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Vappuna kevätfiiliksellä
Vojakkalassa on tulossa vilkas vappu! Tiedä sitten, enteileekö tämä myös vilkasta kesää. Ainakin kesätapahtumia
ja tansseja ym. ollaan järjestämässä entiseen tapaan, kso
takasivun tapahtumakalenteri.

Keskustelussa vuoden 1918 tapahtumat
Lauantaina 28.4. järjestetään kulttuurikävely, aiheena sisällissodan tapahtumat Tervalammilla ja Portaassa. Huhtikuun
lopulla sata vuotta sitten näillä kulmilla oli valtavaa liikehdintää, joka on jättänyt jälkensä, tarinoiden ohella.
Liikkeelle lähdetään Tervalammin talon pihapiiristä (os.
Pääjärventie 1, Vojakkala), josta siirrytään klo 12 läheiselle
punaisten muistomerkille Tervalammin rantaan.
Noin klo 13 matkaa jatketaan autoilla Portaaseen, Nahkurinverstaalle, jossa on mahdollisuus poiketa omakustanteisella kahvilla. Kello 13.45 tutustutaan kävellen Portaan
kulttuurimaisemiin, taisteluhau≈toihin ja historiaan. Kävelymatka noin 3km, kierros päättyy Portaan kekustaan klo
15.30.
- Vuoden 1918 tapahtumat eivät monellekaan ole mitenkään mukavia. Monen isovanhemmat ym sukulaiset ovat
kokeneet tosi rankkoja aikoja. Presidentti Sauli Niinistö
totesi hiljan: ”Yksi sovinnon osa on muistella ja yrittää selvittää, mitä tapahtui.” Uskon, että kävelyn anti on mielenkiintoinen, kirjoittaa toisena oppaana toimiva Seppo Kujala.
Tervalammilla tapahtumista kertoo Eliisa Lintukorpi. Vapaa
pääsy.

Vanhat autot Vojakkalan lavalle
Vapunpäivän aamuna 1.5. näillä kulmilla on liikenteessä
poikkeuksellisen paljon vanhoja autoja ja moottoripyöriä,
sillä Lopen Wanhat Automobiilit ry kokoontuu kello 9 alkaen
Vojakkalan lavalle, ja porukat lähtevät tästä kulkueena perinteiselle vappuajelulle kello 10, suunnaten kohti Porrasta,

Kalastusluvat ja pyydysmerkit

• Vojakkalan osakaskunta; Urpo Vienoselta
Vojakkalasta p. 044 589 8085.
• Pääjärvi: Vojakkalan kyläkeskuksessa Luukkolasta (ent. kyläkauppaa, nykyistä Kylätupaa
vastapäätä) p. 019 449 008

lentokentän ohi kiertäen (eli Räyskäläntietä Tauluntielle ja
Portaaseen).
Vappuajelulle ovat tervetulleita kaikki, joilla on museoikäinen, eli vähintään 30 vuotta vanha ajoneuvo. Jäsenyyksiä
ei siis kysellä. Ja lavalle vanhoja autoja ihastelemaan ovat
tervetulleita kaikki kiinnostuneet - autoharrastajat mielellään
esittelevät kulkupelejään.
Vappuajelulle lähtee perinteisesti noin 30-40 ajoneuvoa,
mutta lähtöpaikalle tulee paljon sellaistakin väkeä, joka ei
sitten jatka pidemmälle, vaan tulee tapaamaan toisia harrastajia. Niinpä Vojakkalan lavalla saatetaankin nähdä hyvän
sään salliessä pitkälti yli 50 vanhaa ajoneuvoa vappuaamuna.
Sima- ja munkkitarjoilusta huolehtivat kylän vapaaehtoiset. Tarjoilun kustantaa Lopen Wanhat Automobiilit ry
25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi.
Tämän lehden otsikkokuva on vuodelta 2006, jolloin vastaava vappuajelu lähti Vojakkalan lavalta edellisen kerran.

Kunniakäynti muistomerkillä
Vojakkalan lavalta ehtii vielä hyvin myös perinteiselle
vapunpäivän kunniakäynnille Tervalammin punaisten
muistomerkille. Kello 10.15 Lopen sos. dem. puolueosasto
ja Vasemmistoliitto laskevat tänne kukkatervehdyksensä,
puheiden kera.
Muistomerkki löytyy Tervalammin rannasta, mäntykankaalta
Tervalammin talon jälkeen Vojakkalasta Portaaseen päin mentäessä vasemmalta puolelta (Vojakkalantie vaihtunut Härkätieksi).
Vappua voi jatkaa esim. lentokentällä, Ravintola Huhkajalammen vappubrunssilla (muista etukäteisvarata paikat).

