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

Haaveillen ja yhdessä toimien kotikylä paremmaksi
Vojakkala on meille täällä asuville kotikylä, kenelle mistäkin
syystä. Osalla on täällä sukujuuret ja sen myötä koti. Toiset
ovat ”junan tuomia” tai tulleet puolison perässä, toiset löytäneet itselleen ja perheelleen haaveilemansa ”punaisen tuvan ja
perunamaan”, tai tarvitsemansa rauhaisan puuha- tai lepopaikan.
Meillä on onni asua kylässä, jossa on pitkät perinteet
yhdessä tekemiselle ja sille, että omin toimin laitetaan asioita
mallilleen. Sata vuotta sitten Vojakkalassa juhlittiin vuoden
vaihteessa uutta työväentaloa (juttu sisäsivuilla). Se oli hankittu ja pystytetty tarpeeseen, yhteiseksi kokoontumis- ja
illanviettopaikaksi. Vanhoista lehti-ilmoituksista selviää, että
1920-luvullat työväentalolla järjestetyillä yleisillä tansseilla
hankittiin varoja postinkulun järjestämiseksi ja myöhemmin
myös koulutyön hyväksi. He, joilla on juuret kylässä, voivatkin löytää itsensä sukupolvien ketjusta, joka on antanut
omaa panostaan erilaisissa talkoissa ja yhteisissä puuhissa
vuosikymmenten ajan, tavoitteena toimivampi kylä.

Haaveista totta
Tänä päivänä eletään kovin toisenlaisessa maailmassa kuin
100 vuotta sitten. Kylä taloineen kuitenkin on ja pysyy, vaikka
lapset käyvätkin koulua naapurikylällä, ja kaupatkin ovat
muisto vain. Aktiivinen talkootyö yhteiseksi hyväksi on kuitenkin ollut jatkuvaa. Niinpä Vojakkalan lavalla tanssitaankin
ensi kesänä jo 60-vuotisjulien merkeissä. Kauppakiinteistöön
kunnostettu Kylätupa tarjoaa paikan erilaisille kokoontumisille ja toiminnalle. Essin haave ulkokuntolaitteesta muuttui
yhteiseksi Lavanmäestä lähikuntoilualueeksi -hankkeeksi ja
nyt kaikkien käytettävissä onkin monipuolinen kuntoilulaite,
jollaista vasta haaveillaan toisille kylille. Syksyllä kuntoilulaite
sai päälleen myös sateelta suojaavan katoksen. Lavanmäkeä
ja pelikenttiä voitaisiin edelleen kehittää toiveiden mukaan.
Jotta päästäisiin eteenpäin ja kehitystä tapahtuisi, on
oltava tarpeita ja haaveita. Yhdessä näistä voidaan tehdä
totta, ja yhdistyksillä on myös mahdollisuus hakea ulkopuolista rahoitusta. Ovet ovat avoinna niin kyläyhdistyksessä
Vojakkalalaiset ry:ssä kuin myös kylän urheiluseurassa
Vojakkalan Valppaassa mitä erilaisemmalle toiminnalle ja
kylän yhteiset tilat ja alueet ovat kaikkien käytettävissä. Jos
vaikka kylän nuoret haluaisivat järjestää omia tapaamisiaan
tai kerhojaan, on tämä vain järjestelykysymys.

Ideat esiin kyläkokouksessa
Toiveita, tarpeita ja kylähaaveita on luontevaa tuoda esiin
vaikkapa kyläkokouksessa, jonne kokoonnutaan tänä vuonna

helmikuun alussa, sunnuntaina 5.2. Viralliset kokousmuodollisuudet, eli kyläyhdistyksen toimintakertomus ja tiliasiat
käydään läpi, ja sen jälkeen on vuorossa alkavan vuoden
toiminnan suunnittelu ja keskustelun paikka, mitä haluttaisiin kylänä tehtävän ja kylällä tehtävän. Runebergin päivän
kunniaksi kokouksessa juodaan torttukahvit ja onnitellaan
myös uusia kyläläisiä, sillä tänä vuonna olemme saaneet
muutaman vuoden tauon jälkeen peräti kolme vauvaa kylään!
Kyläydistyksen hallituksesta jää erovuoroisia pois, joten
paikkoja vapautuu myös vastuupaikoille. Ennakkokiinnostuksensa voi ilmoittaa Essille p. 040 506 2853, ja kysellä
tarvittaessa lisätietoja. Toki kokouksessakin on mahdollista
hallituspaikoille pyrkiä. Huomattava kuitenkin on, että nykysäännöt sallivat joustavan paikkojen täytön, eli kokouksesta ei
kenenkään tarvitse jäädä pois sitä varten, että hallituspaikka
pelottaa - ketään ei vastoin tahtoaan valita mihinkään tehtäviin.

