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Soppaa ja salaattia sattumilla
- Tervetuloa Syyslounaalle 30.10.2022
Pöydän täydeltä syksyn satoa läheltä ja vähän kauempaakin
katetaan tarjolle sunnuntaina 30.10. klo 13 alkaen, paikkana
Vojakkalan Vanha Koulu (os. Vojakkalantie 35).
Viime vuonna hyvän suosion saanut teema ”Soppaa ja salaattia sattumilla” saa jatkoa. Pohjana edelleen maukas kasviskeitto,
mutta lisukkeineen hieman erilaisena. Tutustu alustavaan ruokalistaan, ja varaa paikkasi, varmistaen mukaanpääsysi.
Voit koota myös oman ystäväporukkasi ja varata teille yhteisen pöydän. Koulun pöydät ovat 8 hengen pöytiä, mutta näitä
voidaan myös yhdistellä, tarpeen mukaan. Paikkavarauksia pyydetään 24.10. mennessä sp. sisko@poronoro.fi tai 045 176 8545
Viimeisen vuoden aikana kylään muuttaneet uudet asukkaat
ovat tervetulleita ruokailemaan maksutta - varaattehan kuitenkin
paikat etukäteen.
Hinnat: 20€/aikuinen, alakouluikäiset ja nuoremmat 10€,
alle 3 v ilmaiseksi. Maksa ruokailusi mielellään etukäteen
Vojakkalalaiset ry IBAN FI50 5253 1540 0028 71.
Huom! Ruoat valmistetaan talkoilla, ja myös laitetaan
tarjolle vapaaehtoisvoimin. Valmisteluihin lauantaiksi ja keittiöön sunnuntaille kaivattaisiin mukaan vapaaehtoisia. Jos
tykkäät keittiöpuuhista ja yhdessä tekemisestä, tule mukaan!
Mielellään nähtäisi porukassa myös nuoria tekijöitä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Sisko (yht. tiedot edellä).
Syksyn satoa ja lähiruokatuotteita ostettavissa myös kotiin
(mm. kananmunat, härkäpapua, maa-artisokkaa ym.)
Poikkea ulkokuntolaitteella ja
osallistu lokakuun kuntokampanjaan!
Lokakuun aikana kuntolaitteella käyneet osallistuvat 25€
lahjakortin (Intersport) arvontaan. Täytä yhteystietosi arpalipukkeeseen ensimmäisellä käyntikerrallasi. Jatkossa merkitse
käyntisi vihkoon - eniten lokakuussa käyntejä kerännyt palkitaan vastaavalla lahjakortilla. Kampanjan järjestää Valpas.
Kuntolaitteelle mahtuu viisi kuntoilijaa samanaikaisesti.
Kunkin laitteen kohdalla kerrotaan, kuinka se toimii. Istut vain
tuolille ja tartut kahvoihin. Oma paino toimii vastuksena. Ota
kuntolaitteella käynti osaksi lenkkirutiiniasi ja voi paremmin.

