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Ulkokuntoilulaite käytettävissämme
Lavanmäestä lähikuntoilualueeksi -hanke etenee. Tanssilavan vierelle, parkkialueen laidalle on pystytetty ulkokuntoilulaite, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä.
- Samanaikaisesti laitteelle mahtuu viisi käyttäjää, eli
tänne voi nyt tulla vaikka porukalla kuntoilemaan ja venyttelemään, kannustaa hankevastaava Essi Tuomenoja.

Koko kehon kuntoutukseen
Gym Parkilta hankittu laitekokonaisuus käsittää viisi erilaista
liikelaitetta. Laitevalinnoissa on huomioitu eri ikäryhmät ja
laaja-alainen hyödynnettävyys niin, että laitteet tukevat koko
kehon harjoittelua ja kuntoutusta.
Taiji-pyörä (eli olkapäiden kiertolaite) voimistaa sekä
vetreyttää hartioiden seutua ja kasvattaa yläraajojen lihaksia. Myös ylätalja vahvistaa yläraajojen lihaksia, hartioita
ja selän aluetta, parantaen notkeutta ja joustavuutta sekä
hartioiden ja kyynärpäiden liikeratoja. Se on hyväksi esimerkiksi tenniskyynärpään hoitoon. Lantiokeinu edesauttaa
sydämen ja keuhkojen toimintaa, parantaa verenkiertoa ja
ruoansulatuselimistön suorituskykyä. Se edesauttaa myös
parantumista esimerkiksi lihasvenähdyksistä ja alaraajojen surkastumisesta. Jalkaprässi vahvistaa alaraajoja ja
niiden lihasten kimmoisuutta sekä notkeutta, auttaa lihasten
venytykseen, edesauttaa surkastuneiden lihasten parantumista sekä vähentää reumavaivoista kärsivien nivelvaivoja.
Koko kehon venytyslaite edesauttaa sydämen ja keuhkojen toimintaa, kehittää ylä- ja alaraajojen, selän ja vyötärön
lihaksistoa sekä parantaa ylä- ja alaraajojen liikeratoja. Se
on hyvä kipeiden tai venähtäneiden raajojen, vyötärön, selän
ja lihasten parantamiseen.
Kuntolaitteen ideana on, että vastuksena käytetään kehon
omaa painoa. Kunkin laitteen kohdalla on opastetekstit, jotka
ohjaavat laitteen käyttöön. Kuntoilulaitteelle voikin hyvin
mennä omatoimisesti kokeilemaan, huomaa myös järjestetty
käyttöopastus ke 22.6. klo 17-18.30.

Hankerahalla
lähiliikuntamahdollisuudet kuntoon
Ulkokuntoilulaite on kyläläisten suosiman ulkoilureitin varrella, ja houkuttelee omalta osaltaan pysähtymään ja venyttelemään lenkkeilyn lomassa. Tanssilavan parkkialueen tasaista
alalaitaa on myös laajennettu ja se on vapaasti käytettävissä
erilaisten pallopelien pelaamiseen muina kuin tanssi-iltoina.
Jalkapallomaalit on myös hankittu.
- Tutulla paikalla lähellä ihmisten koteja sijaitsevat laitteet ja pelikenttä antavat oivan tilaisuuden myös lapsille ja
nuorille tulla harrastamaan hieman erilaista liikuntaa, iloitsee
Essi Tuomenoja.
Hankittu ulkokuntoilulaite tukee lihasvoiman ja -kestävyyden harjoittelua. Tämä on merkityksellistä erityisesti
ikäihmisten omatoimisuuden ylläpidossa, toteaa Essi Tuomenoja. Lähellä olevat kuntoilulaitteet mahdollistavat myös
työssäkäyville nopeamman mahdollisuuden liikunnan luo
työpäivän jälkeen ja tuovat samalla jaksamista arkeen, stressiä lievittäen.
Lavanmäestä lähiliikuntaalueeksi -hankketta toteuttaa
Vojakkalan Valpas ry EMO ry:n myöntämällä Leader-hanketuella. Tavoitteena hankkeessa on parantaa kyläläisten
lähiliikuntamahdollisuuksia. SS
Keskiviikkona 22.6. kello 17-18.30 Lopen kunnan liikunnanohjaaja Mira Sydänmaa opastaa kuntoilulaitteen
käyttöön. Tervetuloa mukaan!