Kylätuvalla kohdataan
Yhteiset kylätapahtumat, tempaukset ja talkoot toki vievät
aikaa, mutta ne myös antavat. Yleensä ihmisten kohdatessa
mieli virkistyy, ja myös monet asiat lähtevät rullaamaan ja
kehittymään. Kohtaamistilaisuuksia ei tämän päivän kylänraitilla enää juuri ole, vaan näitä on järjestettävä.
Tämän vuoksi ovet ovatkin avoinna Kylätuvalla aina
sunnuntaisin kello 12-15 ja kahvia tarjolla, juttuseuran
ohella. Myös kylätuvan kirjahyllystä voi poiketa lainaamassa
luettavaa aina ovien ollessa auki!
Parillisilla viikoilla kokoonnutaan kyläkerhoihin. Huomaathan, että kyläkerhot siirtyivät kevätkaudeksi jälleen
torstai-iltoihin, ja aika on kello 18-20. Käsityöt voi ottaa
mukaan, tai tulla porukalla pelaamaan lautapelejä tai rupattelemaan. Kahvittelut järjestetään vuorotteluperiaatteella.
Niin sunnuntain kahvit kuin torstain kyläkerhotkin ovat
kaikille avoimia tapahtumia, jonne mielellään otettaisiin
mukaan myös uusia kävijöitä. Poikkea mukaan!

Yhdessä olemme enemmän
Huomattava on, että yhdessä tekemällä pystytään saamaan
aikaiseksi sellaista, mihin ei yksin pystyttäisi. Mitä useampi
antaa aikaansa yhteiseen toimintaan, sen vähemmän se yksittäistä talkoolaista rasittaa. Ja tälläkin kylällä on monen alan
tekijää, homma pyörii kun jokainen tekee sitä mitä osaa;
minä kirjoitan, joku toinen leipoo, rakentaa, suunnittelee,
ohjaa askarteluja, keittää kahvia, kokkaa, grillaa, myy, toimii
järjestysmiehenä… Kylä pyörii, kun sitä yhdessä pyöritetään!
Sisko Savolainen
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Uuden vuoden vastaanotto la 31.12.
Uutta vuotta vastaanotetaan yhdessä Kylätuvalla
uudenvuoden aattona 31.12. klo 20-22
ruokaillen ja yhdessä viihtyen. Poikkea syömään
vaikkapa Launosten ilotulituksen jälkeen.
• Ruokaa; nakit, kotoinen perunasalaatti, rosolli,
vihersalaatti, sämpylät, juusto ym...
Juomana kotikalja, mehu, vesi. 5€
• Kahvi & herkkupala 3€
• Arpajaiset & Joulukuusiäänestys
Tervetuloa mukaan!
Järj. Vojakkalalaiset ry!

Palvelupäivät Kylätuvalla
lauantaisin 28.1., 25.2., 25.3. ja 22.4.
Hyvinvointipalveluita ja -tuotteitaan tarjoavat
• Koulutettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981
Klassinen hieronta, 25min/20€, 50min/ 40€
Intialainen päähieronta 40min/ 40€
Akupunktio 30min/20€
• Kampaajamestari Elvi Ritvanen 045 616 0666
Hiustenleikkaus ja fönkampaus alkaen 25 €,
alle 7v. hiustenleikkaus 20 €.
Tulethan pestyin, muotoiluaineettomin hiuksin.
HUOM! Käteismaksu. Ajat kaikkien varattavissa,
uusiakin asiakkaita mahtuisi mukaan!

