja kotihoitotuote kaupan päälle, jalkakylpy ja kynsien
leikkaus 20min/20€, kulmien ja ripsien värjäys sekä
kulmien muotoilu 20€. Myös lahjakortit ja kotikäynnit!
• Kauneusjana Ak - Annakaisa Jylhä 040 712
1669. Nyt kasvot kauniiksi ja talvikuntoon! Esim.
kasvohoito- ja käsihieronta n.30 min/20 € tai Samihoanalyysi, kasvohoito- ja käsihieronta n.60 min/40 €.
Varattavissa vain 9.4. ja 7.5.
lahjakortit!
Muista myös
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Ansiokasta kylätoimintaa 35 vuotta
Tammikuun lopuksi kokoonnuttiin kyläkokoukseen juhlistaen samalla 35 vuotista kylätoimintaa kakkukahveilla, tosin
hieman hämäläisittäin, vuoden myöhässä. Mukana oli kolme
perustajajäsentä ja parinkymmenen hengen voimin muisteltiin menneitä. Tarkkalan Liisan alulle panemaan lyhyeen
”kylätoimintahistoriikkiin” on koottu toiminnan ydinkohtia.
Mukana olleille herättänee monenlaista...
Kuutisenkymmentä Vojakkalan koulupiirin asukasta
kokoontui kyläkokoukseen maanantai-iltana 3.3.1980 käynnistämään kylätoimikunnan. Lopen opiston Raija Tyystjärvi
oli talven aikana perehdyttänyt aktiivisia kyläläisiä kylätoiminnan perusteisiin. Perustajajäseniä olivat Urpo Vienonen, Sauli
Aaltonen, Ritva Ahola, Siiri Pekkala, Arto Kuntonen, Anja
Zetterman, Pertti Sundgren, Merja Mattila, Auli Lintukorpi
ja Kaija Uusitalo. Toimikunnan tavoitteena oli saada koko
kylän väki mukaan aktiiviseen vapaaehtoiseen toimintaan.

Kylätapahtumat alulle
Monille kylätapahtumille luotiin perusta heti 1980-luvun
alussa. Karkauspäivän keikaus 1980 on esi-isä laskiaisriehalle, joka kuului jokavuotiseen toimintaan, loppuaikoina
vuorovuosin Räyskälän kanssa.
Kesäiset talkooiltamat 1981 on kantaäitinä nykyiselle
kesäjuhlalle - tuolloin saatiin talkoiltua pitkä laituri kunnan
rantaan. Yhteinen joulupuuro ja kynttilän sytyttäjäiset koulun
pihakuuseen 1982 edelsi koululla järjestettyä adventtijuhlaa. Jokakeväiset tienvarsiensiivoustalkoot on järjestetty
vuodesta 1983 lähtien. Kokkojuhla on järjestetty vuodesta
1986 lähtien joka vuosi. Yhtenä vuonna kokko jäi polttamatta, kun se oli kuivalla maalla – se poltettiin talvella.
Syyslounas järjestettiin vuodesta 1992 alkaen, viimeisen
kerran syksyllä 2009. Sittemmin mukaan on tullut joulumyyjäiset vuodesta 2009, ja viimemmäksi kirpputori 2015.

Aikaansaannoksia vuosien varrelta
Kylätoimikunnan aikaansaannoksina ylös on kirjattu seuraavaa: Kylätielle 60 km/h –nopeusrajoitus 1980. Uimarannan
laituri 1981. Kylässä syntyneiden muistaminen vuodesta
1981 lähtien. Luistinrata ja valaistus 1981 koululle, talvikausi 2009-10 oli viimeinen. Puhelinkioski 1982 – koskahan
lähti? Kylätien kestopäällyste 1982. Koulun ulkorakennuksen
maalaus 1982. Lentopallotolpat ja voimisteluvälineitä koulun
pihalle 1982. Osallistuminen postin ja Osuuspankin tilojen
rakentamiseen 1985. Latupohjien kunnostus 1986, 2004.
Omakotitonttien markkinointia 1990. Teiden nimeäminen

Suvitien kotieläintila
• suomenlampaita, suomenkarjaa,
Tule tu
alpakoita

• Tilamyymälä:

tustuma
an!