Ruokalista (muutokset mahdollisia):
• Kasviskeitto (peruna, porkkana, palsternakka, sipuli ym)
• Vihersalaattitarpeet: tomaatti, kurkku, paprika, lehtisalaatti
• Pastasalaatti (kasvis)
Lämpimät sattumat:
- Ylikypsää Makulihan possua
- Valkosipuli-yrttimarinoitua vuohenlihaa Halmelan tilalta
- Lähivesien muikut (säävarauksella)
Kylmät sattumat:
- Uudentalon Luomu-kananmunat
- Hirvenojan marinoidut Luomu-härkäpavut
- Kuttufetaa
- Kotitekoinen raejuusto
- Liisan maustekurkut
- Maa-artisokkarouhe
- Sipulirenkaat (raaka)
- Valkosipulia öljyssä
- Puolukkasurvos
- Kurpitsasäilyke
- Smetana
- Makea vaalea salaatinkastike
Leivät
- Päivin sämpylät
- Ritvan vaalea hapanjuurileipä
- Liisan juures-siemen vuokaleipä
- Siskon ruisleipäset
- Siemennäkkileipä (gluteeniton)
- Rieskaset (gluteeniton)
Juomana kotikalja, puolukkamehu ja vesi
Jälkiruokana kahvi/tee,
marjapiirakka, härkäpapupikkuleivät
Koosta oma ateriasi mielihalujesi mukaan; myös täytetyt
leivät/sämpylät, salaatti- ja soppasekoitusten ohella.
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Kylätuvalla toimintaa viikottain - tule mukaan!
Aina ei tarvitse lähteä pitkälle harrastusten pariin. Omalla
kylälläkin tapahtuu, ja kaikki ovat tervetulleita mukaan.
Muistetaan myös Kylätuvan ”kirjasto”: kirjahyllyssä mielenkiintoisia teoksia - käytetään hyväksemme, ja poiketaan
hakemassa luettavaa, kun ovet ovat auki.
Sunnuntaikahvit jatkuvat läpi talven. Kylätuvalla kahvitellaan klo 12-15 viikottain, ja juttu luistaa! Sunnuntain
kyläkahvit ovatkin kuin entisajan kyläilyn korvike - Kylätuvalla näkee ihmisiä ja pääsee vaihtamaan kuulumisia. Eikä
haittaa, vaikka ei olisikaan ennestään tuttuja - pienessä porukassa tutustutaan nopeasti ja uusilta varovaisesti kysellään,
mistäs päin ollaan, jos ei itse tätä huomaa kertoa. Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Tiistaisin klo 10-10.45 kylätuvalla osallistutaan etänä
kunnan liikuntatoimen ohjaamaan senioriväen tuolijumppaan. Ohjaaja on siis kirkonkylän salissa, me jumppaamme
täällä, seuraten ohjeita ja kuvaa valkokankaalta. Liikkeet
helppoja, ja jokainen tekee vointinsa ja kuntonsa mukaan,
ja tämä sopii myös miehille. Tuolijumppa jatkuu syysloman
jälkeen 25.10. jälleen viikottain, aina 13.12. saakka (itsenäisyyspäivänä ei myöskään ole jumppaa). Kunta laskuttaa
osallistumismaksun 15€/kausi. Kevätkaudella jatkettaneen
syksyn tapaan.
Tuolijumpan Vojakkalassa mahdollistaa Vojakkalan
Valpas ry, samoin kuin myös sunnuntaikahvit. Jäsenyyksiä ei
kuitenkaan kysellä, vaan mukaan voi osallistua kuka tahansa.

Kyläkerhoissa on myös palattu normaaliin, joka toinen
viikko tapaamisiin. Tänä syksynä kokoonnutaan parillisilla
viikoilla keskiviikkoisin klo 18-20. Voit tulla tekemään
käsitöitä, tapaamaan ihmisiä, selaamaan lehtiä, tai vaikka
pelaamaan lautapelejä. Kaikenikäiset tervetuloa! Pientä iltapalaa tarjolla (vapaaehtoinen maksu).
Syksyn aikana on myös pari ajankohtaista teematilaisuutta:
• ke 19.10. Kotitalouden energiansäästötoimet, alustamassa energia-asiantuntija Sami Seuna
• ke 16.11. Lajittelu- ja jätehuoltoinfo, ympäristökouluttaja
Viivi Kuumola/Kiertokapula Oy
Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan! Tilaisuuksiin on
vapaa pääsy. Kyläkerhot järjestää Vojakkalalaiset ry.
Muista myös seurakunnan järjestämät diakonian kahvitilaisuudet, seurakuntavaalien ennakkoäänestys, joulumyyjäiset ym. Näille päivämäärät ja lisätietoja löydät
takasivun tapahtumakalenterista.

Kyläavustaja varattavissa
vielä syystöihin

Vojakkalan Valpas ry:n kiinteistöjen hoidosta kesän ajan
ansiokkaasti vastannut ja moneen apuun ehtinyt Janne Laine
on käytettävissä vielä marraskuun loppuun saakka myös
kotitalouksien pieniin avustusluontoisiin tehtäviin. Avustustehtävistä maksetaan 10€/tunti ja matkakulut Vojakkalan
Valppaalle. Varaukset ja tiedustelut 045 176 8545 /Sisko.

KOTIPALVELU

Portaanraitti 1

TERTTU LUKANA Tmi

PORRAS

p. 050 531 5561

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

www.terttulukana.fi

Kela-kyyti on nyt Lähikyyti!
Tilausnumerot muuttuivat vuoden alussa.
Nyt voi toivoa kuljettajaa tilausta tehdessä!

