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Liusun lausun laskiaista...
Vojakkalan ja Räyskälän yhteinen laskiaistapahtuma

su 3.3. klo 12-14 Vojakkalan lavalla

Mäenlaskua (omat välineet mukaan!)

Hernesoppaa, nuotiomakkaraa

Laskiaispullia ja kahvia

Räyskälän kyläyhdistys hoitaa puff etin,  

Vojakkalan Valpas ulkoiset puitteet. 

Tervetuloa mukaan! 

Lasten kirpputori & vaihtorinki 
Vojakkalan Juhlatalolla (Vojakkalantie 35) 

la 9.3. klo 10-16
Pöytävaraukset raija.holappa@pidot.fi  

(5€ pöytäpaikat). 
Lounas klo 15 saakka:
lihapullat ja muusi 8€,

lapset alle 10v 4€., myös kahvio palvelee. 
Lapsille leikkihuone ja disco

Vojakkalan Kinkerit 
su 17.3. klo 14

Liisa ja Seppo Tarkkalalla (Kujanpääntie 37). 

Mitkä ovat Sinun, läheistesi ja kyläsi vahvuuk-
sia? Minkälaiset asiat estävät niiden talenttien (eli 

kykyjen, lahjojen, taitojen) rohkeaa hyödyntämistä? 
Miten voisimme edistää sitä, että jokainen pääsisi 
käyttämään omia lahjojaan ja siten rakentamaan 

parempaa kotikylää, Loppea ja maailmaa?

Kahvitarjoilu. Varaa käteistä kinkerikolehtiin ja 
mahd. yhteisvastuutuotteisiin. 

Järj. Lopen seurakunta

Uusi vuosi, uudet sävelet
Vuosi on vaihtunut ja alkanut talvisissa merkeissä, nyt kui-
tenkin jo aurinko pilkistelee ja pikkulinnut laulavat siihen 
malliin, että kevät on tulossa ja kesää tapahtumineen on 
kiva suunnitella. 

Paljon on tapahtumassa kuitenkin vielä ennen kesää. 
Laskiaisena 3.3. kokeillaan ensimmäistä kertaa, kuinka 
Vojakkalan lava toimisi laskiaistapahtumassa. Mäkeä las-
ketaan parkkialueen rinteessä, lavan kahviossa tarjolla on 
hernesoppaa ja laskiaispullakahvit, ulkona voi paistaa myös 
nuotiomakkaraa. Järjestelyt toteutetaan kylien yhteistyönä, 
Räyskälän kyläyhdistyksen vastatessa kahviosta ja Valppaan 
ulkoisista puitteista. Ota omat mäenlaskuvälineet mukaan, 
ja varaudu lämpimin varustein, sillä talvikeliä luvassa ja 
ulkotiloissa ollaan, lämpöpuhaltimesta huolimatta! 

Sunnuntaikahveja ei laskiaissunnuntaina kylätuvalla jär-
jestetä. Samoin 17.3. kahvit on peruttu järjestysmieskoulu-
tuksen vuoksi. Tuolloin on kuitenkin mahdollista kokoontua 
klo 15 alkaen Tarkkalaan kinkereille. Mukaan kannattaa poi-
keta vaikka uteliaisuuttaan, kinkereillä ei testata enää luku-
taitoa tai uskonkappaleita, vaan tilaisuus etenee keskustellen 
ja laulaen, kylällä esille tulevien aiheiden suuntaamana. Tänä 
vuonna teemana on lahjakkuus, tästäkin lähemmin oheisessa 
ilmoituksessa.

Kyläkerhot jatkuvat myös toukokuun alkuun saakka joka 
toinen torstai. Vuoden alusta otettiin käyttöön vapaaehtoinen 
kahvimaksu myös näissä kerhoilloissa, sunnuntaikahvien 
tapaan. Huomaathan, että maaliskuulla on taas kyläkerho-
jen ”välitorstaisin” hyvnvointiteemaiset keskusteluillat, Arto 
Rikkosen johdatellessa keskustelua terveysaiheista. Katso 
tarkemmin takasivun tapahtumakalenterista!