- Lammasta ja karitsaa pääsiäiseksi! Tilaa viim. 25.2.
-> nouto 5.-6.3., savuviulut 12.-13.3.
- lampaan- ja alpakanvillalankaa, lampaantaljoja
- nauta- ja lammassäilykkeitä
Avoinna sunnuntaisin klo 14 – 17 tai sop. muk.
Hannu ja Mervi Riihenperä p. 040 1959 854
Juhalantie 16, Loppi
www. suvitienkotielaintila.fi
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1990. Risteysalueen kukitus 1992. Astianpesukone koululle
1993. Osallistuminen omakotitalon rakentamiseen 1993.
Kylähistorian aloitus 1993 – valmistui Valppaan hallinnoimana hankkeena, Rauli Tammelan kokoamana 2004. Kunnan
ruokahuollon keskittämisen torjuminen 1995. Jääkentän
korjaus ja laajennus 1995. Pikavuoropysäkki 1995. Jaakko
Pankakoski valtuustoon 1996. Kylälehti ”Vojakkalan Viesti”
alkoi ilmestyä 1999.
Uimarannan laiturin uusiminen 2001. Ryhmäperhepäivähoitotilojen kunnostus koululle 2003. Pihakalusteiden asennus
ryhmiksen aitaukseen 2004. Postitoimipaikan nimen vaihdos
Sokalasta Vojakkalaksi 2005. Vojakkala.fi -domain ja oma
sivusto toimimaan 2005. Kalattomille uudet laiturit 2008.
Kyläyhdistys rekisteröitiin 2012. Lintulammi koirien uimapaikaksi 2013. Vojakkalan palvelupäivät kylätuvalla aloitettiin toukokuussa 2013. Kylätupa valmiiksi joulukuussa 2013;
EMO ry:n rahoittamasta hankkeesta vastasi Vojakkalan Valpas
ry. Vojakkalan kylä -ryhmä facebookissa 2014 lähtien.

Menetyksiä
Aina ei ole asiat sujuneet niinkuin on kylällä ollut toive,
menetyksinä ylös on kirjattu seuraavaa: Salonkylän neuvolan
(Rannintie) toiminnan siirtäminen Topenon koululle, Vojakkalaan jäi sivutoimipiste 1983. Kunnan vuokrarivitalo 1985
(tonttimaata ei löytynyt). Sokalan postitoimiston lakkautus
29.1.1991. Veikkauspiste hävisi postin myötä 1991. Äänestysalueen lopetus 1991. Osuuspankki lopetti 1992. Kaatopaikan
sulkeminen 1993. Kyläkauppa loppui 2007.Vojakkalan koulun
lopetus ja ryhmäperhepäivähoidon sulkeminen 1.8.2010.

Tunnustusta aktiivisuudesta
Teatteriretkiä on tehty lähes joka vuosi, toisinaan jopa sekä
keväällä että syksyllä, vuodesta 1981 lähtien. Myös erilaisia
kursseja on toteutettu aina askartelukursseista peli-iltoihin
ja lapsijumppaan vuodesta 1982 alkaen.
Aktiivisesta toiminnasta on saatu myös tunnustusta. ”Häme
kauniiksi ja toimivaksi” –Lopen työryhmä valitsi Vojakkalan
aktiivisimmaksi Lopella 1994. Vojakkala oli Kanta-Hämeen
toimeliain kyläyhdistys 1995 ja Vuoden hämäläinen kylä 2014.
Kylätoimikunnan puheenjohtajina ovat toimineet Urpo
Vienonen 1980-83, Markus Artimo 1984, Urpo Vienonen
1985, Eero Leponiemi 1986-89, Liisa Tarkkala 1990-93,
Jaakko Pankakoski 1994- 97, Ilmo Kyttälä 1998-2001,
Markku Hirvenoja 2002-2006, Marko Saikkonen 2007-2010,
Sisko Savolainen 2011-2014, Kimmo Pekkala 2015Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

w w w. l i n - c a r. f i
Kuopankaivaja
Traktorikaivuri
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819

Yhteystietoja vastuuhenkilöille
Kyläyhdistys Vojakkalalaiset ry ja Urheilu- ja voimisteluseura Vojakkalan Valpas ry pyörittävät kylätoimintaa. Ohessa
tuoreet yhteystiedot tämän vuoden toimijoille.
Vojakkalalaiset ry hallitus 2016:
Puheenjoht.
Kimmo Pekkala
040 586 7516
etunimi.sukunimi@poliisi.fi
Varapuhj.
Markku Hirvenoja
040 584 5874
etunimi.sukunimi@poronoro.fi
Siht.
Essi Tuomenoja
040 506 2853
etunimi94@gmail.com
Rahasth.
Pirjo Hakala
040 417 4398
etunimi.sukunimi@pp8.inet.fi
Muut jäsenet: Raija Holappa, Anne Joutsensalo, Tiina Koivu,
Arja Lius, Seppo Loponen, Arja Mattila ja Liisa Tarkkala

SIIVOUS -ASIOINTI - AVUSTUS - KYLVETYS ym.

