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

Vojakkalan lava 65 vuotta

- Pitkäaikaiset toimijat palkittiin Kunnon Kuntalaisina
Vojakkalan lavalla vietetään tänä kesänä 65-vuotisjuhlavuotta. Kesän aikana järjestetään kaikkiaan kuudet perinteiset
lavatanssit. Kesäkauden avajaisissa lauantaina 11.6. tarjotaan
täytekakkukahvit pääsylipun ostaneille. Nämä juhlatanssit
tahdittaa Harri Nuutinen ja Tanssin Taika. Katso kesän muu
ohjelma takasivun tapahtumakalenterista.
Vojakkalan lavalla tanssitoimintaa pyörittää Vojakkalan
Valpas ry. Soittajat tilataan ulkopuolelta, muuten homma
hoidetaan talkoovoimin, kesäksi palkatun kiinteistönhoitajan
avustaessa. Toiminta oli ennen koronavuosia vakiintunut
niin, että noin kymmenet tanssit järjestettiin kesässä.
Vojakkalan Valppaalla on ollut ilo saada mukaan todella
sitoutuneita talkoolaisia. Toukokuun lopulla tämä sai tunnustusta ylemmältä taholta, kun Lopen kunta Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kriteerein palkitsi Kunnon Kuntalaisina
ensimmäistä kertaa yhteisön; Vojakkalan Valpas ja sen uskomattoman pitkän talkoouran Vojakkalan lavan tanssijärjestelyissä tehneet Urpo Vienonen, Eero Leponiemi, Asko
Stenholm ja Merja Zetterman vastaanottivat tunnustuksen.

Metalliromunkeräys jatkuu
Metalliromunkeräysaikaa on jatkettu. Täyttyneen lavan
tilalle saatiin uusi viikko sitten, ja ainakin viikko on vielä
aikaa tuoda romua, eli keräystä on jatkettu ainakin pe 17.6.
saakka. Jos lava ei ole vielä tuolloin täysi, mennään vielä
seuraavankin viikonvaihteen yli.
Metalliromunkeräyslava sijaitsee kyläkeskuksessa, Kylätuvan viereisellä tyhjällä tontilla (Arotien ja Vojakkalantien
risteys). Lavalle saa tuoda kaikkea metallista, myös ajoneuvojen akut. Ei sähkö- ja elektroniikkaromua eikä kylmälaitteita. Kuitenkin esim. metalliset liedet käy. Jätä akut ja
jalometallit lavan ovensuuhun erilleen otettavaksi.
Keräyksen järjestää Vojakkalan Valpas ry yhteistyössä Leppäkosken Romun kanssa. Pienistäkin määristä kertyy yhteensä
tuottoa: ensimmäinen kuorma oli yli 2000kg ja euroissa
hieman yli 300€. Kiitokset kaikille nurkkiaan siivonneille.

Nämä em. henkilöt ovat olleet yhdistyksessä ja Vojakkalan lavalla keskeisiä toimijoita aina 1970-luvun alkuvuosista
saakka. Heidän talkootyöpanoksensa on ollut merkittävä
aina hallinnosta tanssilavan ja ympäristön kunnossapito- ja
remonttitöihin ja tanssijärjestelyihin sekä talkoisiin eri tehtävissä tanssi-iltoina. Huomionarvoista on, että he kaikki
ovat mukana toiminnassa yhä edelleen.
Urpo Vienonen on ollut Valppaan johtokunnan jäsen yhtäjaksoisesti vuodesta 1970 lähtien, eli 52 vuotta! Puheenjohtajana hän vastasi toiminnasta 34 vuoden ajan.
Eero Leponiemi, Asko Stenholm ja Merja Zetterman tulivat mukaan aktiivitoimintaan vuonna 1971. Leponiemi on
toiminut puheenjohtajana yhdeksän vuotta, Stenholm neljä
vuotta ja tätä ennen 36 vuotta varapuheenjohtajana. Merja
Zetterman on vastannut yhdistyksen kirjanpidosta ja rahaliikenteestä vuodesta 1976 (47 vuotta), aloittaen johtokunnan
jäsenenä jo kolme vuotta aiemmin.
Lue lisää Vojakkalan lavan toiminnasta ja historiasta
vojakkala.fi -sivustolta tai fb ja insta Vojakkalan lava.

