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Öljymäen kesäteatterissa
William Shakespearen

Kesäyön un!
Ohjaus Laura Buttler

Esitykset
la 10.6 klo 22
SM 11.6 klo 16

ke 14.6 klo 1 9 3 0

SM 18.6 klo 1 9 3 0

ke 21.6 klo 1 9 3 0

Ia 24.6 Ho22 l.juhannuspäivä

su 25.6 Ho 16 2.juhannuspäivä

ke 28.6 klo 19.30
Ia 1.7 Ho22
su 2.7 klo 14
Tiedustelut:

040 590 6858 Eija Hynninen 
040 501 9467 Jaana Viuhkola



Pääkirjoitus

William Shakespearen Kesäyön Uni tekee tuloaan Öljymäen kesäteatteriin. 
Näytelmän ohjaaja ja Ohkolan esityksen käsikirjoittaja Laura Buttler johdattaa kylälehden 
lukijoita Kesäyön unen maailmaan näin:

Aamuyön ajatuksia...
Mikkolan pihapuissa asui keijuja. Hopeapajun haltija itki syksyisin, lehtikuusissa asuvat 
olivat ylväitä ja vierasmaalaisia, eikä niiden kieltä kukaan kuusissa ymmärtänyt. 
Tutuimmat ja hauskimmat riitelivät kylätien vieressä aina kun oli myrskyinen ilma.
Tämä oli lapsen todellisuutta!
Entä nyt? Tänään? Uskonko keijuihin enää?
Shakespearen keijut ovat niin ’’ihmismäisiä” -  vai ovatko? Riitelevät ja rakastavat, 
himoitsevat ja kostavat -  ihan kuin ihmiset. Silti aivan toisella tavalla.

Shakespeare uskoi keijuihin -  koska hän tiesi, että niitä on olemassa!
Koko 1500-luvun Englanti tiesi. Miksi kuningatar Elisabeth I muuten olisi säädöksellä 
kieltänyt ns. ’’keijuruuan”. Jopa nälänhädän aikana ihmisillä oli tapana antaa keijuille 
ruokaa.
Hyvä on! Keijut ja haltijat ovat olemassa! Ja mitä tapahtuu, jos ihmislapset ryntäävät 
keijujen maille, vaikka metsään kuutamoyönä? Niin kuin Helena ja Hermia, Lysander ja 
Demetrius?

William Shakespeare kirjoitti A Midsummer Nights Dreamin talvella 1593-94.
Yli neljäsataa vuotta sitten. Toisessa maassa, toiseen aikaan. Mitä näytelmä tänään 
voi kertoa meille? Mistä löytyvät yhtymäkohdat meidän aikaamme? Keijuistako? 
Vai teatteriporukasta? Onkohan Ohkolassa koskaan esitetty ’’antiikin tragediaa”, 
lyhyttä ja  hauskaa murhenäytelmää?

Ohkolaan tehty uusi käännös.. .se on tätä päivää, ilman ’’taiteen runollisuutta”.
Se on meidän yrityksemme kertoa meistä ja meidän keijuistamme.
Ensi-iltaan on vajaa kuukausi aikaa. Toissapäivänä satoi harjoituksissa räntää eikä 
keijuja näkynyt. Viisasta väkeä!

TERVETULOA KESÄTEATTERIIN ! ! !

Ohkolassa 12.5.2000 Laura Buttler

Lehti ilmestyy syyskuussa 2000 (vko 35). Aineisto toimitettava 18.8. mennessä lehden laatijoille, 
marraskuussa 2000 (vko 47). Aineisto toimitettava 10.11. mennessä.

Lehden toimituksesta vastaa kylänyhdistyksien Kylälehtitoimikunta. Sähköpostiosoite on ohkolasan@artic.net 
Auli Herttuainen (09) 284 439, Eija Hynninen (019) 6889 055, Irene Saalamo (019) 6889 085, Tarja Tallberg (019) 6889 335 
Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 50 mlc/vuosikerta. Tilaukset lehden laatijoille.