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

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

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla,
tuppeensahattuja sauna- ja pöytälankkuja.
Jukka Tuomenoja 040 570 6118

Voit halutessasi liittyä myös jäseneksi, ota yhteyttä sihteereihin. Kyläyhdistyksen jäsenyys on maksuton, Valpas aikuisilla
5€, lapsilta 1€. Jäsenyyksiä ei tosin tapahtumissa kysellä,
vaan olet aina tervetullut mukaan!
Vojakkalan Valpas ry:n johtokunta 2016:
Puheenjoht.
Eero Leponiemi
050 303 4948
Varapuhj.
Asko Stenholm
044 033 3379
Sihteeri
Sisko Savolainen
045 176 8545
Rahasth.
Merja Zetterman
040 762 4488
etunimi.sukunimi@gmail.com
Muut jäsenet:
Arja Lius, Essi Tuomenoja, Yrjö Uotila,
Urpo Vienonen

Vuokrattavissa yksityistilaisuuksiin
Kylätuvalta pöytäpaikkoja löytyy noin 20 hengelle. Hyvin
varusteltu keittiö on käytettävissä astioineen. Vuokra on vain
20€ kyläläisiltä, ulkopuolisilta käyttäjiltä kertavuokra on
50€. Varaukset Siskolta.
Vojakkalan lava soveltuu isompiin kesäisiin tilaisuuksiin,
muuntuen moneksi. Lavatansseille on varattu lauantait 11.6.13.8.2016, poislukien 18.6. Juhannusaatontanssit tanssitaan
pe 24.6. ja kylän kesäjuhlille on varattu pe 8.7., mutta muut
perjantait ja päivät ovat varattavissa.
Kyläläisille lava on sopimuksen mukaan vapaasti käytettävissä, ulkopuolisilta tilavuokra on 150€. Myös järjestyksenvalvonta sovittaessa, samoin kahvio ja anniskelu Valppaan
järjestämänä, jos varaus on tehty toukokuun alkuun mennessä.
Vojakkalan lavan varaukset Askolta

Ruokaostokset kotiovelle
Vojakkalassa on mahdollista tilata ruokaostokset kotiovelle,
toimitukset ovat torstai-iltaisin klo 19-21. Toimitus maksutta
yli 60€ ostoksesta, pienemmistä 6,90€.
Tilaukset voi tehdä joko verkkokaupasta, puhelimitse tai
sähköpostitse. Tilaukset viimeistään toimituspäivänä klo 11.30
mennessä. Kun alkuun pääsee, voi seuraavan viikon tilauksen
antaa myös vaikka paperisena ostoslistana kauppiaan poiketessa. Mahdollista on tilata myös satunnaisesti.
Palvelun tarjoaa Katuman M-Market kauppias Kimmo
Puonti Hämeenlinnasta. Halutessasi mukaan, klikkaile
ostoksille www.kauppakassiovelle.fi tai ota yhteyttä kauppiaaseen p. 050 382 0750 tai m-market.katuma@m-ketju.fi.

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

Tapani Koski 0500 469 718

12950 VOJAKKALA
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Tapahtumakalenteri
su 7.2.
su 7.2.

klo 11-15
klo 12-15

ke 10.2. klo 13-14.30
la 13.2.
la 13.2. klo 17to 18.2. klo 18-20
su 28.2. klo 11-15
to 3.3. klo 18-20
la 12.3.
su 13.3. klo 11-14
su 13.3. klo 14ma 14.3. klo 19ke 16.3. klo 13-14.30
ke 16.3. klo 17to 17.3. klo 18-20
la 19.3. klo 10-13
to 31.3. klo 18-20
su 3.4. klo 11-15
su 3.4. klo 15la 9.4.
to 14.4. klo 18-20
ke 20.4. klo 13-14.30
to 28.4. klo 18-20
la 7.5.
su 8.5. klo 11-15
ke 11.5. klo 13-14.30
la 21.5.
la 11.6.
la 18.6.