Pyydysmerkit:

Vojakkalan osakaskunta:
Urpo Vienoselta (Asetarantie 33 Vojakkala,
kyläkeskus) p. 044 589 8085
Pääjärvi: Sisko Savolainen (Pääjärventie 27,
Vojakkala, Tervalamminkulma) p. 045 176 8545

vojakkala.fi -sivusto on uusittu
- käy tutustumassa!
Muista myös sosiaalisen median tiedotuskanavat:
fb ja instagram Vojakkalan kylä
tai Vojakkalan lava
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Kyläavustaja varattavissa

pieniin huolto- ja avustustehtäviin

Vojakkalan Valpas ry:n kiinteistöjen hoitotöissä toimii tänä
kesänä Janne Laine Lopen kirkonkylältä. Alkukesän kiireiden tasoituttua häntä voi varata myös yksityistalouksiin
avuksi pieniin tehtäviin (maksimissaan muutaman päivän
urakoita/paikka). Työn teettäjällä oltava työkalut ja opastus
tehtävään. Avustustehtävistä maksetaan 10€/tunti Vojakkalan
Valppaalle. Varaukset ja tiedustelut 045 176 8545 /Sisko.

Uimarannassa rakennetaan

Viime syksynä aloitettu uimarannan kohennus jatkuu. Grillikatoksen seinät nousivat tuokokuun lopulla parin päivän
talkoissa. Maansiirtotöiden jälkeen päästään tekemään loput
uudet rakenteet ja siistimään paikat. Tavoitteena on saada
rantaa mahdollisimman pitkälti valmiiksi ennen juhannusta.
Seuraa kyläilmoittelua, jos haluat mukaan tekemiseen! Lisätietoja Essi p. 040 506 2853

Tule mukaan liikkumaan!
- Uutena kokeilussa Asahi

Vojakkalan lavalla (os. Vojakkalantie 113) on perjantaiiltaisin nautittu lavatanssitunnelmasta ilman paria jo useampi vuosi. Tunneilla tanssitaan helppoja yksintanssittavia
askelikkoja ja pieniä tanssisarjoja. Kunto kohenee, mieli
kevenee ja samalle kehittyy huomaamatta myös eri tanssilajien osaajana. Varaa tanssiksi tunnille liikkumiseen sopiva
vaatetus, juomista ja hikipyyhe. Ja valitse ulkokentälle sopivat jalkineet: tunnit pidetään sään salliessa ulkona, hiekka
ja nurmialueilla. Sateen uhatessa tunnit salissa.
Asahi on kaikenkuntoisille ja ikäisille sopivaa terveysliikuntaa. Erityisen hyvin Asahi soveltuu nivel- ja selkävaivoista kärsiville, ikääntyville ja raskaana oleville. Liikkeet
tehdään hitaasti ja rauhallisesti hengityksen rytmissä. Tunti
tehdään yleensä kokonaan seisten, mutta apuna voi käyttää
myös tuolia tai tehdä liikkeet istuen.
Asahin liikkeet on tarkoituksella suunniteltu yksinkertaisiksi ja ne on suunniteltu ergonomisesti oikeaoppisesti.
Liikkeet ovat pehmeitä ja ne suoritetaan minimaalisen voimanponnistuksen avulla. Siitä huolimatta lihaksissa vaihtelee
jännityksen ja rentouden sykli.
Asahi tunnille ei tarvita aikaisempaa kokemusta ja
mukaan on helppo tulla myös yksittäisiksi kerroiksi. Mukava
liikkumisen mahdollistava varustus riittää. Hyvä on varata
kuitenkin myös lämmittäviä, helposti lisättäviä vaatekerroksia, sillä Asahi ei ole hikijumppaa.
Tanssiksi -tunti pe klo 17.30-18.30 jatkuen 9.9. saakka.
Asahi klo 18.35-19.20.
Ohjaajana kummallakin tunnilla JK Liikuttaa /Janette
Koskinen. Yksittäiset tunnit 6€, molemmat tunnit yhteensä
10€. Tunnit järjestää Vojakkalan Valpas ry, MSL:n ja Lopen
kunnan tuella.
Muista myös sunnuntai-illan joogatunnit Salonkylän
talolla (os. Rautakoskentie 856) klo 18-19.15. koko kesän,
mahdollisesti syyskuun loppuun saakka.
Ohjaajan Satu Bethell, heinäkuussa Johanna Nikander.
Kertamaksu 10€. Varaa alusta ja liikkumiseen sopivat vaatteet. Käteismaksu.
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Juhannuskokolle?