Palvelupäivät Kylätuvalla
lauantaisin 5.5. ja 9.6.
Hyvinvointipalveluita ja -tuotteitaan tarjoavat
• Koulutettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981
Klassinen hieronta, 25min/20€, 50min/ 40€
Intial. päähieronta 40min/40€ Akupunktio 30min/20€
• Kampaajamestari Elvi Ritvanen 045 616 0666
Hiustenleikkaus ja fönkampaus alkaen 25 €,
• Kauneusjana Ak - Annakaisa Jylhä 040 712 1669.
Sam-ihoanalyysi ja kasvohoito- ja käsihieronta n.60
min/50 €. Kolmen kerran hoitopaketti 120€.
Varaathan aikasi etukäteen! Käteismaksu.
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Kierrätetään ja kerätään
Uudella innolla talven jälkeen laitellaan taas pihoja ja nurkkia järjestykseen. Muistetaan järjestellessäkin vastuullisuus,
ja toimitetaan jätteet asiallisesti kierrätykseen. Kaikkien kiinteistöjen (myös vapaa-ajan asuntojen) on Lopella kuuluttava
kunnallisen jätteenkeräyksen piiriin. Keräystä hoitaa Kiertokapula Oy. Lähikulmien kimppakeräykset ovat kuitenkin
edelleen mahdollisia.
Poisvietävää jätettä syntyy todella vähän, jos näkee sen
vaivan, että kierrättää kierrätyskelpoisen. Ruoantähteet saa
helposti kompostoitua, ja melkein kaikelle muulle onkin järjestetty erilliskeräys. Kirkonkylältä mm. S-marketin kulmalta
löytyy piste, jonne voi viedä kaiken pakkausmuovin (leikkelepaketit, jukurttipurkit, leviterasiat, muovipussit...), kartongit
(maitopurkit, mehutölkit ym), pienmetallin sekä pakkauslasin
(huom. EI ikkunalasia, eikä lasiastioita). Myös ehjien vaatteiden kierrätyslaatikko löytyy, keräyspaperia unohtamatta.
Keräyspaperia tosin voi viedä myös Länsi-Lopen
koululle Topenolle, jossa ulkorakennuksen varastotila on
juuri tyhjennetty. Viemällä keräyspaperisi koulun keräykseen
avustat mm. koululaisten retkiä.

Metalliromunkeräys toukokuussa
Muutaman vuoden tauon jälkeen kyläkeskukseen tulee
metalliromunkeräyslava toukokuussa viikolla 19. Tavoitteena on, että lava olisi paikalla viimeistään keskiviikkona
9.5. Sitä voi täyttää parisen viikkoa, kahden viikonlopun
yli, ja se vietäneen pois viikon 21 alkupäivinä.
Romunkeräyslavalle voi tuoda kaiken metallisen, myös
liedet ja metalliset pesukoneet. Myös lyijyakkuja vastataanotetan. Jätä nämä ja värimetallit lavan takaosaan. Metalliromunkeräyksen toteuttaa Vojakkalan Valpas ry, yhteistyössä
Leppäkosken Romun kanssa.
Lavalle ei saa tuoda muuta jätettä, eikä esim. kylmälaitteita eikä varsinaista sähkö- ja elektroniikkaromua. Näille
oikea osoite on kunnanvarikko os. Ojajoenkaari 20 Loppi
kk, avoinna keskiviikkoisin klo 7.30-16 . Myös vaarallisia
jätteitä otetaan vastaan samassa pisteessä (ei kuitenkaan
kyllästettyä puuta).

Turvallisuuskoulutusta la 26.5.
Vojakkalan Valpas ry järjestää la 26.5. kaikille avoimen turvallisuuskoulutuksen. Aiheena mm. varatumissuunnittelu
ja joka kodin turvallisuusasiat. Lisäksi myös elvytys- ym.
ensiaputaitoja ym. Kouluttajana Juha Höök.
Tämän lisäksi samassa yhteydessä järjestetään Vojakkalan
lavan vapaaehtoisille erillinen turvallisuusinfo. Aikataulu ja
ohjelma tarkentuvat myöhemmin, seuraa ilmoittelua!