Huhtikuussa järjesttään kyläretki uuteen keskuskirjasto 
Oodiin Helsinkiin, tästä lisää sisäsivuilta. Toivottavasti saa-
daan bussin täydeltä innokkaita lähtijöitä!

Viine kevään tapaan kyläyhdistys järjestänee kesärenkai-
den vaihtosunnuntain kylätuvalla sunnuntaikahvittelujen yh-
teydessä, kun kelit muuttuvat otollisiksi. Seuraa ilmoittelua!

Ja hei, mukaan tilaisuuksiin, retkelle ym. ovat ihan kaikki 
tervetulleita! Olisi kiva nähdä tapahtumissa myös ”uusia 
naamoja”, poiketkaa mukaan, niin tullaan tutuiksi!

Kalastusluvat ja pyydysmerkit
• Vojakkalan osakaskunta; Urpo Vienoselta 

Vojakkalasta p. 044 589 8085.
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Lauantaina 6.4. järjestetään kyläretki Helsinkiin, joulukuussa 
avattuun keskustakirjasto Oodiin. Matkaan lähdetään klo 10 
Kylätuvalta. Paluukyyti samaan paikkaan, lähtö Helsingistä 
klo 19. Kyläyhdistys maksaa kuljetuksen, jokainen vastaa 
omalta osaltaan mahdollisista ruokailuista ym. kuluista 
päivän aikana. Ilmoittaudu mukaan heti, varataan iso 
bussi, jos lähtijöitä on! Sisko 045 176 8545 tai etunimi(at)
poronoro.fi . Matkan järjestää Vojakkalalaiset ry. Huom. 
Oman kylän lähtijät etusijalla, mutta myös muut kiinnostu-
neet tervetulleita, jos autoon jää tilaa.

Pääsemme tutustumaan Oodiin Essi Tuomenojan 
johdolla. Hän tuntee paikan kuin omat taskunsa, onhan 
hän YIT:n työnjohtajana vastannut osaltaan Oodin raken-
tamisesta. Yhteisen opastuskierroksen jälkeen ohjelma on 
jokaisen vapaasti valittavissa. Myös Oodista löytyy ruokailu-
mahdollisuus ja kahviloita, ja monenmoista muuta nähtävää 
ja koettavaa, elokuvista alkaen. Mahdollista on poiketa myös 
kaupungille. Lähtö kuitenkin kotimatkalle klo 19.

Kolme kerrosta, kolme tunnelmaa 
Keskuskirjasto Oodi on elävä kohtaamispaikka Kansalaisto-
rilla, aivan Helsingin sydämessä. Se tarjoaa kaikille avoimen, 
ei-kaupallisen julkisen kaupunkitilan aivan Eduskuntataloa 
vastapäätä. Tapaa ystäviä, luo omaa taidetta, lue ja rentoudu. 

Jokaisella Oodin kolmella kerroksella on oma luonteensa. 
Oodissa on tilaa sekä hiljaiselle että äänekkäämmälle toi-
minnalle.

Kyläretkelle la 6.4.2019 
Keskuskirjasto Oodiin

1. kerros tapahtumia, kahvihetkiä ja kohtaamisia: elokuva-
teatteri, monitoimisali, pikakirjastopalvelut
2. kerros harrasteita, oppimista ja yhdessäoloa: studiot, 
pelitilat, kaupunkiverstas (3D-tulostimia, laserleikkuri, tar-
ratulostin, lämpöprässi, ompelukoneita, saumureita ja rinta-
nappikoneita), oppimistilat, työ- ja neuvotteluhuoneet sekä 
ryhmätilat, mukaanlukien mediahuone ja esim. rumpukoppi.
3. kerros kirjataivas, kansalaisparveke ja lasten maailma; 
tilaa rentoutumiseen ja rauhoittumiseen pilvimäisen katon 
alla. Kahvila, 7 lukukeidasta, lasten aineistot, lehdet ym