talvi 2016

tarkista myös www.vojakkala.fi

Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Kahvittelua, rupattelua, kirjat lainattavissa... Aina sunnuntaisin!!
Laskiaisrieha Räyskälän leirikeskuksessa. Mäenlaskua, napakelkka ym. säävarauksella.
Hernesopparuokailu & laskiaispullakahvit 7,50€, 7-12v 4€, alle kouluik. maksutta.. Järj. Räyskälän kylätmk.
Srk:n vanhemman väen kerho Kylätuvalla. Tervetuloa myös uudet mukaan juttelemaan & kahvittelemaan
Palvelupäivä Kylätuvalla. Hieroja, kampaaja ja jalkahoitaja palveluksessamme. Varaa aikasi yrittäjiltä
Valppaan jäsenistölle yhteinen illavietto ruokailun merkeissä, Vojakkalan Juhlatalolla
Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäiset tervetuloa! Jatkuu parittomilla viikoilla torstaisin
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Kahvittelua, rupattelua, kirjat lainattavissa... Aina sunnuntaisin!!
Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäiset tervetuloa! Jatkuu parittomilla viikoilla torstaisin
Palvelupäivä Kylätuvalla. Hieroja ja jalkahoitaja palveluksessamme. Varaa aikasi yrittäjiltä
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Poikkea kahville, huomaa hieman lyhyempi aika.
Vojakkalan kinkerit Kylätuvalla. Aiheena Tunteminen. Lopen srk, Juote & Sulkanen. Kahvitarjoilu.
Vojakkalan osakaskunnan kokous Kylätuvalla.
Srk:n vanhemman väen kerho Kylätuvalla. Tervetuloa juttelemaan & kahvittelemaan
Pääsiäisaskartelua Kylätuvalla. Tehdään upeita koristemunia ym. Tervetuloa kaikenikäiset!
Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäiset tervetuloa! Jatkuu parittomilla viikoilla torstaisin
Pilkkikisat Kaartjärvellä, uimarannassa. Amatöörikisat kyläläisille ja jäsenille. Säävaraus. Järj. Valpas.
Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäiset tervetuloa! Jatkuu parittomilla viikoilla torstaisin
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Kahvittelua, rupattelua, kirjat lainattavissa... Aina sunnuntaisin!!
Vojakkalan Valpas ry vuosikokous Kylätuvalla. Sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Palvelupäivä Kylätuvalla. Hieroja, kampaaja, kasvohoitaja ja jalkahoitaja. Varaa aikasi yrittäjiltä
Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäiset tervetuloa! Viimeinen kerta 28.4.
Srk:n vanhemman väen kerho Kylätuvalla. Tervetuloa juttelemaan & kahvittelemaan
Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäiset tervetuloa! Viimeinen viikkokerta, kasvienvaihto toukokuussa.
Palvelupäivä Kylätuvalla. Hieroja, kampaaja, kasvohoitaja ja jalkahoitaja. Varaa aikasi yrittäjiltä
Äitienpäiväkahvit Kylätuvalla. Huom! Kevätkauden viimeinen sunnuntaikahvikerta.
Srk:n vanhemman väen kerho Kylätuvalla. Tervetuloa mukaan
Kirpputori Vojakkalan lavalla. Lisätietoja myöhemmin, seuraa ilmoittelua.
Avajaistanssit Vojakkalan lavalla. Tanssiohjelmisto julkaistaan kevätkaudella www-sivulla.
Palvelupäivä Kylätuvalla. Hieroja, kampaaja ja jalkahoitaja palveluksessamme. Varaa aikasi yrittäjiltä

• Mökkitalkkaripalvelut
•Polkupyörien huolto & käytetyt polkupyörät
• Pienet hitsauskorjaukset • Kaneja
Markku Hirvenoja, p.040 584 5874

Vojakkalan Juhlatalo

Juhlahuoneisto perhe- & yritystilaisuuksiin
noin 30-100 hengelle Vojakkalan entisellä koululla

Pitopalvelua & astiavuokraus
Voileipä ja täytekakut yms. tarjottavat myös kotiin!

Pitopalvelu R. Holappa Oy

-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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p. 0400 615 636
raija.holappa@pidot.fi www.pidot.fi

Ilmestyminen

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro huhtikuu 2016
Julkaisija
Vojakkalalaiset ry
Ilmoitushinta 2 € / palsta-cm ja kesäjako 3€/ cm
Painos
160 kpl
Jakelu
Vastaava toimittaja
Urpo Vienonen
Sisko Savolainen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala Monistus
p. 045 176 8545
J-P Ruuskanen
etunimi@poronoro.fi
www.keskiyonsavel.net
Toimituskunta
Tilaushinta postitettuna
Markku Hirvenoja,
10€/ 6 numeroa
Anne Lukana