Vojakkalan Juhlatalo

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

Pitopalvelua & astiavuokraus

Voileipä ja täytekakut yms. tarjottavat myös kotiin!

raija.holappa@pidot.fi
www.pidot.fi

0400 615 636
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Tienvarsien siivoustalkoot ja
talkookahvit ti 8.5.
Jokakeväiseen tapaan myös Vojakkalassa talkoillaan tienvasien
siivoustalkoiden merkeissä. Keräystä voi tehdä omaan tahtiin,
loppurutistus on tiistaina 8.5., jolloin kierretään illalla keräilemässä tienvarsista säkit yhteisesti poisvietäväksi. Täysiä roskasäkkejä voi tuoda myös talkookahveille tullessaan. Vaihdossa
saa ottaa kylätuvalta tyhjiä säkkejä, ja näitä saa rapulta napata
mukaansa jo aiemminkin.
Kannattanee sopia naapuruston kanssa aluejaosta. Ja 54
tien varteen olisi kiva mennä ahertamaan isommalla porukalla, sillä täällä kerättävää riittää, ja penkat ovat leveät!
Talkookahvit siivoajille katetaan Kylätuvalle 8.5..kello 19
alkaen. Tienvarsien siivoajat osallistuvat myös arvontaan, jossa
palkintona on lounaslahjakortti lentokentän ravintolaan.

Räyskälän kentällä tapahtuu
Räyskälän lentokentällä aloitellaan kesäkautta. Moottoripyöräpoliisit ovat aloittaneet harjoituksensa ja myös k.esän
ensimmäinen purjelentokurssi on aloittanut. Toiminnan
myötä myös lentokerntän Ravintola Huhkajalampi palvelee päivittäin.
Maksuttomat kentän opastuskierrokset järjestetään joka
kuukauden ensimmäisenä lauantaina. Lähtö kierroksille
ravintolan edestä kello 10. Ensimmäinen kierros la 5.5., ja
sitten 2.6., 7.7. ja 4.8.
Räyskälässä järjesteään kesällä kaksi kansainvälistä
purjelentokilpailua.
• 9.-16.6.2018 Räyskälä Masters: Räyskälä Mastersiin
saapuu useita ulkomaisia kilpailijoita, samaan aikaan
järjestetään myös kaikkien luokkien Purjelennon SMkilpailut.
• 7.-14.7.2018 Jannen Kisat - 13th Nordic Junior Gliding
Championships: Nuorten PM-kisat järjestetään perinteisten Jannen Kisojen yhteydessä.

Tule tanssilavatalkoisiin
Vojakkalan lavalla järjestetään jälleen kymmenet kesätanssit.
Tanssitoiminta pyörii vapaaehtoisen talkooporukan voimin.
Tanssi-illoille tarvitaan niin lipunmyyjiä, kahvinkeittäjiä ja
kassakoneen käyttäjiä, kuin myös makkarangrillaaja, oluenmyyjä ja iso liuta järkkäreitä. Järjestysmieheksi voi tulla myös
kortittomia, kunhan heille tiedetään hakea lupa etukäteen.
Merja Zetterman kokoaa talkoolaislistat, joten olethan yhteydessä ja varaat pikimmiten itsellesi mieluisimmat talkoovuorot
(etunimi.sukunimi@gmail.com tai 040 762 4488)..
Leipomisesta innostuneet voivat myös kantaa kortensa
kekoon, sillä kahviossa tarjotaan kotileivonnaisia. Sovitaan
viikottain yhdessä, kuka tekee mitäkin. Yhteyshenkilönä
Sisko (kso tiedot takasivun alakulmasta).
Kahviossa ja lipunmyynnissä mukana voi olla myös
nuoria. Samalla taidot karttuvat myös kassakoneen käytössä ja saat arvokasta asiakaspalvelukokemusta. Jo yhden
tai kahden illan talkooapu on arvokas ja tärkeä! Kun ollaan
tekemässä isolla porukalla, ei kenenkään tarvitse käyttää
lavatalkoissa kovin montaa kesälauantaita.

Lavis-lavatanssijumppa perjantaisin
Odotettu kesä-lavis Vojakkalan lavalla alkaa taas! Lavis®
-lavatanssijumppa järjestetään viime kesän tapaan Vojakkalan lavalla (Vojakkalantie 113, Loppi) perjantaisin 18.5.14.9.2018 klo 18.30-19.40 (ei juhannusviikolla ja pe 6.7.
kesäjuhlissa maksutta kaikille klo 18.30-19.15). Ohjaajana
Janette Koskinen.
Lavis sopii kaikille ja kaikenikäisille. Helpot tanssiaskeleet ja koreografiat takaavat sen, että jokainen pääsee mukaan
tanssin pyörteisiin. Lavista tanssitaan ilman paria, suomalaisen lavatanssimusiikin tahtiin. Se on hauskaa, helppoa,
mutta hikistä - tule ja kokeile itse!
Ota mukaan mukavat tanssitossut, hikipyyhe ja vesipullo.
Varaudu myös säänmukaisella, liikkumiseen sopivalla vaatetuksella, sillä Vojakkalan lava on vanhanajan eristämätön
kesälava. Tanssitaan siis ulkoilmassa- tämä on osa fiilistätosin katon alla, ja luistavalla lattialla !
Tunneille ei tarvitse ennakkoilmoittautua, ja voit halutessasi
osallistua myös yksittäisille tunneille, silloin kun aikatauluihisi
tai fiilikseen sopii. Osallistumismaksu on 5€ tai 16 kerran
kortti 64€. Kortin voi hankkia myös porukalle, tai halutessaan
sillä voi maksaa joku kerta vaikka kesävieraan sisäänpääsyn.
Järjestäjänä Vojakkalan Valpas ry. Lisätiedot 045 176 8545