Tule tekemään Vojakkalan lavan
historiaa kanssamme!
Oletko miettinyt, että olisi kiva opetella uusi lavatanssilaji? Nyt siihen on tarjolla erinomainen mahdollisuus omalla
Vojakkalan lavallamme. Lauantaina 23.7. klo 18.30-19.30
järjestetään fuskun alkeet –tanssitunti. Opettamaan saapuvat Niko ja Milla Tanssiseura Baunssista.
Ennen illan varsinaisia tansseja ehditään opettelemaan
fuskun peruskuvioita. Fusku on mukavan letkeä ”käden
ali”-tanssi, jossa on suhteellisen helpot askeleet. Fuskua
voi tanssia foksin reippaimpiin kappaleisiin. Tanssiopetus
sisältyy pääsylipun hintaan. Illan orkesterina jatkaa opetuksen jälkeen In The Mood solistinaan Suvi Karjula.
Fusku sopii kaikille, joten tervetuloa mukaan! ET
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Juhannusjuhlintaa, lavatansseja, kesäjuhlat, kirppari...
Kylän kesä pyöräytettiin käyntiin Avoimet kylät -tapahtumien myötä 11.6. Jo tätä ennen toukokuun lopun kirpputori
toi runsaasti myyjiä ja kävijöitä lavalle. Kesä jatkuu perinteisen vilkkaasti.
Juhannusta juhlitaan jälleen tutuksi tulleeseen tapaan.
Aattoillaksi saadaan toivottavasti talkoiltua upea kokko
uimarantaan. Kokon sytytys on klo 22.00. Rantaan tulijoiden toivotaan pysäköivän vain rannan puolelle tietä tai
tanssilavalla iltaa jatkavien jättävän autot suoraan lavan
parkkialueelle. Uimarannassa palvelee kyläyhdistyksen
makkaragrilli ja myynnissä on myös limua ja karkkia.
Vojakkalan lavalla tanssitaan niin aattona kuin myös
juhannuspäivän iltana ja joka lauantai aina 13.8. saakka. Vojakkalan lavalla palvelee kahvio leivonnaisineen ja teltasta löytyy
grillimakkaran ohella myös mietoja alkoholijuomia. Lavan
ohjelma on takasivun tapahtumakalenterissa ja löytyy myös
mm. tanssi.net -sivustolta. Huomaa myös tanssinopetus la 23.7.!
Kylän kesäjuhlia vietetään perinteiseen tapaan perjantaina 8.7. kello 18 alkaen, tuttuja tavaten ja kahvitellen sekä
pihapelien mestaruuksia ratkoen. Luvassa on myös uusi peli.
Myös tanssimaan pääsee, Härkätien tahtiin. Arpajaisiin vastaanotetaan palkintoja.
Perinteiseksi alkaa muodostua myös elokuun loppupuolen sunnuntaitilaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä Lopen
seurakunnan kanssa. Tänä vuonna lavalla lauletaan Ilkka
Juotteen lauluja su 21.8. kello 14 alkaen.
Vilkas kesäkausi päätetään Vojakkalan lavan kirpputoritapahtumaan lauantaina 27.8.

Muista kesän kahvakuulatreenit!
Vojakkalan lavan parkkiksella (ja sateen sattuessa lavalla) kahvakuulaillaan heinäkuussa viikottain, yleensä perjantaisin. Tule
mukaan! Vetäjinä Juha Höök / Kari Lindqvist ja Anne Lukana
(1.7. ja 29.7.). Kertamaksu 5€.
1.7. , to 7.7., 15.7., 22.7. ja 29.7. klo 18-19.15
Kahvakuulailu sopii niin naisille kuin miehillekin. Oma
kuula mukaan jos on. Järjestelyistä vastaa Vojakkalan Valpas
ry. Huom. Jokainen harjoittelee omalla vastuullaan!