Lehden taitto: Kylälehtitoimikunta Painotyö Sumiloffset, Pukkila.
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Tanssi-ja laulupidot 2000 Helsingissä
Tanssipidot ovat 15-18.6. ja talkoolaisia tarvitaan vielä. 
Ohkolan nuorisoseuran vastuulla on majoitusvalvonta Etu- 
Töölön yläasteella ja lukiossa, jonne majoittuvat ulkomai
set vieraat sekä Kaisaniemen ala-aste, jonne majoittuu 
suomalaisia esiintyviä ryhmiä. Voit siis valita joko kielillä 
tai käsillä puhumista tai valvoa suomeksi.
Talkooedut ovat mahtavat: Vähintään 6 tuntia tekevä saa 
T-paidan, ruokalipun ja 2 pääsylippua pääjuhlaan. Edut 
lisääntyvät työtuntien kasvaessa...
Ilmoittaudu Karita Laisille 040 503 6816 
tai (019) 6889 151

Talkooinfo pidetään ma 29.5. klo 18 Seuratalon terassil
la. Tule sinne!

Ohkolan nuorisoseuran toimintaa

Tietoa ’’Kesäyön unesta”
Päivittäiset harjoitukset Öljymäen kesäteatterilla jatkuvat. 
Näytelmään on sitoutunut n. 60 näyttelijää tai muun 
osavastuunkantajaa sekä iso joukko vanhempia kuljetus- 
tehtäviin. Kuhunkin esitykseen tarvitaan lisäksi vähintään 
15 talkoolaista. Väkeä erilaisiin tehtäviin on jo ihan 
mukavasti, mutta vielä voi ilmoittautua mukaan 
lipunmyyjäksi, järjestyksen valvojaksi tai puffetin pitoon.

Myyntiartikkelina Öljymäellä on seuran omalla logolla 
varustettu T-paita ja näytelmähistoriasta kertova neljän 
postikortin sarja. Korttien tuotto käytetään 100- 
vuotisj uhlakirj aan.
T-paidan hinta jäsenille on 40 mk. Niitä voi ostaa ennak
koon harjoitusiltoina ti 30.5. tai su 4.6. klo 18-22. Esityk
sissä yleisömyyntinä paidan hinta on 60 mk.

Lippujen ennakkomyynti on käynnissä. Kaikkien seuran 
jäsenten on mahdollisuus saada myyntiin 10 lipun listoja. 
Periaatteella, KUN MYYT 10 LIPPUA SAAT T-PAI
DAN!!! Ennakkoon myydyt liput pitää tilittää viimeistään 
su 4.6. jotta saat ennaklcoedun.

Kesäteatterilla ti 30.5 klo 18.30 talkooinfo
kaikille talkoisiin osallistuville. Infon jälkeen on mahdolli
suus seurata harjoitusta. Tällöin on paikalla myös lehdistö. 
Viimeisen viikon harjoituksiin toivotaan koeyleisöä; 
su 4.6. klo 18, ti 6.6. klo 21, ke 7.6. klo 19, 
to 8.6. klo 19 (koe-esitys)
Tiedustelut: Eija Hynninen 040 590 6858 tai

(019) 6889 055
Jaana Viuhkola 040 501 9467

18.-24.9. lasten toimintaviikko,
jolla juhlistetaan 20-vuotiasta Kalevan Nuorten eli alle 16 
vuotiaiden nuorisoseura-toimintaa. Viikon aikana esitellään 
eri harrastusmuotoja, järjestetään paneelikeskustelu lasten 
ja nuorten asioista sekä viikon päätteeksi 20-vuotisjuhla.

Jäsentietolomaldceita on palautettu ja jäsenmaksuja makset
tu jo mukavasti. Pian pääsemme siirtämään jäsenrekisterin 
ATK:lle.
Jos et vielä ole palauttanut kyselyä, voit toki jättää sen 
edelleen seuratalon postilaatikkoon tai postittaa Jaana 
Viuhkolalle Kaivolantie 15 B, 04500 KELLOKOSKI 
Muistathan, että vain palauttamalla jäsenlomalckeen ja 
maksamalla jäsenmaksun olet nuorisoseuran jäsen! 
Määräaikaan mennessä palauttaneiden kesken on 
arvottu 10 vapaalippua Kesäyön uni näytelmään. 
Vapaaliput voittivat; Sebastian Smät, Juhani 
Viitanen, Katri Säijälä, Jutta Savela, Päivi Lin
dell, Joni Suni, Jukka Tapper, Timo Simonen, 
Tiina Niemi ja Iina Koirikivi. Onnea voittajille.