Oodi on huomiota herättävä rakennus lasi- ja teräsraken-
teineen sekä puujulkisivuineen, ja sen muotokielessä yhdis-
tyvät niin perinteet kuin modernismikin. Energiatehokas kir-
jasto on näyttävä suomalaisen rakentamisen käyntikortti. 
Oodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoi-
misto ALA ja rakennusurakoinnista YIT.
Oodissa Kino Reginassa järjestetään la 6.4. klo 10-13 seminaari, 
jossa käsitellään elokuvan väritekniikoiden kehittymistä ja värien 
merkitystä elokuvassa. Tämän jälkeen esitetään kaksi väriteemaan 
liittyvää elokuvaa. Peruslippu 7,50€, liput voi varata etukäteen  
kinoregina.fi , josta myös lisätietoja esityksistä.

Klo 14.00-15.20 Joutsenlampi, vuodelta 1968 Pjotr Tsaikovskin 
baletista, ohjaaja Apollinari Dudko, Kirovin (Mariinski) teatterin 
tulkintana. 

Klo 15.40-17.18 Muuttolintu (Opfergang) vuodelta 1944, 
ohjaaja Veit Harlan, saksalainen elokuva, englantilaisella teksti-
tyksellä.
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www.oodihelsinki.fi 
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www.l in -car. f i

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

www.lopella.fi

Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103

Sähköposti: lopen.rakennuspuu@co.inet.fi 

Avoinna ma-pe 8.00-16.00

Sisustus- ja rakennusmateriaaleja 
myös mökille ja vapaa-ajan asuntoon, 

kuljetuspalvelulla.

PANEELIT, LISTAT, LATTIALAUDAT
-sisustuspuut

Palvelupäivät Kylätuvalla  
 lauantaisin  9.3., 6.4. ja 4.5.

Hyvinvointipalveluita ja -tuotteitaan tarjoavat
•  Koulutettu hieroja Päivi Rautio  040 515 1981 

Klassinen hieronta, 25min/20€, 50min/ 40€
Intial. päähieronta 40min/40€ Akupunktio 30min/20€

•  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.

Kuopankaivaja
Traktorikaivuri

Raimo Jääskeläinen
 Räyskälän kantatie1942

(019) 448 467
0400 837 819

KOTIPALVELU
TERTTU LUKANA Tmi
p. 050 531 5561
Koti- ja mökkisiivoukset sekä muut koti-
työt.      Kaikista töistä kotitalousvähennys!

www.terttulukana.fi 

Kissahoitola Suvitie

Juhalantie 16, Loppi   www. suvitienkotielaintila.fi 

Suvitien kotieläintila
Tilamyymälä avoinna su klo 14 – 17
• sukkia, tumppuja, ja lankoja 
    lampaan ja alpakan villasta,
• turkistossuja, taljoja ym.
• lihapakasteita ja -säilykkeitä
• karitsanlihaa varattavissa 6.-7.4.
jakoon, 14€/kg puolikas tai kokon.

040 195 9854

Henkilövalintoja
Kyläkokouksessa valittiin kyläyhdistykselle uusi hallitus ja 
puheenjohtajakin vaihtui, kun Kimmo Pekkalan sääntömääräi-
nen maksimiaika neljä vuotta tuli täyteen. Kiitokset Kimmolle 
vetovastuussa, ja tehtävistä poisjääneille tehdystä työstä.

Vojakkalalaiset ry:
Pj. Markku Hirvenoja 040 584 5874,
 sp etunimi(at) poronoro.fi .
Vpj Terhi Mehtiö 050 543 2693  etunimi.mehtio(at)gmail.com
siht. Sisko Savolainen, rahast.h. Pirjo Hakala
Muina jäseninä: Toni Kuntonen, Arto RIkkonen, 
 Liisa Tarkkala, Jukka Tuomenoja

Vojakkalan Valpas ry teki henkilövalinnat syyskokoukses-
saan viime vuonna. Tutut nimet jatkavat, mutta lisää nuorta 
voimaa saatiin onneksi jälleen mukaan!
Pj Asko Stenholm 044 033 3379 
 sukunimietunimi(at)gmail.com
vpj Essi Tuomenoja 040 506 2853 etunimi94(at)gmail.com
siht. Sisko Savolainen, rahast.h. Merja Zetterman
Muina jäseninä Eero Leponiemi, Mika Leponiemi, 
 Tuukka Uotila, Yrjö Uotila, Urpo Vienonen