Ma-Pe 10-17 La 10-15

harka-posti@luukku.com

• Kortit, adressit, postimerkit • Nestekaasu
• Elintarvikkeita, virvokkeita, leivonnaisia
Löydät meidät facebookista nimellä Härkäposti

Soita 0800 05157 Tilaus on maksuton
Ari Saarinen
0400 220 029

auton nro 3157

Tilaa taksi Räyskälästä!
TAKSI Mailis - auton nro 7454

-sisustuspuut

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

0400 262 552

Aimo Kettunen

- auton nro 7451

0400 770 308

Kela-kyyti Taksi Helsinki

0800 414 616
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Räyskälän kantatie 1883, VOJAKKALA
Puhelin (019) 448 103
Sähköposti: myynti@lopella.fi

Avoinna ma-pe 8.00-16.00

www.l opella .fi

Palveluliikenteellä pääsee kaupoille
Vojakkalasta pääsee linja-autotaksalla kirkonkylälle ja takaisin palveluliikenteen kyydissä, eli samoilla autoilla, joilla
koululaiset kulkevat. Vojakkalan suunnan palveluliikenteestä
vastaa tällä kaudella Päivin Liikenne. Soita ja ilmoittaa
kyytitarpeesi edellisenä päivänä klo 16 mennessä! Näin
varmistat, että sinut huomataan ottaa oikealta pysäkiltä
mukaan. Iltapäivisin kyyti tuo mahdollisuuksien mukaan
lähipysäkille tai jopa kotiin saakka.
Kouluaikaan Vojakkalasta Lopen kirkonkylälle:
p. 044 491 0676
Vojakkalantie/Pääjärventien risteys klo 6.45
Vojakkalan kylätupa klo 6.50
Räyskälän kantatie/Heinisuontie klo 6.53
Linja-autoasema klo 7.20
p. 044 491 0676
Nummenkyläntie ja Kytömäenkulmantien rist klo 7.55
Rajatie klo 8.05
Vojakkalantie ja Arotie risteys klo 8.15
Leppäniementie 29 klo 8.25
Linja.autosasema klo 8.55
p. 044 491 0693
Räyskälä Alimmaistentie rist. klo 7.45
Vojakkalan kylätupa ko 8.00
Linja-autoasema klo 8.55

Kouluaikaan kirkonkylältä Vojakkalaan:
- linja-autoasema klo 14.20, 15.20 sekä 16.10 (Forbusin ajama
linja-autovuoro)
- Keskiviikkoisin myös klo 11.30

Loma-aikoina asiointiliikenne perjantaisin:
Varaukset 050 523 8118
Loppi-Vojakkala-Loppi
9.30 Linja-autoasema
9.50 Rautakoskentien ja Räyskäläntien th
10.00 Räyskälän lentokenttä
10.05 Vojakkalan kylätupa (saha tarvittaessa)
10.30 Topeno
10.45 LInja-autoasema
iltapäivällä (ajetaan tarvittaessa):
13.00 S-Market
13.05 Linja-autoasema
13.20 Topeno
13.50 Vojakkalan kylätupa (saha tarvittaessa)
14.00 Lentokenttä
14.20 Rautakoskentien ja Räyskäläntien th
14.30 Linja-autoasema

Kirjastoauton talviaikataulu
(huom. ei kulje koulujen lomaviikoilla, eli. vk 42, 23.12.-8.1. ja vk 8)

• maanantaisin klo 12.50-13 Kaustantie/Kalliomäentie ,
klo 13.15-13.35 Vojakkalan kylätupa
• torstaisin klo 14.50-15.00 Räyskälän kantatie/Korkeamäentausta, 15.10-15.20 Räyskälän kantatie 1942, 15.30-15.40 Kylätupa