Tilaa kyläavustaja avuksi
Vojakkalan Valpas ry:n palkkaama kyläavustaja Jussi Rinne
on varattavissa avustusluonteisiin tehtäviin, omat voimat tai
taidot eivät riitä tai apukäsiä tarvitaan. Esimerkiksi ruohonleikkuuseen, mattojen pesuun, pieniin nurkkien kohennuspuuhiin, puiden siirtoon varastoon tms.
Palvelusta veloitetaan 10€/tunti sekä kilometrikorvaus
(0,43€/km) kylätuvalta laskien. Huomaathan, että työn
teettäjällä on oltava tarvittavat työvälineet. Tiedustelut ja
tilaukset 045 176 8545/ Sisko.

Monenlaista
ilmailutohinaa
ja muuta mukavaa!
La 20.8.2016
Vapaa pääsy!

Kirpputori

www.rayskala.fi

Vojakkalan lavalla la 27.8. klo 10-14

• Aamiainen 8 – 10
la-su 9 – 11
• Lounas arkisin 11 – 14
• Á la carte klo 11 –
• Kahvia & tuoreet
leivonnaiset
• Jäätelöä, virvokkeita
• A-oikeudet

Varaa myyntipöytä sisältä tai autopaikka ulkoa
Pirjolta p. 040 417 4398. Myyntipaikan hinta 5€.
Kahvio palvelee!
Järj. Vojakkalalaiset ry

Tervetuloa niin myymään, kuin ostoksillekin!

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri

Avoinna 8 – 19, la-su 9 – 20, tarvittaessa klo 1.30 saakka
Räyskäläntie 311, 12820 RÄYSKÄLÄ 0400 601 379

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

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
SIIVOUS -ASIOINTI - AVUSTUS - KYLVETYS ym.

Kotiapu Merja Tiilikka
050 552 7096 merja.tiilikka@pp.inet.fi
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PUUAITAA pystytystarvikkeineen
tai valmiiksi asennetuna
Valmistamme myös pihaan pergolat, terassit,
askelmat, kaiteet, julkisivuritilät...

Suomen METPOST Oy
Pääjärventie 164
12950 VOJAKKALA

www.metpost.fi

Puh (03) 434 4433
0400 540 375
Fax (03) 434 4432

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

Palvelulinja vie asioille
Vojakkalan suunnan palveluliikennettä hoitaa Päivin Liikenne Oy (p. 0400 327 813). Kesäaikaan (10.8. saakka).
palveluliikenteen auto kulkee kirkonkylälle maanantaista
torstaihin, pysähtyen Vojakkalassa kylätuvalla klo 8.10.
Linja tulee Salonkulmalta Räyskälän kautta Vojakkalaan ja
kutsusta se käy myös Rajatiellä (=tilattava ed. päivänä klo
16 mennessä), jatkaen Juhalan, Topenon ja Ourajoen kautta
kirkonkylälle. Tällä kyydillä pääsee myös Päiväkeskukseen
tai Kuuselaan. Kirkonkylällä tämä auto on noin 8.35.
Keskiviikkoisin ajetaan myös asiointivuoro, joka lähtee
Vojakkalasta klo 10.15 ja on kirkonkylällä klo 11.00. Tämä
vuoro ei kulje Rajatien kautta.
Paluukyyti kirkonkylältä lähtee ma-to klo 13.05 S-Marketilta, ja Linja-autoasemalta klo 13.10. Kylätuvalla auto on
13.45. Paluupysäkit ja reitti määräytyvät tarpeen mukaan.
Aikataulu löytyy Lopen kunnan www-sivustolta loppi.fi.
Bussejakin kulkee, näille aikataulut löytyvät Matkahuollon
sivuilta..
Tilaa ruokasi netistä, toimitukset kotiovelle!