Olet halutessasi tervetullut jäseneksi kumpaankin yhdistyk-
seen. Kyläyhdistyksellä ei ole liittymis- eikä jäsenmaksua. 
Jäsenrekisteriä ylläpitää rahastonhoitaja Pirjo Hakala p. 040 
417 4398 tai etunimi.sukunimi@pp8.inet.fi .

Vojakkalan Valpas ry:n jäseneksi pääset ilmoittautumalla 
rahastonhoitaja Merja Zettermanille p. 040 762 4488 tai sp 
etunimi.sukunim@gmail.com. Valppaan jäsenmaksut ovat 
5€ aikuisilta ja 1€ lapsilta.

Paikannimi Vojakkala
Metsänhoitaja Ilmari Kosonen otti yhteyttä kyläkokouksen 
alla: hänellä on oma teoriansa, mistä paikannimi Vojakkala 
juontaa juurensa. Hänen mukaansa paikannimet pääsääntöi-
sesti juontuvat maastosanastoista, suomen ja ruotsin kielistä.

Vojakkalassa on ollut jo rautakaudella ruotsinkielistä 
asutusta, kun ruotsalaiset ruukkimestarit olivat järvimalmin 
nostossa seutukunnalla. Karjalle on korjattu heinää myös 
Kaartjärven matalien rantojen luhtaheinikoilta, ja myös Hei-
nisuon luhtaniityiltä, Tervajoen lietealangoilta ja Laasonsuon 
ojittamattomilta alangoilta.

”Kun nuo pehmeät suot olivat upottavia ja heidän piti 
liikkua siellä heinän niitossa suosuksilla, he sanoivat noita 
mutalikkoheinikoita sanalla ’voj’.  Ruotsin kielen sanakir-
joissa sana vójsa tarkoittaa ’mutapohja’. Siitä tuli sitten suo-
malaiskielisten asukkaiden kielenkäytössä kulmakunnalle 
nimi Vojakkala. Sama pätee myös Tornionjoen Vojakka-
laan, jossa mutapohjaiset kosteikkoalangot olivat paljon 
laajemmat, ja sen myötä Vojakkalan nimi tuli laajemman 
kyläkunnan nimeksi.”

Tuo mainittu sana on osa sitä ruotsin kielen sanaryh-
mää, jossa on sanoja vesa, ves jne ja ne kaikki tarkoittavat 
mutakosteikkojen heinäniittyjä. Nimen Vojakkala voi selittää 
suomenkielen sanoilla ’lietemaaniitty’.
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Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen
Pääjärvent.27,12950 Vojakkala
p. 045 176 8545
etunimi@poronoro.fi 

Toimituskunta
Markku Hirvenoja,
Anne Lukana

Ilmestyminen  3-6 kertaa vuodessa, 
  seuraava nro toukokuussa 2019
Julkaisija  Vojakkalalaiset ry
Ilmoitushinta  2 € / palsta-cm ja kesäjako 3€/ cm
Painos   160 kpl

Jakelu
Urpo Vienonen

Monistus
J-P Ruuskanen
www.keskiyonsavel.net

Tilaushinta postitettuna 
10€/ 6 numeroa

Kyläyhdistys vaihtaa kesärenkaita 

Kylätuvan pihalla joku sunnuntai, 

kevään tullen.
Seuraa ilmoittelua!!