Kostea kesäkuun alku vaikuttaa lupaavalle kokon polton
kannalta, mutta saapa nähdä…
Kyläyhdistys on lähestynyt viranomaistahoja, tavoitteena
yhteiskokon sytytys uimarannassa juhannusaattona 24.6. klo 22.
Jos tilanne on suotuisa (= ei metsäpalovaroitusta ja kuivuutta), kokoonnutaan kokkoa rakentamaan perinteiseen
tapaan to 23.6. iltamassa. Talkooväen reippaudesta riippuu,
millainen kokko seuraavana iltana on. Seuraa ilmoittelua ja
tule mukaan tekemään!

Kesäjuhlat nostalgiateemalla
- Nyt karaoketanssit!

Pitkästä aikaa päästäneen viettämään yhteistä kesäjuhlaa
Vojakkala lavalla Nyt kun tansseja ei ole joka lauantai, on
la 9.7. varattu kesäjuhlille.
Jo klo 17 alkaen avataan portit ja alkaa lapsille ja perheille
suunnattu ohjelma pihapeleineen ja mahdollisine eläimineen
(säävaraus). Tuttuun tapaan kahvio herkkuineen palvelee tule siis tapaamaan tuttuja ja viihtymään!
Tänä vuonna päästään laulamaan karaokea. Ensin on lastenlauluja ja klo 20 alkaen alkavat karaoketanssit nostalgiateemalla! Myös pukeutumisessa voitaisiin hypätä menneeseen... löytyykö vanhanajan kukkamekkoja ja kaluspaitoja?
Parkkialueella kunniapaikalle ohjataan vanhoilla ajoneuvoilla
saapuvat - tervetuloa mukaan!
Loppuillasta myös olutteltta palvelee, myynnistä vastaa
Vojakkalan Valpas ry.
Ohjelma tarkentuu lähempänä, seuraa ilmoittelua. Kesäjuhlat järjestää Vojakkalalaiset ry.

JT Sahaus

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

-sisustuspuut

PANEELIT, LISTAT, LATTIALAUDAT
Sisustus- ja rakennusmateriaaleja
myös mökille ja vapaa-ajan asuntoon,
kuljetuspalvelulla.

Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Sähköposti: myynti@lopella.fi

Avoinna ma-pe 8.00-16.00
Suljettu 18.7.- 14.8.22

www.l opella .fi

RÄYSKÄLÄN KYLÄKAUPPA
Mökkiläisen paras kaveri

kesä-heinäkuussa ma-la 10-18, su 11-18
elo-syyskuu ilmoitetaan myöhemmin

Tilaa taksi Räyskälästä!
TAKSI Mailis - auton nro 7454

0400 262 552

Aimo Kettunen

- auton nro 7451

0400 770 308

su 14.8.
SUP-lautojen vuokraus ja myynti
Ohjattuja SUP-järviretkiä
Jalolautta kokouksiin ja juhliin
p 040 503 1661
Tiina Kassari
JaloSUP Jalo-lautta
www.jalolautta.fi

Kela-kyyti Taksi Helsinki

0800 414 616

Kela-kyyti on nyt Lähikyyti!