www.kauppakassiovelle.fi

Toimitukset Vojakkalaan ti ja pe ilta

- Tilaukset viim. toimituspv klo 11.30
- Maksu käteisellä tai kortilla toimitettaessa
Yli 60€ ostoksissa toimitus 0€, muutoin 6,90€

p. 050 382 0750 , m-market.katuma@m-ketju.fi.
M-Market Katuma, Hämeenlinna Kimmo Puonti

Suomenlampaita, suomenkarjaa, alpakoita

Suvitien kotieläintila
Avoinna joka su klo 14 – 17
tai sop. muk.
T
u
le
tutustum
TILAMYYMÄLÄSTÄ
aan!
- Kyytönlihaa tilattavissa, toimitus elokuussa
Myös kyyttögrillimakkaraa, salamia...
- lampaan- ja alpakanvillalankaa, lampaantaljoja
- nauta- ja lammassäilykkeitä
Hannu ja Mervi Riihenperä
p. 040 1959 854
Juhalantie 16, Loppi
www. suvitienkotielaintila.fi

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

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

Wanhaa tavaraa
Lahjatavaroita
Kädentaitajien töitä


Avoinna: ti 11-17, ke - to 11-18, pe 11-17, la 11-15
Heinäkuussa myös ma 11-17 ja su 11-15
tmi Jaana Veini
Portaanraitti 1, 31340 Porras, 040-769 9644
www.facebook.com/Patinaputiikki
Tervetuloa piipahtamaan putiikkiin naapurikylän puolelle!
Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

w w w. l i n - c a r. f i
SUP-lautojen vuokrausta
Ohjattuja SUP-järviretkiä
SUP voima- ja venyttelytunteja
Jalo-lautta kokouksiin ja juhliin
www.jalolautta.fi
p 040 503 1661
Tiina Kassari

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

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 ma-pe 8.00-16.00

www.lopella.fi
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Tapahtumakalenteri