Tapahtumakalenteri     kevättalvi 2019          tarkista myös www.vojakkala.fi 
su 3.3.  klo 12-14 Laskiaistapahtuma Vojakkalan lavalla.  Kso erilline ilmoitus!

to 7.3.  klo 18-20 Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäiset tervetuloa rupattelemaan, tekemään käsitöitä ja kahville  
  (vapaaehtoinen kahviraha). Jatkuu joka toinen torstai parillisilla viikoilla. Järj. Vojakkalalaiset ry

la 9.3.  Palvelupäivä Kylätuvalla. Ajat varattavissa hierojalle 040 515 1981 ja 
  kasvohoitajalle 040 712 1669 (Huom. päivä on vaihtunut aiemmin ilmoitetusta!).

la 9.3.  klo 10-16 Lasten kirpputori & vaihtorinki Vojakkalan Juhlatalolla (Vojakkalantie 35).Kso ilmoitus!

su 10.3.  klo 12-15  Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Vapaaehtoinen kahvimaksu. Järj. Vojakkalan Valpas ry

to 14.3.  klo 18-20  Hyvinvointi -teema -ilta: - Katsotaan yhdessä Lääkkeetön elämä; Antti Heikkilän haastatteluvideo 
  (1,5 h), ja keskustelua Arto Rikkosen johdolla. Järj. Vojakkalan Valpas

su 17.3.  klo 14 Vojakkalan Kinkerit Liisa ja Seppo Tarkkalalla (Kujanpääntie 37). 

su 17.3.   Sunnuntaikahvit PERUTTU: Kylätuvalla järjestysmieskertauskoulutuskurssi

to 21.3.  klo 18-20 Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäiset tervetuloa! Järj. Vojakkalalaiset ry

su 24.3.  klo 12-15  Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Järj. Vojakkalan Valpas ry

ke 27.3. klo 12-13.30  Vanhemman väen kerho Kylätuvalla. Tapaaminen ja hiljentymistä kahvikupposen äärellä. 
  Järj. Lopen seurakunta.

to 28.3.  klo 18-20  Hyvinvointi -teema -ilta: - Teemana verenkiertoelimistö ja siihen liittyvät sairaudet, sekä maksa,  
  alustaa Arto Rikkonen. Järj. Vojakkalan Valpas

su 31.3.  klo 12-15  Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Järj. Vojakkalan Valpas ry

to 4.4.  klo 18-20 Kyläkerho Kylätuvalla. Kaikenikäiset tervetuloa! Järj. Vojakkalalaiset ry

la 6.4.  klo 10- Kyläretki keskuskirjasto Oodiin Helsinkiin. Lähtö klo 10 kylätuvalta, kso s. 2

la 6.4.  Palvelupäivä Kylätuvalla. Hieroja 040 515 1981 ja kasvohoitaja 040 712 1669

su 7.4.  klo 12-15  Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Järj. Vojakkalan Valpas ry

su 7.4.  klo 15 Vojakkalan Valpas ry VUOSIKOKOUS. Sääntömääräiset asiat (tilien hyväksyntä, 
  toimintakertomus). Voileipäkakkukahvitarjoilu, tervetuloa!

ke 10.4.  klo 12-13.30  Vanhemman väen kerho Kylätuvalla. Järj. Lopen seurakunta.

su 14.4.  klo 12-15  Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Järj. Vojakkalan Valpas ry

to 18.4. klo 18-20 Kyläkerho Kylätuvalla. 

su 21.4. klo 12-15  Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Järj. Vojakkalan Valpas ry

su 28.4.  klo 12-15  Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Järj. Vojakkalan Valpas ry

to 2.5.  klo 18-20 Kyläkerho Kylätuvalla. Kevätkauden viimeinen säännöllinen kerta.

la 4.5.  Palvelupäivä Kylätuvalla. Ajat hierojalle 040 515 1981 ja kasvohoitajalle 040 712 1669

su 5.5.  klo 12-15  Sunnuntaikahvit Kylätuvalla. Järj. Vojakkalan Valpas ry

su 12.5.  klo 12-15  Äitienpäiväkakkukahvit Kylätuvalla, sunnuntaikahvit jäävät kesätauolle. Järj. Vojakkalan Valpas ry

ke 22.5.  klo 12-13.30  Vanhemman väen kerho Kylätuvalla. Järj. Lopen seurakunta.

JT Sahaus
Sahausta siirrettävällä vannesahalla, 

tuppeensahattuja sauna- ja pöytälankkuja.
Jukka Tuomenoja  040 570 6118

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    