Tilausnumerot muuttuivat vuoden alussa.
Nyt voi toivoa kuljettajaa tilausta tehdessä!

Soita 0800 05157 Tilaus on maksuton
Ari Saarinen
0400 220 029

auton nro 3157

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

Tervetuloa
wanhan tavaran
sisustusputiikkiin
naapurikylälle!
Kesäkuussa ke-to 11-17, la-su 11-15
Juhannus suljettu.
Heinäkuussa ti-pe 11-17, la-su 11-15

La 20.8. Tammelan kirppiskierros;
Patinputiikin edessä suuri pihakirppis klo 10-16

(maksuttomat myyntipaikat, varaukset 0500 517 412)
Portaanraitti 1, 31340 Porras,
p. 0500 517 412, www.facebook.com/Patinaputiikki
verkkokauppa: www.patinaputiikki.fi

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

Kissaho ito la Suvitie

Hernehuhdantie 60, Porras
Parturi-kampaaja
Tiina Halonen

Juhalantie 16, Loppi

040 195 9854

Suvitien kotieläintilan

tilamyymälä on suljettu
tuotannon päätyttyä.
kissahoitolasuvitie@gmail.com

050 374 8582
Portaanraitti 1
PORRAS

Kuopankaivaja

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

Vojakkalan Vanha Koulu - Juhlatila
os. Vojakkalantie 35

Juhlat, kokoukset, tilaisuudet
Varaa: vojakkalanvanhakoulu@outlook.com
tai p. 040 220 2081
Lisätiedot ja varauskalenteri:

https://venuu.fi/tilat/vojakkalan-vanha-koulu

Ma-Pe 10-17 La 10-15

harka-posti@luukku.com

• Kortit,
adressit,
postimerkit • Nestekaasu
Lomalla
18.6.-27.6.2018
• Elintarvikkeita, virvokkeita, leivonnaisia
Löydät meidät facebookista nimellä Härkäposti

KOTIPALVELU

TERTTU LUKANA Tmi

p. 050 531 5561

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

www.terttulukana.fi
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Tapahtumakalenteri