13-I7-vuotias nuori, kiinnostaako nuorisovaihto 
Tunisiaan?
Sinulta vaaditaan hitusen rohkeutta, pikkuisen oma- 
aloitteisuutta sekä runsaasti uteliaisuutta. Suvaitsevaisuus 
on eduksi ja sitä on tarkoitus harjoitella lisää. Jos täytät 
edes yhden mainituista kriteereistä, sinulla on hyvät 
mahdollisuudet pärjätä!
Nuorisovaihdon tavoite on, että ryhmä suunnittelee vaihtoa 
itse, asettaa tavoitteet ja käsittelee kokemukset. Idea on, 
että ryhmä valmentautuu vuoden aikana kansainvälisyy
teen, erilaisen kulttuurin kohtaamiseen vieraassa maassa ja 
kielimuurin ylittämiseen. Seuraavana vuonna 
valmentaudutaan vieraiden vastaanottamiseen, isäntänä 
olemiseen.
Jos kiinnostuit laittamaan itsesi likoon, 
soita 040 503 6816 tai (019) 6889 151 tai lähetä sähkö
postia lcarita.laisi@,pp. inet.fi

Mölkkyturnaus pe 14.7.2000 klol9
Ohkolasta lähtee joukkue tai mahdollisesti kaksi Mölkyn 
SM-kilpailuihin 29.7. Lahteen.
Muistinvirkistämiseksi kerrottakoon, että MÖLKKY on 
palilckatason seurapeli kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille, 
joten kaikki ovat tervetulleita Mölkynpeluun 
harjoitusiltaan pe 14.7.2000 klol9 Laisille 
Aittoniementie 96 puh (019) 6889 151.

Syksyn kerhoasiaa
Nuorisoseuran kerhoina syksyllä aloittaa:

Alle kouluikäisten laulu-ja leikkikerho ’’Vesseli” mahdolli
sesti kahtena ryhmänä, seuratalolla ja Hyökännummella. 
Taidekurssi kouluikäisille, 2 ryhmää 
Kansantanssia koululaisille ja aikuisille 
Kansainvälisyyskerho, ”Tunisia”-projekti 
Näytelmäkurssi
Avoimet ovet perjantaisin Ohkolan Ns-talolla 
Suositulle sirkuskurssille on luvassa jatkoa keväällä 2001. 
Kerhot alkavat syyskuun puolivälissä. Lisätietoja koulujen 
alkaessa.

Nuorisoseuran jäsenasiaa
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Seuratalolla oe elektroninen valvonta
Nuorisoseuran talolle murtauduttiin viime talven aikana 
kahteen otteeseen. Murrot aiheuttivat huomattavaa haittaa 
seuran toiminnalle sekä taloudellisia menetyksiä. Johto
kunta päätyi hälytysjärjestelmän hankkimiseen. Hälytys
laitteet toimivat liiketunnistimilla. Oven avaajan tulee 
tietää koodi, jolla järjestelmä kuitataan. Koodia ei 
luonnollisestalcaan jaeta kaiken kansan tietoon. Joten 
hoida Ns-talon varaukset ja oven avaukset seuran 
kännykkänumerosta 040 766 4539 Kataja

Ohkolam Okana kesäkauden toimintaa

Yleisurheilun sarjakilpailu t lapsille ja  nuorille
koululla
ke 24.5. klo 18
pituushyppy, 60m juoksu, kuula/pallonheitto 
ke 31.5. klo 18 
maastojuoksu, keihäänheitto 
ke 16.8. klo 18
pituushyppy, 60m juoksu, kuula/pallonheitto 
ke 23.8. klo 18
maastojuoksu, keihäänheitto
Säävaraus, sateella kisat siirtyvät viikolla eteenpäin.
Myös varttuneemmalle väelle on tiedossa 
yleisurheilukisailua kesän aikana. Seuraa ilmoittelua.