•Polkupyörien huolto & käytetyt polkupyörät
• Pienet hitsauskorjaukset • Kaneja
Markku Hirvenoja, p.040 584 5874
Wanhaa tavaraa
Lahjatavaroita
Kädentaitajien töitä
Putiikinpitäjä lomailee 22.12.- 5.1.
Avoinna tammikuussa la 11-15
tmi Jaana Veini
& Loppiaisena 6.1. klo 15-20Portaanraitti 1, 31340 Porras,
p. 040-769 9644, www.facebook.com/Patinaputiikki
Kiitos kuluneesta vuodesta,
Rauhallista Joulua & kaikkea hyvää vuodelle 2017!

Koristele kaunein joulukuusi
Jälleen etsitään Vojakkalan kauneinta joulukuusta. Onko se
tänä vuonna juuri teillä? Lähetä kuva omastasi niin äänestetään
yhdessä! Eniten ääniä saaneen kuusen koristajat palkitaan,
myös kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan pieni palkinto.
Lähetä kuusikuva joko sähköpostilla tai kuvaviestinä
Markku Hirvenojalle, etunimi@poronoro.fi tai numeroon 040
584 5874 keskiviikkoon 28.12. mennessä. Mukaan tieto, kenen
kuusi on kyseessä ja puhelinnumero. Tarvittaessa voit pyytää
myös Markun poikkeamaan kuvaamaan.
Kaikki kuusikuvat julkaistaan 31.12. yhdellä kertaa Vojakkala.fi -sivustolla ja kylän fb-sivustolla. Äänestysluettelo myös
tulostetaan ja kuusikuvat ovat katsottavina Kylätuvalla uudenvuodenaattona. Tällöin voit äänestää mieleistäsi perinteisesti
lippuäänestyksellä. Lippuäänestys onnistuu myös sunnuntaikahveilla 1.1. Netistä kuvia katselevat voivat äänestää sähköpostitse
tai tekstarilla yllä oleviin Markun numeroihin. Jätä myös nimesi
arvontaa varten. Äänestysaikaa on loppiaiseen, 6.1. saakka.
Kaikkien äänestäneiden kesken suoritetaan arvonta kyläkerhossa 12.1. illalla. Tuolloin palkitaan myös kaunein joulukuusi.

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

Tapani Koski 0500 469 718

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



Suomenlampaita, suomenkarjaa, alpakoita

Suvitien kotieläintila
Avoinna joka su klo 14 – 17
tai sop. muk.
Tule tut
ustuma
an!
TILAMYYMÄLÄSTÄ
- lampaan- ja alpakanvillalankaa,
useita luonnonvärejä, myös sekoitelankoja, neuleita
- uusi erä upeita lampaantaljoja
- nauta- ja lammassäilykkeitä, hunajaa...

p. 040 1959 854
Hannu ja Mervi Riihenperä
Juhalantie 16, Loppi
www. suvitienkotielaintila.fi
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-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
20.12. klo 8-14, suljettu 21.12.-1.1.2017

www.lopella.fi

Valppaan puheenjohtaja vaihtuu
Vojakkalan Valpas ry teki syyskokouksessaan henkilövalintoja. Puheenjohtajaksi vuoden 2017 alusta alkaen valittiin
Asko Stenholm, varapuheenjohtajana 36 vuotta toiminut
konkari. Varapuheenjohtana aloittaa Essi Tuomenoja, joka
nuoresta iästään huolimatta on ehtinyt jo vuosia toimia aktiivisesti niin oman kylän tapahtumissa ja tehtävissä kuin kunnankin luottamustoimissa.
Sihteerinä jatkaa Sisko Savolainen ja taloudenhoitajana
Merja Zetterman. Uutena johtokuntaan valittiin Mika Leponiemi ja muina jäseninä jatkavat Urpo Vienonen, Yrjö Uotila
ja Eero Leponiemi.
Onnea uusiin vastuisiin valituille, ja Eerolle kiitos yhdeksän vuotisesta työntäyteisestä puheenjohtajakaudesta!