Tyyne ja Vihtori Mikkolan

jälkeläisten serkkutapaaminen
Tyyne ja Vihtori Mikkolan lastenlapset puolisoineen kokoontuivat torstaina 29.9. perinteeksi muodostuneeseen serkkutapaamiseen Tammelan Portaan Nahkurinverstaalle. Tyynellä
ja Vihtorilla oli yhteensä yhdeksän lasta. Heistä kaksoset
kuolivat 3 kk ikäisinä. Aikuisiksi kasvoi kuusi tyttöä ja yksi
poika: Aili Kyttälä (09), Elli Kyttälä (10), Helmi Mikkola
(11), Toini Salmi (13), Vieno Rajala (14), Katri Heinonen
(18), Urho Mikkola (27).
Serkukset käynnistivät tapaamiset vuonna 1996. Viime
vuosiin saakka tapahtumiin osallistuivat kaikki aikuisiksi
kasvaneet 23 serkusta. Alkuaikoina mukana olivat myös
Tyynen ja Vihtorin kaksi nuorinta elossa ollutta lasta: Katri
ja Urho. Nykyisin lastenlapsia on jäljellä 19 ja ensimmäisestä
polvesta on mukana Urhon leski Irja (91 v-). Ensimmäisiin
tapaamisiin osallistuivat serkkujen lisäksi kaikki Tyynen ja
Vihtorin jälkeläiset, mutta jälkipolvien lisääntyessä osallistujamäärä kasvoi kasvamistaan. Siksi päätettiin jatkaa
tapaamisia toistaiseksi vain serkkujen kesken.
Mikkolaa isännöivät 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa
Aleksanteri ja Vilhelmiina Mikkola. Heidän kymmenestä
lapsestaan aikuisikään eli neljä poikaa. Vanhin poika Vihtori
jatkoi Mikkolan isäntänä. Toiseksi vanhin Aleksanteri asui
setämiehenä kotitalossaan. Oskari avioitui Siukolan Selman
kanssa. He hankkivat Harrin tilan Hunsalasta tehden siellä
elämäntyönsä. Nuorin veli Eemeli ryhtyi puolisonsa Ailin
kanssa kauppiaaksi Topenolle.
Vihtorin puoliso Tyyne oli Uudentalon nuorin tytär Vojakkalasta. Hänen isänsä Aleksanteri, joka oli ollut myllärinä
Topenolla, hankki Uudentalon itselleen v. 1871. Aleksanteri
oli kahdesti naimisissa ja perheeseen syntyi 18 lasta, joista
13 eli aikuiseksi. Uusitalo oli alun perin puolet Mikkolan
talosta, jonka veljekset Eero ja Juho jakoivat v. 1838. Uudentalon saanut nuorempi veli Juho oli etevä isäntä. Hän rakensi
ja raivasi, mutta hänen pojastaan ei ollut isännäksi. Poika
pystyi pitämään taloa vain kymmenkunta vuotta, kunnes
joutui sen myymään. Omistajat vaihtuivat vielä pari kertaa,
kunnes Aleksanteri hankki tilan. Hän oli ensin ostanut pakkohuutokaupasta Vojakkalan Eerolan, mutta vaihtoi sen
Uuteentaloon. Eerolasta oli voimassa pitkä vuokrasopimus,
eikä Santeri olisi päässyt sinne muuttamaan.
Mikkolan serkukset ovat kokoontuneet 1-2 vuoden välein.
Tapaamisissa on tutustuttu vierailukohteisiin ja on vaihdettu
kuulumiset edellisen kokoontumisen jälkeen. Tällä kertaa
erityisantina oli kuulla, mitä kuuluu Vihtorin veljien Oskarin
ja Eemelin jälkikasvuille. Paikalla oli Eemelin pojanpoika
Jorma Mikkola ja verkon välityksellä kuultiin Oskarin pojantytärtä Anneli Karppelinia.
Ari Mikkola