Pesäpallo-illat koululla
Tiistaisin sään salliessa
kello 18 juniorit (1.-6.luokkalaiset)
kello 19.30 nuoret ja aikuiset
lisätietoja (019) 6889 085 Irene
Jalkapalloa l.-3.1uokkalaisille koululla
Torstaisin kello 18
vetäjänä Jarmo Sorsa
M äntsälän lavan järjestysm iesvuoroihin
kaivataan vielä lisää väkeä.
Ota yhteyttä Jussi Luhtamäkeen (09) 284 862

Ohkolan diakonia- ja lähetystoimikunta 
tiedottaa
Kesäseurat lähetyksen merkeissä su 20.8.2000 
klo 15.00 Tuovi Leinolla, Aittomäentie 80.
Eläkeläisten retki Kotkaan syyskuun virkistyspäivänä 
ke 20.9.2000.
Lähtö:
klo 9.00 Hyökännummen kerhotalolta 
klo 9.10 Ohkolan Ns-talolta 
klo 9.30 Mäntsälän linja-autoasemalta 
Ohjelma:
Keisarillinen kalastusmaja Langinkoskella, ruokailu 
Kymin srlc:n kesäkodilla. Tutustuminen 
Kotkan kirkkoon, jossa kanttorimme Tapani soittaa 
barokkiurkuja. Silmäniloa saamme nauttia 
Sapolcanlahden vesipuistossa. Paluumatkalla poikkeamme 
Ruotsinpyhtäällä.
Matkan hinta 120,-/henkilö, johon sisältyy kuljetus, 
ruokailu, pääsymaksuja opastus Langinkoskella.
Varmista lähtösi Lea Kotiluodolle (019) 6889 156,
10.9. mennessä.

Top num ber M äntsälä su 2.7.2000
Ohkolan Metsästysseura ry. osallistuu heinäkuussa 
pidettävään TOP NUMBER MÄNTSÄLÄ- kaikkien 
rotujen koiranäyttelyn järjestelyyn. Kilpailun tuomaristo 
koostuu arvovaltaisesta kansainvälisestä joukosta. He 
tulevat Norjasta, Kroatiasta, Irlannista, Sloveniasta, 
Saksasta, Tanskasta sekä Unkarista.
Näyttely pystytetään la 1.7., talkooväkeä kaivataan. 
Lisätietoja Tapio Rantaselta (019) 6889 188

Vapunviettoa työväentalon tontilla
teksti Raija Ryynänen

Keväiset raivaustallcoot Ohkolan Työväentalon tontilla 
toteutettiin sopivasti ennen vappua. Talkoisiin osallistui 15 
henkilöä Mäntsälän työväenyhdistyksen ja 
Vasemmistoliiton aktiiveja. Eino Pennanen teki 
raivaussuunnitelman. Onnistunutta lopputulosta kiitettiin 
vappuaatto-iltana kyläläisten toimesta. Historialliset 
rauniot olivat silloin tapaamispaikkana niin uusille kuin 
vanhoillekin ohkolalaisille.
Ilta-auringossa leikkiviä lapsia katsellessa tuli mieleen, 
mitä jatkossa? Metsämörri-juttujako ennen seuraavaa 
vappua? Lisää ideoita paikan yhteiselle käytölle toivotaan 
kyläläisiltä.

Ohkolan kyläseurojen yhteiskokous 26.4.
Nuorisoseuran kokoon kutsuma kokous seurojen yhteisistä 
asioista pidettiin Ns-talolla. 11 kutsutusta yhteisöstä oli 
paikalla 6. Puheenaiheina olivat mm.
Ns-talon tulevaisuus, pelastussuunnitelma, 
järjestyksenvalvojakurssi ja kylälehti.
Keskustelu asioista on tarpeen. Seuraavan kokouksen 
ajankohta on syksy 2000.

/ i lo is t a ,

-

lä m m in tä  j a  

a u r in k o is t a

/ '  V* k e s ä ä  kaik ille  

k y lä lä is ille  II!

to iv o t ta a
■ — —- L>r Ohkolan koulunväki
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Henkilöhaastattelussa
KEVÄÄN YLIOPPILAS 
RIKU RYYNÄNEN
kirjoittaja Ulla Hakanen

Tapaamme Rikun 
kotona eräänä 
perjantaina viiden 
aikaan iltapäivällä. 
Kanada tasoitti 
juuri 1-1 Suomea 
vastaan.

Riku ei kuitenkaan 
vielä huolestu tilan
teesta. Matsihan on 
vasta alussa.