Joogaa Salonkylässä sunnuntaisin
Kyläjooga joka su 3.6- 30.9. klo 18-19.15. Sopii kaikille.
Helppoa, notkistavaa, rentouttavaa hatha-joogaa. Mukaan voi
tulla kertaperiaatteella, myös kesken kauden. Hinta 8€/kerta.
Ohjaajina Matti Lätti ja Heidi Kukka. Paikkana Salonkylän
Talo, Rautakoskentie 856, Loppi, Salonkylä. Lisätiedot p.
0405031661 Tiina
HUOM! Ei juhannuksena, ja su 8.7. Vojakkalan lavalla.

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
p. (019) 448 729 Tarja ja Veli Löfman

Perinteinen sekatavaramyymälä, oma paistopiste
Avataan pe 27.4.
Toukokuussa joka päivä klo 10-17.
• Aamiainen 8 – 10
la-su 9 – 11
• Lounas arkisin 11 – 14
• Á la carte
• Kahvia & tuoreet
leivonnaiset
• Jäätelöä, virvokkeita
• A-oikeudet
aa
Var si!
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k
i
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Vappubrunssi ti 1.5. klo 11-14, 18€, alle 12v 8,5€
Äitienpäivälounas su 13.5.

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

0400 601 379

Suvitien kotieläintila
Kissahoitola Suvitie • Suomenlampaita, suomenkarjaa,
alpakoita, pupuja
• Tilamyymälästä lankoja, taljoja
040 195 9854
& lihapakasteita ja -säilykkeitä

Avoinna joka su klo 14 – 17
tai sop. muk.
La 9.6. avoinna osana Avoimet kylät -päivää klo 10-16
• eläimiä • lihanmyynti (kyyttö ja lammas) • puﬀetti
• kirppis ja rompetori • lankojen värjäysnäytös

Juhalantie 16, Loppi www. suvitienkotielaintila.fi

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

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

0100 84600

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

KOTIPALVELU

TERTTU LUKANA Tmi

p. 050 531 5561

Koti- ja mökkisiivoukset sekä muut kotityöt.
Kaikista töistä kotitalousvähennys!

www.terttulukana.fi

-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
SUP-lautojen vuokrausta
Ohjattuja SUP-järviretkiä
SUP voima- ja venyttelytunteja
Jalo-lautta kokouksiin ja juhliin
www.jalolautta.fi
p 040 503 1661
Tiina Kassari
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Tapahtumakalenteri