Vojakkalan Vanha Koulu - Juhlatila
os. Vojakkalantie 35

Taksit, pikkubussit, linja-auto

0100 84600

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

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

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

tarkista myös Vojakkala.fi ja fb Vojakkalan kylä

Osoitteet: Vojakkalan Kylätupa: Vojakkalantie 56, Loppi. Vojakkalan Vanha Koulu: Vojakkalantie 35, Loppi.
- la 15.10. klo 12 Laiturin nosto ja rannan syyssiivous, Vojakkalan uimaranta (säävaraus).
- su 16.10. klo 12-15. Sunnuntaikahvit kylätuvalla. Jatkuu viikottain. Järj. Vojakkalan Valpas.
- ke 19.10. klo 18-20: Kyläkerhossa energiailta: energia-asiantuntija Sami Seuna tulee kertomaan kotitalouksien energiansäästötoimista.
- ti 25.10. klo 10-10.45 Tuolijumppa kylätuvalla. Osallistutaan etänä kunnan liikuntatoimen järjestämään senioreille
tarkoitettuun tuolijumppaan. Jatkuu viikottain 13.12. saakka (ei 6.12.) Kausimaksu koko syksyltä 15€.
- su 30.10. Syyslounas ja myyjäiset Vojakkalan Vanha Koulu. Soppaa sattumilla, runsain lisukkein ja leipätarjonnalla.
Varaa paikkasi 045 176 8545. Järj. Vojakkalalaiset ry.
- ke 2.11. klo 18-20 Kyläkerho Kylätuvalla. Vapaata keskustelua, käsitöiden tekoa, pelailua... Järj. Vojakkalalaiset ry.
- to 3.11. Srk diakoniatyön kahvit Kylätuvalla klo 10-11.30.
- pe 4.11. Palvelupäivä Kylätuvalla: Varaa aikasi koulutettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981 tai kasvohoitaja Annakaisa
Jylhä 040 712 1669
- la 5.11. klo 16 alkaen. Pyhäinpäivän kaamosvalot syttyvät pihoille ja portinpieliin, tuomaan valoa pimeään.
- ti 8.11. klo 17-19: Seurakuntavaalien ennakkoäänestys Vojakkalan kylätuvalla.
- su 13.11. klo 12-15 Sunnuntaikahveilla isänpäivän täytekakkukahvit.
- ke 16.11. klo 18-20 Kyläkerhossa kierrätysteema: Lajittelu- ja jätehuoltoinfon tulee antamaan Kiertokapulan ympäristökouluttaja Viivi Kuumola.
- pe 25.11. klo 18.30 Vojakkalan Valpas ry syyskokous Kylätuvalla. Sääntöjen mukaiset asiat. Voileipäkakkukahvit,
tervetuloa!
- ke 30.11. klo 18-20 Kyläkerho Kylätuvalla. Vapaata keskustelua, käsitöiden tekoa, pelailua... Järj. Vojakkalalaiset ry.
- pe 2.12. Palvelupäivä Kylätuvalla: Varaa aikasi koulutettu hieroja Päivi Rautio 040 515 1981 tai kasvohoitaja Annakaisa
Jylhä 040 712 1669
- su 4.12. klo 11-15 Vojakkalan joulumyyjäiset tunnelmallisella Vanhalla Koululla. Varaa myyntipöytäsi Siskolta 045
176 8545. Pöytäpaikasta vuokrana voit antaa tuotteen vuodenvaihteen arpajaisiin. Kahviossa myynnissä joulupuuroa ja
torttukahvit.
- ke 14.12. klo 18-20 Syyskauden viimeinen kyläkerho Kylätuvalla. Vapaata keskustelua, käsitöiden tekoa, pelailua...
- la 31.12. klo 20-22. Uudenvuoden vastaanottajaiset Kylätuvalla yhdessä ruokaillen. Järj. Vojakkalalaiset ry.

Kissaho ito la Suvitie

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

Juhalantie 16, Loppi

0040
4 0 1195
9 5 9854
9854

Suvitien kotieläintilan

tilamyymälä on suljettu
tuotannon päätyttyä.
kissahoitolasuvitie@gmail.com

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

Hernehuhdantie 60, Porras
Parturi-kampaaja
Tiina Halonen

050 374 8582
Vastaava toimittaja
Sisko Savolainen

Ilmestyminen
Julkaisija
Ilmoitushinta
Painos
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3-4 kertaa vuodessa,
seuraava nro joulukussa?
Vojakkalalaiset ry
2 € / palsta-cm ja kesäjako 3€/ cm
160 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

Kutsu äänestämään seurakuntavaaleissa marraskuussa 2022!

Anne Lukana seurakuntavaaliehdokkaana
Ehdokas numerolla 12 esittäytyy
Olen 37-vuotias kolmannen kauden kirkkovaltuutettu.
Kotikulmani ja lapsuudenkotini sijaitsee Vojakkalassa ja nykyisin
toimin juhlatilayrittäjänä Lopen kirkonkylässä Villa Kanttorilassa
ja Nurmijärvellä lähiruokayrittäjänä Krannin tilalla puolisoni Ollin
kanssa. Asun Nurmijärvellä, mutta olen aina ollut kirjoilla Lopella,
sillä sydämeltäni olen loppilainen ja side Lopelle, kotiseutuni
ihmisiin sekä kotiseurakuntaani luottamushenkilönä on minulle
tärkeä ja merkityksellinen asia.