tarkista myös Vojakkala.fi ja fb Vojakkalan kylä

- perjantaisin klo 17.30-18.30 Tanssiksi Vojakkalan lavalla. Ohjaajana Janette Koskinen, kurssimaksu 6€. Jatkuu viikottain 9.9. saakka.
- perjantaisin klo 18.35-19.20 Asahi Vojakkalan lavalla. Ohjaajana Janette Koskinen, kurssimaksu 6€ (tai jos osallistut
molemmille liikuntatunneille, yhteismaksu 10€).
- lauantaisin klo 10-15 Kahvila Perunakuoppa Räyskälässä elokuun loppuun.
- sunnuntaisin 19.6.-31.7. klo 11-15 Lähiruokabrunssi Kahvila Perunakuopalla Räyskälässä.
Avoimet kylät - päivä la 11.6.2022:
- klo 12-19 Avoimet ovet Vojakkalan Vanhalla Koululla (os. Vojakkalantie 35, Vojakkala). Tervetuloa tutustumaan
juhla- ja tapahtumakäyttöön vuokrattaviin tiloihin. Tarjoilua.
- klo 19-23.30 Vojakkalan lava 65v juhlatanssit: Harri Nuutinen & Tanssin Taika. Liput 15€, hintaan sisältyy täytekakkukahvit.
- pe 24.6 klo 19-00.30 Juhannusaaton tanssit Vojakkalan lavalla: Focus & Sakke Kotilainen
- pe 24.6. klo 22: yhteiskokko Vojakkalan uimarannassa (jos metsäpalovaroitus ja kokoontumisrajoitukset sallivat).
Järj. Vojakkalalaiset ry.
- la 25.6 klo 19-00.30 Juhannuspäivän tanssit Vojakkalan lavalla: Patajätkä
- pe 1.7. Palvelupäivä Kylätuvalla. Varaa aikasi koulutettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981 tai kasvohoitaja Annakaisa
Jylhä 040 712 1669
- pe 1.7. - ma 4.7. Suviseurat Räyskälän lentokentällä
- ke 6.7. klo 10-11.30 Diakonian kesäkahvit Vojakkalan kylätuvalla.
- la 9.7. kl 17- Kesäjuhlat Vojakkalan lavalla. Illan päätteeksi nostalgia -karaoketanssit klo 20 alkaen. Järj. Vojakkalalaiset ry.
- ti 12.7. klo 18-22 BUGG-tanssikurssit (eri tasoja) Vojakkalan lavalla. Opettajina Pirjo ja Tommi Koivula. Kahvio.
- la 16.7. 19-23.30 tanssit Vojakkalan lavalla: J.Eskelinen & Onnenkulkurit
- ke 20.7. klo 18- Sähkönokan lauluilta Räyskälässä
- la 23.7. klo 10-15 Lopen kirppiskierroksen Vojakkalan lavan kirppari: tule myymään ja/tai ostoksille! Keittolounasta.
- la 30.7. 19-23.30 tanssit Vojakkalan lavalla: Lopen Harmonikat
- pe 5.8. Palvelupäivä Kylätuvalla. Varaa aikasi koulutettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981 tai kasvohoitaja Annakaisa
Jylhä 040 712 1669
- la 13.8. 19-23.30 tanssit Vojakkalan lavalla: Pauli Lindeman & Kuunvalo
- su 14.8. klo 10 alk. Ilmailupäivä Räyskälän lentokentällä. DC-3 vierailee ym. ilmailuohjelmaa koko perheelle.
- su 14.8. klo 14 Seurakunnallinen yhteislaulutilaisuus Vojakkalan lavalla Ilkka Juotteen johdolla. Kahvitarjoilu. Järj.
Lopen Seurakunta ja Vojakkalan väki.
- pe 2.9. Palvelupäivä Kylätuvalla. Varaa aikasi koulutettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981 tai kasvohoitaja Annakaisa
Jylhä 040 712 1669
- la 3.9. klo 10-13 Perinteinen Vojakkalan lavan suurkirpputori. Myyntipaikat 5€ (mainostetaan etukäteen lehdissä),
varaa paikkasi 045 176 8545. Kahvio ja grilli toiminnassa. Järj. Vojakkalan Valpas ry.
- pe 9.9. klo 17.30 Kesäkauden viimeinen Tanssiksi ja Asahi-tunti Vojakkalan lavalla.
- su 30.10. Syyslounas ja myyjäiset Vojakkalan Vanha Koulu. Järj. Vojakkalalaiset ry.

Kirpputoritapahtumia lavalla

Ensimmäinen Lopen kirppiskierros järjestettiin toukokuun
lopulla. Vojakkalan lavalla myyjät olivat sateelta suojassa.
Kulkijoita riitti ja kyläyhdistyksen myymä lohikeitto teki
hyvin kauppansa.
Vastaavalla tavalla on tarkoitus osallistua myös toiseen
kirppiskierrospäivään, la 23.7. Ovet tuolloin avoinna klo
10-15, ja kahvio palvelee, ruokailu klo 11 alkaen niin kauan
kuin keittoa riittää.

Ulos voit tulla tällöin ilman paikkavarausta, sisälle on
hyvä varata paikka, katso numero alta.
Syksyn perinteinen Vojakkalan lavan suurkirpputori
järjestetään jälleen la 3.9. Myyntiaika tuolloin klo 10-13.
Myyntipaikat tällöin 5€ (markkinointimaksu).
Paikkavaraukset kummallekin päivälle 045 176 8545/
Sisko tai sp etunimi(at)poronoro.fi
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

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

Jakelu

Pääjärvent.27,12950 Vojakkala Urpo Vienonen
p. 045 176 8545
Monistus
etunimi@poronoro.fi

Toimituskunta
Markku Hirvenoja,
Anne Lukana

J-P Ruuskanen
www.keskiyonsävel.fi
Tilaushinta postitettuna
15€/ 5 numeroa