Riku Ryynänen saa painaa ylioppilaslakin päähänsä 
kesäkuun 3. päivänä. Tavatessamme eivät lopulliset 
tulokset olleet vielä selvillä. Äidinkieli lähti laudaturina, 
reaali appropaatturina. Yhdellä sormella kun ei ehdi 
kirjoittaa kaikkea tietämäänsä. Ei vaikka Riku oli saanut 
kaksi tuntia lisäaikaa. Riku on CP-vammainen, jolla vain 
vasen käsi toimii. Kirjoittaminen käy hyvin hitaasti, 
koska kouluaikana Rikulla oli avustaja, jolle hän saneli 
koevastaukset. Kirjoittamalla vastaaminen ylioppilaskir
joituksissa oli siis aivan uusi kokemus. Historian kysy
myksiin Riku ei ehtinyt ollenkaan vastata, vaikka se on 
eräs Rikun vahvoja alueita. “Nyt ei ainakaan tarvitse 
vihata historiaa, kun ei edes ehtinyt epäonnistua” kuittaa 
Riku lakoonisesti.
Riku Ryynäsen elämän alku oli vaatimaton. Syntymä- 
paino oli vain 600 grammaa. Vauvankokoisena kolmi
vuotiaana Riku oli Raija-äidin sylissä saunassa. Lauteilla 
istuvat rouvat siunailivat, että “voi, voi kun on tom- 
monen lapsi,”. Riku käänsi kirkkaat silmänsä rouviin ja 
lausahti: “Anteeksi rouva, puhutteko minusta?” Rouville 
tuli kiire alas lauteilla. Siinä pakarat punoittavat muusta
kin kuin saunan kuumuudesta.
Tämä saunaesimerkki kuvaa hyvin sitä yhä vielä valitet
tavan yleistä harhaluuloa, että CP-vammainen olisi myös 
aivoillaan vammautunut. Rikun aivot toimivat paremmin 
kuin monen kehostaan terveen.
Kanadan Ryan Smith tekee johtomaalin 2-1. Riku ei vielä 
huolestu Suomen Leijonien puolesta. Jääkiekko on 
noussut Rikun harrastuksista tärkeälle sijalle. Juha Lind 
on hänen mielestään MM-kisojen paras 
suomalaispelaaja.

Riku oppi kenenkään opettamatta lukemaan 5-vuotiaana. 
Englannin kielen hän oppi televisiosta niin, että jopa 
ajatus kulkee välillä englanniksi. Tai ruotsiksi, joka on 
myös vahva kieli.
Kymmenen ensimmäistä kouluvuotta Riku kävi vam
maisten koulua Ruskeasuolla. Raija-äiti toteaa, että on 
hyvä saada ensin vahva vammaisen identiteetti. Äiti ja 
poika ovat yhtä mieltä siitä, että Ruskeasuon koulu oh 
hyvä ratkaisu. Koulussa opettajat suhtautuivat huumoril
la, ymmärtävästi ja kannustavasti. Lukion Riku kävi 
Kellokoskella. Sekin oli ihan hyvää aikaa toteaa Riku. 
Ryynäsen perhehän asuu Ohkolan Hyökännummella.

Kysyin milloin Riku huomasi, että on erilainen kuin 
useimmat ikätoverinsa. “Ei se mulle ole koskaan ollut 
mikään hätkähdyttävä juttu. Minähän olen aina ollut 
tällainen. Pulma on enemmän muiden päässä.” Sain 
tyhmään kysymykseen viisaan vastauksen.
Tilanne MM-kaukalossa on nyt 3-1 Kanadan hyväksi. Riku 
toteaa, että vaikealta näyttää, häviö taitaa olla edessä. Ei 
se kuitenkaan vielä maata kaada, vielä on kaksi ottelua 
jäljellä.

Riku osaa löytää myönteiset puolet asioista. Joskus 
kuitenkin, kun tuntuu vaikealta, Riku panee 60-luvun 
rockin soimaan. Ja kun oikein ahdistaa rämisee hevirock 
täysillä. Aggressiivisen musiikin kautta voi purkaa omia 
aggressioitaan. Joskus Riku turhautuu siitä, että ei saa 
tehdyksi asioita, jotka ovat muille itsestään selviä.
“Suutun itselleni - onneksi en ole pitkä vihainen.”
Riku sanoo myös murehtivansa etukäteen asioita. Äiti 
lisää, että kun hän yrittää lohduttaa Rikua saattaa tämä 
tokaista: “Minä haluan pitää minun ongelmani!” Ongel
mia Rikulle aiheuttaa muun muassa oma täydellisyyden 
tavoittelu. “Mun täytyy aina jostain syystä tehdä kaikki 
huipputasolla. En ole koskaan tyytyväinen tyydyttäviin 
suorituksiin. Tämä tietysti aiheuttaa kitkaa todellisuuden 
kanssa, mutta tulevatpa asiat ainakin tehdyiksi.”
Brad Isbister tekee Kanadalle neljännen maalin. Siis 
tilanne 4-1. Suomen kannalta hyvin huolestuttavaa.