kesä 2016

tarkista myös www.vojakkala.fi

ke 22.6. klo 17-18.30 Ulkokuntoilulaitteen käyttöopastus, Lavanmäki. Liikuntasihteeri Mira Sydänmaa opastaa käyttöön.
to 23.6. klo 18Kokonrakennustalkoot uimarannassa. Tule mukaan tekemään kunnon kokko!
pe 24.6. klo 20-2.00 Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla. Focus & Sakke Kotilainen.
pe 24.6. klo 22.00
Juhannuskokko syttyy Vojakkalan uimarannassa
la 25.6. klo 20-2.00 Juhannuspäivän tanssit Vojakkalan lavalla. Tytti & Musikantit
pe 1.7. klo 18-19.15 Kahvakuulatreenit Vojakkalan lavalla. Ohjaajana Anne Lukana. Kertamaksu 5€.
la 2.7. klo 20-1.00 Tanssit Vojakkalan lavalla. Wiihdeorkesteri Wiva
su 3.7. klo 18-19.15 Joogaa joka sunnuntai Salonkylän talolla. Kertamaksu 8€.
to 7.7. klo 18-19.15 Kahvakuulatreenit Vojakkalan lavalla. Ohjaajana Juha Höök / Kari Lindqvist. Kertamaksu 5€.
pe 8.7. klo 18Vojakkalan kesäjuhlat lavalla. Pihapelejä, puffetti palvelee. Tanssimusiikista vastaa Härkätie.
la 9.7.
Boxer Speed Day Räyskälän lentokentällä
la 9.7. klo 20-1.00 Tanssit Vojakkalan lavalla. Mervi Kari ja tanssiorkesteri Markku Ignatius
ti 12.7. klo 19
Jonain päivänä sinä ymmärrät. Lopen Teatterin naiset Salonkylän talolla. 10€, sis. kahvit.
pe 15.7. klo 18-19.15 Kahvakuulatreenit Vojakkalan lavalla. Ohjaajana Juha Höök / Kari Lindqvist. Kertamaksu 5€.
la 16.-24.7.
Jannen kisat -purjelentokilpailu Räyskälässä
la 16.7. klo 20-1.00 Tanssit Vojakkalan lavalla. Sirkka ja Velikullat
ke 20.7. klo 18
Sähkönokan lauluilta. Turkka Mali laulattaa ja Räyskälän kylätmk järjestää tarjoilua, kisailua ym
pe 22.7. klo 18-19.15 Kahvakuulatreenit Vojakkalan lavalla. Ohjaajana Juha Höök / Kari Lindqvist. Kertamaksu 5€..
la 23.7.
Palvelupäivä Kylätuvalla. Kampaaja ja kasvohoitaja palveluksessamme. Varaa aikasi yrittäjiltä
la 23.7. klo 18.30-19.30 Johdatus lavatansseihin. Fuskun alkeita ennen illan tansseja.
klo 20-1.00 Tanssit Vojakkalan lavalla, soittaa In The Mood & Suvi Karjula
ma 25.7.-4.8.
Vintage gliders Rally Räyskälässä. la 30.7. mukana myös Vintage drags nostalgia-autot!
pe 29.7. klo 18-19.15 Kahvakuulatreenit Vojakkalan lavalla. Ohjaajana Anne Lukana. Kertamaksu 5€.
la 30.7.
Kirpputori Salonkylän talolla.
la 30.7. klo 20-1.00 Tanssit Vojakkalan lavalla. Lopen Harmonikat
la 6.8. klo 20-1.00 Tanssit Vojakkalan lavalla. Eija Koriseva & Veijarit
la 13.8.
Motorg mp-tapahtuma Räyskälän lentokentällä.
la 13.8. klo 20-1.00 Kesäkauden päätöstanssit Vojakkalan lavalla. Harri Nuutinen ja Tanssin Taika (orkesteri vaihtunut )
la 20.8.
Palvelupäivä Kylätuvalla. Hieroja ja kampaaja palveluksessamme. Varaa aikasi yrittäjiltä
la 20.8.
Ilmailupäivä Räyskälän kentällä. Ilmailu tutuksi, esittelylentoja ym. tapahtumia. Vapaa pääsy
su 21.8. klo14
Seurakuntatilaisuus yhteislaulujen merkeissä Ilkka Juotteen johdolla Vojakkalan lavalla.
la 27.8. klo 10-14 Kirpputori Vojakkalan lavalla
la 17.9. & 15.10.
Palvelupäivä Kylätuvalla. Hieroja ja kampaaja palveluksessamme. Varaa aikasi yrittäjiltä
la 17.9. klo 13
Kiertokapulan vaarallisen jätteen keräysautot Vojakkalan lavalla. Myös metalliromu.
la 24.9. klo 9-14
Sadonkorjuutori Räyskälän kaupalla. Järj. Räyskälän kylätmk.
su 25.9.
Poronpolku -ulkoilutapahtuma. Lähtö Riihisalosta.

Vojakkalan lava ja Vojakkalan kylä
löytyvät myös Facebookista!
Palvelupäivät Kylätuvalla
lauantaisin: 23.7. , 20.8., 17.9. ja 15.10.
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.
• Kauneusjana Ak - Annakaisa Jylhä 040 712 1669.
Esim. kasvohoito- ja käsihieronta n.30 min/25 € tai
Sam-ihoanalyysi, kasvohoito- ja käsihieronta n.60
min/45 €. Varattavissa Kylätuvalle 23.7.
Taikajalat/Minna (050 414 8414 ) palvelee kirkonkylällä ja käy tarvittaessa myös kotikäynneillä. Kiitämme
Minnaa yhteistyöstä!
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RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman

Perinteinen sekatavaramyymälä, oma paistopiste
Avoinna ma-la 9-18, su 10-18
Juhannuksen aukioloajat:
pe 24.6. 9-16, la 25.6. 10-17 ja su 26.6. 10-18.
Ilmestyminen

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro syyskuussa 2016
Julkaisija
Vojakkalalaiset ry
Ilmoitushinta 2 € / palsta-cm ja kesäjako 3€/ cm
Painos
300 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