12 vuotta kirkkovaltuutettuna on kulunut nopeasti ja
seurakunnan luottamushenkilötoiminta on itselleni tärkeä
ja mielenkiintoinen harrastus sekä tärkeä side Lopelle, jota
olen innokas pitämään yllä jatkossakin. Olen ollut kiitollinen
mahdollisuudesta päästä osallistumaan ja vaikuttamaan
viimeisen kolmen valtuustokauden aikana konkreettisesti
kirkkovaltuustossa kuin -neuvostossakin sekä erilaisissa
työryhmissä kotiseurakuntani asioihin ja toimintaan.

Työskentelyä historiateoksen ja
kirkon peruskorjauksen parissa
Viimeisen neljän vuoden aikana olen ollut jäsen
kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa. Olen ollut mukana
tekemässä erilaisia valtuustoaloitteita ja toimin parhaillaan
kirkkovaltuustossa, seurakunnan historiateos- sekä
kirkon peruskorjaustyöryhmissä. Historiateos-ryhmässä
työstämme teoksen kirjoittajan kanssa pian julkaistavaa
Lopen
seurakunnan
historiateosta
ja
kirkon
peruskorjaustyöryhmässä työstämme kirkon sisä- ja
ulkotilojen korjaus- ja muutostarpeita.

Päätöksentekijänä valtuustossa
Luottamushenkilönä
osallistun
aktiivisesti
kokouksissa
keskusteluun, haluan katsoa käsiteltäviä asioita avoimin silmin
eri näkökulmista, huomioida tiedossa olevat faktat ja ennakoida
niiden vaikutuksia käytännössä, jos mahdollista ennen
päätöksentekoa. Haluan tehdä ratkaisuita järki päässä sekä
seurakunnan talous huomioiden. Monilla päätöksillä on
vaikutuksia vuosikymmenten päähän - koen, että on tärkeää
tehdä ratkaisuita, jotka kestävät aikaa ja palvelisivat
mahdollisimman
pitkään
eri-ikäisiä
ja
erilaisissa
elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia. Lopella seurakunta
järjestää paljon monipuolista toimintaa vauvoista ikäihmisiin ja
se on mielestäni kirkkoonkuulumisen hienoimpia vastineita. On
surullista, miten korona-aika sekä sota Ukrainassa heijastuvat
monien ihmisten eloon ja oloon negatiivisesti. Koen, että omalla
kotiseurakunnalla onkin tärkeä rooli antaa tukea ja apua
erilaisissa kriisitilanteissa apua tarvitseville.
Olisin innokas jatkamaan kotiseurakuntamme luottamushenkilönä tulevallakin valtuustokaudella, jos ansaitsen
marraskuun seurakuntavaaleissa äänestäjien luottamuksen.
Vaalikoneessa voit tutustua tarkemmin ajatuksiini seurakunnan
päätöksenteosta: https://www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone

Kuva historiateos työryhmän kokouksesta juuri ennen
koronarajoituksia, tammikuussa 2020.

Kirkkolain uudistus mahdollisti
myös etäkokoukset
Vaikka itselläni on varmasti tämän hetken valtuutetuista pisin
matka kokouksiin, haluan osallistua aktiivisesti ja sitoutuneesti
siihen mihin ryhdynkin. Onneksi korona-aikana toteutunut
kirkkolain uudistus mahdollistaa nykyisin hyvin toimivat
etäkokouskäytännöt myös seurakuntien kokouksissa.

Lämpimin syysterveisin,

Anne Lukana
anne.lukana@krannintila.fi
0503000756

Äänestä seurakuntavaaleissa
Ennakkoäänestys Vojakkalan kylätuvalla: ti. 8.11. klo 17-19
Ennakkoäänestys Topenon seurantalolla: ke. 9.11. klo 17-19
Ennakkoäänestys kirkkoherranvirastolla: 8.-12.11. klo 9-18
Äänestys vaalipäivänä Lopen kirkossa: su. 20.11. klo 11-20