Eräs Rikun harrastuksista on lukeminen. Kun pyydän 
mainitsemaan lempikirjan se tulee epäröimättä: Juhani 
Peltosen ’’Elmo”. Kaikki muukin huumori, kuten Arto 
Paasilinna miellyttää.
Rikulla on ollut kaksi toivetta ylitse muiden. Toinen niistä 
on jo toteutunut. Aikuistuttuaan Riku sai maistaa James 
Bondin juomaa Dom Perignotia. Toisen haaveen toteutta
minen onkin sitten mutkikkaampaa pyörätuolissa istuvalle 
Rikulle. Hän toivoisi joskus pääsevänsä seuraamaan 
englantilaista jalkapalloa paikan päälle.
Nyt ovat lukemat Kanada - Suomi -ottelussa 
murheelliset 5-1.

Jos itsenäistyminen on terveelle nuorelle joskus hyvinkin 
vaikeaa on se CP-vammaiselle monin verroin 
hankalampaa. Rikua oma tulevaisuus huolettaa melkoises
ti. Suunnitelmissa on kuitenkin opiskella 
kielenkääntäjäksi. Tavoite on päästä kääntämään tv- * 
ohjelmia tai videofilmejä. Kielet ovat Rikun vahvin alue ja 
filmejä on videohyllyssä jo parisataa.
Erotuomarin pilli soi ja  ottelu on päättynyt Kanada - 
Suomi 5-1. Suomi taisteli ja  hävisi.

Rikun elämän mittainen taistelu on vasta alullaan. Nuori 
mies on päätynyt melko masentavaan lopputulemaan 
pohtiessaan ihmisyyden olemusta. “Ihminen on menossa 
itsekkäämpään suuntaan. Haluaisin toivoa - mutta ahneim
mat pääsevät korkeimmille paikoille ja tallovat muut 
jalkoihinsa.”
Enpä pysty vastaan väittämään. Voin vain toivoa, että 
Rikun kaltaiset ihmiset, joilla älykkyys ja sydämen viisaus 
ovat tasapainossa, voisivat edes ihan vähän kääntää 
kellitystä inhimillisempään suuntaan.
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Kesäyön unta ja vähän muutakin
Teksti: Mökin Muija

Kiitos Eija palautteestasi edellisessä kylälehdessä! Mukavaa, että sinäkin viitsit Muijan juttuja lukea! Heh. muistan sinut 
pikkutyttönä . no, ehkä on parempi etten muistele näin julkisesti enempää, voihan olla etteivät Kerttuja Jaakkokaan kaikkea 
tiedä!
Täytyy tunnustaa, että aivan liian harvoin olen minäkin ollut esimerkiksi Nuorisoseuran vuosikokouksissa, vaikka jäsenmaksun 
aina uskollisesti maksankin. Turhan helposti sitä unohtaa ne monet vaikutusmahdollisuudet, joita tässäkin kylässä on. Moni 
valittaa, ettei ole tarjolla sitä eikä tätä, unohtaen, että meistä jokaisestahan se on kiinni. Turha on myös valittaa vaikkapa 
Nuorisoseuran toiminnasta, jos ei itse lähde katsomaan, mitä siellä tehdään. Ja kun itse lähtee mukaan toimimaan, saa 
mieleistään tarjontaakin! Ehkäpä minä en ole ainoa, jonka olisi syytä tehdä parannusta tässä asiassa! Eli kun seuraavan kerran 
tulee mieleen valittaa, ettei täällä ole vaikkapa askartelukerhoa lapsille tai jalkapalloharjoituksia aikuisille niin kannattaa 
miettiä, että mitä MINÄ ITSE voisin tehdä asian hyväksi!
Onneksi riittää heitäkin, jotka jaksavat puuhata ja pakertaa iloksemme yhtä ja toista. Öljymäeltä on kuulunut jo monena iltana 
Muijankin pihalle iloisia ääniä ja vasaran pauketta. Ja onhan sieltä Laurankin ääni kajahtanut! Aion varmasti istua ensi-ilta- 
katsomossa nauttimassa ’’Kesäyön unesta”. Erityisen ilahduttavaa on ollut nähdä myös kylän nuorempaa polvea touhussa 
mukana. Vanhemmiltahan se vaatii oman panoksensa, kun lapsi harrastaa tiiviisti, mutta siitä koituu paljon iloa, niin lapselle 
itselleen kuin aikuisillekin. Vaikkapa kesäteatterin kahviohommissa tutustuu mukavasti toisiin kyläläisiin!
Kesäteatterin ja monien muidenkin kylän aktiviteettien myötä olen haistavinani uuden, toiminnallisen ajan alkua tässä kylässä 
ja niinhän sen pitää ollakin! Ohkolan kylä, se olemme me ja meidän käsissämme on kylän nykyhetki ja tulevaisuus!
Oikein hyvää kesää kaikille täältä Mökin portailta!