Vojakkalan työväentalon
vihkiäisistä 100 vuotta
Uudenvuodenaattona 100 vuotta sitten Vojakkalassa juhlittiin.
Haudanmäelle, nykyisen Vojakkalan lavan yläpuoliselle kylän
kauneimmalle paikalle, oli kesän aikana pystytetty työväentalo, jonka vihkiäisjuhlaan kutsuttiin väkeä oheisella Hämeen
Voimassa julkaistulla ilmoituksella vuonna 1916. Talo lienee
Vojakkalan historian toiseksi merkittävin rakennus, heti koulun
jälkeen.
Vojakkalan Työväenyhdistys perustettiin elokuussa 1906,
Toiminta oli vilkasta, mutta kun omaa taloa ei ollut, asettivat
toiminnalle ja kokoontumisille rajat yksityisten pirttien koot.
Niinpä kun Rengon Viialankulman työväentalo tuli myyntiin
paikallisen yhdistyksen vaikeuksien myötä, ostettiin talo.
Kauppa sovittiin keväällä 1915, ja maanmittari merkitsi
tontin nurkat Haudanmäen rinteeseen syyskuussa 1915,
Siukolalta ostetulle tontille. Purettu hirsirakennus siirrettiin
talven rekikelillä Vojakkalaan. Työväentalon pystytti urakalla
kesällä 1916 Kalle Koski poikineen.
Kokoontumistilan myötä vuosi 1917 olikin Vojakkalassa
ennätyksellisen vilkas iltamineen, kursseineen ja talon vuokraamisineen. Työväenyhdistyksen jäsenmääräkin tuplaantui.
Vuoden 1918 sisällissodan myötä talo toimi punakaartin
kasarmina helmikuusta huhtikuuhun. Sisällissodan jälkimainingeissa se tuli lähes poltetuksi, ikkunatkin olivat hajalla.
Talo oli valtion toimesta takavarikossa. Tilanteen rauhoituttua naiset ja muut kahinoihin osallistumattomat hakivat
nimismieheltä luvan, että talo saatiin taas kyläläisten haltuun.
Oikeudenkäynnin myötä Luukkolaan takavarikoidut punainen esirippu ja astiatkin saatiin lopulta takaisin.
Talo ja yhdistys saatiin pidettyä yli vaikeiden vuosien ja
niinpä puitteet olivat olemassa, kun vuodesta 1930-luvulta
alkaen työväenyhdistyksen ja sen myötä myös talon toiminta
lähti uuteen nousuun. Taloon rakennettin myös laajennus.
Työväentalo ehti toimia monena. Mm. kun vuonna 1940 välirauhan aikaan aloitettiin Räyskälän lentokentän rakentamista,
vuokrasi valtio rakennuksen. Työväki majoittui ja ruokaili täällä.
Talo suosittuine elokuvailtoineen ja muine toimintoineen
hiljeni vasta television kylään tulon myötä 1960-luvulla.
Jatkuvan ilkivallan kohteeksi joutunut talo päätettiin lopulta
purkaa kesällä 1978. Hiljentynyt Vojakkalan työväenyhdistys
lakkautettiin syksyllä 2013 ja jäljellä olevista varoista osa
lahjoitettiin Valppaalle, osoitettuna Kylätuvan kalustamiseen.
Lähteenä Rauli Tammelan Vojakkalan kylän historia vuodelta 2004, sekä Asko Stenholmin kokoama aineisto.

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

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri
Raimo Jääskeläinen
Räyskälän kantatie1942
(019) 448 467
0400 837 819
Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

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

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

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
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Tapahtumakalenteri
ma 26.12. klo 12-15
la 31.12. klo 20-22
su 1.1. klo 12-15
pe 6.1. klo 16su 8.1. klo 12-15
to 12.1. klo 18-20
su 15.1. klo 12-15
su 21.1. klo 12-15
to 26.1. klo 18-20
la 28.1.
su 29.1. klo 12-15
su 5.2. klo 13ke 8.2. klo 12-13.30
to 9.2. klo 18-20
su 12.2. klo 12-15
su 19.2. klo 12-15
la 25.2.
su 26.2. klo 12-15
su 5.3. klo 12-15
to 9.3. klo 18-20
su 12.3. klo 12-15
su 19.3. klo 12-15
ke 22.3. klo 12-13.30
to 23.3. klo 18-20
la 25.3.
su 26.3. klo 12-14
su 26.3. klo 14su 2.4. klo 12-15
su 9.4. klo 12-15
su 16.4. klo 12-15
ke 19.4. klo 12-13.30
la 22.4.
ke 10.5. klo 12-13.30