kevät ja kesä 2018

tarkista myös www.vojakkala.fi

pe 27.4. klo 17.30Siivoustalkoot Vojakkalan lavalla. Omat välineet mukaan!
la 28.4. klo 12Kulttuurikävely vuoden 1918 tapahtumia muistellen. Tervalampi ja Porras. Kso etusivu.
su 29.4. klo 12-15
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. .
ti 1.5. klo 9-10
Vanhoja autoja ja moottoripyöriä Vojakkalan lavalla. Munkki- ja simatarjoilu.
ti 1.5. klo 10.15
Kunniakäynti ja kukkien lasku Tervalammilla punaisten muistomerkillä
ti 1.5. klo 11-14
Vappubrunssi Ravintola Huhkajalampi. Räyskälän lentokenttä. Muista varata paikkasi etukäteen!
to 3.5. klo 18-20
Kyläkerho Kylätuvalla. Kevätkauden viimeinen.
la 5.5.
Palvelupäivä Kylätuvalla, kampaaja, hieroja, kasvohoitaja
su 6.5. klo 12-15
Sunnuntaikahvit Kylätuvalla.
ma 7.5. klo 12-13.30
Vanhemman väen kerho Kylätuvalla. Järj. Lopen seurakunta.
ti 8.5. klo 19Tienvarsien siivoustalkoolaisten kahvit Kylätuvalla.
vk 19-20
Metalliromunkeräyslava kyläkeskuksessa. Myös lyijyakut.
to 10.5. klo 10
Helatorstain patikkaretki Ruostejärvelle. Yhteislähtö Räysk. kaupalta. Järj. Räysk. kyläyhd.
su 13.5. klo 12-15
Äitienpäivän kakkukahvit Kylätuvalla. Sunnuntaikahvit jäävät kesätauolle..
su 13.5.
Äitienpäivälounas Ravintola Huhkajalampi. Räyskälän lentokenttä. Varaa paikkasi etukäteen!
pe 18.5. klo 18.30-19.40 Lavis®-lavaranssijumppa Vojakkalan lavalla. Jatkuu viikottain perjantaisin 14.9. saakka.
to 24.5. klo 18-20
Kasvienvaihtokyläkerho Kylätuvalla.
la 26.5.
Turvallisuuskoulutusta ja ensiaputaitoja, lavatalkoolaisille ja kaikille kiinnostuneille
su 3.6. klo 18-19.15
Kyläjooga Salonkylän talolla. Joka sununtai 30.9. saakka. Kertamaksu 8€.
la 9.6.
Palvelupäivä Kylätuvalla, kampaaja, hieroja, kasvohoitaja
la 9.6. klo 10Kahvila Perunakuoppa avautuu Räyskälässä! Avoinna joka lauantai kesäkauden.
la 9.6. klo 10-16
Avoimet ovet Suvitien kotieläintilalla. Lankojen värjäystä, kirppis, rompetori ym. myyntiä.
la 9.6. klo 20-00.30
Kesäkauden avajaistanssit Vojakkalan lavalla: Suvi Karjula & In the Mood.
la 16.6. klo 9-14
Toripäivä Räyskälän kyläkaupalla. Järj. Räyskälän kyläyhdistys.
pe 22.6. klo 20-2.00
Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla. Focus & Sakke Kotilainen
pe 22.6. klo 22Kokkojuhla Vojakkalan uimarannassa. Puffetti palvelee, kokko syttyy klo 22.
la 23.6. klo 20-2.00
Juhannuspäivän tanssit Vojakkalan lavalla. Sirkka ja Velikullat
la 30.6. klo 20-1.00
Tanssit Vojakkalan lavalla. Harri Nuutinen ja Tanssin Taika
pe 6.7. klo 18-24
Kesäjuhlat Vojakkalan lavalla. Pihapelejä ym.
Soittamassa Kalla-bändi. Puffetti palvelee. Vapaaehtoinen pääsymaksu.
la 7.7. klo 20-1.00
Tanssit Vojakkalan lavalla. Seireenit
la14.7. klo 20-1.00
Tanssit Vojakkalan lavalla. Mervi Kari & Tuuliviiri
ke 18.7. klo 18
Sähkönokan yhteislauluilta Räyskälässä. Järj. Räyskälän kyläyhdistys.
la 21.7. klo 20-1.00
Tanssit Vojakkalan lavalla. Raimo Turtiainen ja Tanssiorkesteri Pojat.
Vierailijana viihdelegenda Erkki Liikanen.
la 28.7. klo 20-1.00
Tanssit Vojakkalan lavalla. Lopen Harmonikat solisteineen
la 4.8. klo 20-1.00
Tanssit Vojakkalan lavalla. Wiihdeorkesteri Wiva
la 11.8. klo 20-1.00
Kesäkauden päätöstanssit Vojakkalan lavalla. Onnenkulkurit & J. Eskelinen
su 19.8. klo 14
Seurakunnallinen yhteislaulutilaisuus Vojakkalan lavalla.
Yhteistyössä kyläläisten kanssa Lopen srk ja Ilkka Juote. Vapaa pääsy.
la 1.9. klo 10-14
Kirpputori Vojakkalan lavalla. Pöytävarukset 045 176 8545. Kahvio palvelee.

Ilmestyminen

PUUAITAA pystytystarvikkeineen
tai valmiiksi asennetuna
Valmistamme myös pihaan pergolat, terassit,
askelmat, kaiteet, julkisivuritilät...

Suomen METPOST Oy
Pääjärventie 164
12950 VOJAKKALA

www.metpost.fi
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Puh (03) 434 4422
0400 540 375
Fax (03) 434 4432

3-6 kertaa vuodessa,
seuraava nro kesäkuussa 2018
Julkaisija
Vojakkalalaiset ry
Ilmoitushinta 2 € / palsta-cm ja kesäjako 3€/ cm
Painos
300 kpl
Vastaava toimittaja
Jakelu
Sisko Savolainen
Urpo Vienonen
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