talvi 2016-17

tarkista myös www.vojakkala.fi

Päiväkahvit kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas. HUOM ei kahvia su 25.12.!
Uuden vuoden vastaanottajaiset Kylätuvalla ruokaillen ja kahvitellen. Arpajaiset. Tervetuloa!
Uudenvuoden kahvit kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Loppiaisvalot. Sytytellään ulkotulia ja lyhtyjä pihoihin ja portin pieliin myös Vojakkalassa!
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Kyläkerho. Kylätuvalla ovet avoinna vapaamuotoiseen yhdessäoloon. Kahvitarjoilu, järj. Vojakkalalaiset ry.
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Kyläkerho. Kylätuvalla ovet avoinna vapaamuotoiseen yhdessäoloon. Kahvitarjoilu, järj. Vojakkalalaiset ry.
Palvelupäivä Kylätuvalla. Hieroja 040 515 1981 ja kampaaja 045 616 0666 palveluksessamme.
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Kyläkokous Kylätuvalla. Vojakkalalaiset ry:n vuosikokous. Tule mukaan!
Vanhemman väen kerho. Tervetuloa tapaamaan toisia, kahvittelemaan ja kuulemaan hartautta. Järj. Lopen srk.
Kyläkerho. Kylätuvalla ovet avoinna vapaamuotoiseen yhdessäoloon. Kahvitarjoilu, järj. Vojakkalalaiset ry.
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Palvelupäivä Kylätuvalla. Hieroja 040 515 1981 ja kampaaja 045 616 0666 palveluksessamme.
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Kyläkerho. Kylätuvalla ovet avoinna vapaamuotoiseen yhdessäoloon. Kahvitarjoilu, järj. Vojakkalalaiset ry.
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Vanhemman väen kerho. Tervetuloa tapaamaan toisia, kahvittelemaan ja kuulemaan hartautta. Järj. Lopen srk.
Kyläkerho. Kylätuvalla ovet avoinna vapaamuotoiseen yhdessäoloon. Kahvitarjoilu, järj. Vojakkalalaiset ry.
Palvelupäivä Kylätuvalla. Hieroja 040 515 1981 ja kampaaja 045 616 0666 palveluksessamme.
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Vojakkalan kinkerit Kylätuvalla. Järj. Lopen srk
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu, järj. Valpas.
Vanhemman väen kerho. Tervetuloa tapaamaan toisia, kahvittelemaan ja kuulemaan hartautta. Järj. Lopen srk.
Palvelupäivä Kylätuvalla. Hieroja 040 515 1981 ja kampaaja 045 616 0666 palveluksessamme.
Vanhemman väen kerho. Tervetuloa tapaamaan toisia, kahvittelemaan ja kuulemaan hartautta. Järj. Lopen srk.

Naapurikylällä:
HUOM! Räyskälän kylätoimikunnalla on nyt kotisivut osoitteessa http://rayskala.blogspot.fi/
- Talviuintia omatoimisesti Räyskälö-Säätiön saunalla (Räyskäläntie 311) ke klo 18-21 ja su 16-19, kertamaksu 7€ tai kausi 110€
- Jumppaa Räyskälän leirikeskuksessa to klo 14.30-15.30, tarkista päivät! Ohj. liikuntasihteeri Mira Sydänmaa. Kausimaksu 5€..
- Joogaa sunnuntaisin 8.1. ja 19.2. klo 18-19.15 Räyskälän leirikeskuksessa. Viimeistään toukokuussa kerran viikossa,
tarkista aikataulut Salonkylän fb-sivulta tai Lopen Lehden seurapalstalta. Sopii kaikille, myös aloittelijoille. Kertamaksu 8€.
- Tiistaisin klo 17 viihteelliset käsityö- ja peli-illat Räyskälän leirikeskuksessa. Tarkista alkaminen!

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
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Joulun aikaa rauhaisaa, hyvää vuotta alkavaa!
Ilmestyminen

4-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro helmikuussa 2017
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