Enduroharrastusta Ohkolassa
Teksti Teija Nyqvist

Ohkolan enduroklubi kokoontui 13.2. Pohjosen pellolle. Iltapäivän 
aiheena oli Naisten Enska. Yleensähän miehet ajavat ja naiset pitävät 
grilliä kuumana ja hoitavat muita pieniä huoltotehtäviä. Nyt 
lähettiinkin roolit uuteen jakoon. Ajotapahtuman osallistujat olivat 
naisia ja miehet hoitivat huoltotehtäviä sekä antoivat hyviä vinkkejä 
ja asiantuntevaa opastusta, kuinka moottoripyörän kanssa toimitaan. 
Puolenpäivän jälkeen ajajat perheineen alkoivat levittäytyä paikalle. 
Pellolle oli varattu parkki tilaa, grillauspiste ja aurattu radat pienille 
motoristeille, taitoajorata ja lumispoori. Isit hoitelivat nappularataa, 
jota pitkin pienimmät ajelivat noppelilla. Noppeli on nelipyöräinen 
mopo, joka tunnetaan paremminkin mönkijänä. Radalla riitti 
ajelijoita, niin poikia kuin tyttöjäkin.
Taitoajoradalla sai kokeilla trial-pyörää. Pyörällä sai pujotella lumesta 
tehtyjen kokkareiden välistä. Helpompi oli kuitenkin aloittaa ajamalla 
suoraan kokkareiden ohi ja käydä kääntymässä. Kun sai pyörän 

jotenkin hallintaansa, uskalsi jo koettaa pujottelua. Tapeilta ei ajanut kuin pari naista. Niin paljon se vaatii harjoittelua. 
Lumispooria sai kokeilla ajamalla 80-kuutioisella, välikokoisella crossipyörällä. Moottoripyörässä oli nastarenkaat, joiden pito 
oli tosi hyvä. Ei siis tarvinnut pelätä kaatumista. Kun pyörän sai liikkeelle, oli jännitys valtava. Vaihteita ei ehtinyt edes ajatella
kaan. Pikkuhiljaa, kun sai tuntumaa ajorataan, uskalsi jopa vääntää hiukan kaasua. Rataa kiersi samaan aikaan jo vanha 
naiskuskikonkari. Hän jakeli tarvitsijoille pikku vinkkejä ajamisesta.
Ilma ei ajajia suosinut. Taivaalta tuli räntää melkein haitaksi asti ja tuuli teki sateen vielä pistävämmäksi. Kukaan ei valittanut. 
Ajoja jatkettiin reippain ja iloisin mielin. Jokainen äiti tai ajajan puoliso uskaltautui moottoripyörän selkään. Pellolla oli 
mahdollisuus myös ajella moottorikelkalla. Kelkka olikin ahkerassa käytössä, kun äidit ajeluttivat lapsiaan. Siinä isät saivat 
vain seurata vierestä.
Paikalla oli kymmenisen pariskuntaa, lapsia parikymmentä ja koiriakin muutama. Välillä nautittiin kuumasta makkarasta ja 
mehusta. Jotkut toivat omiakin eväitä. Autossa saattoi käydä hieman sateensuojassa tai päiväunilla. Kaiken kaikkiaan Naisten 
Enska oli onnistunut ja iloinen perhetapahtuma. Näillä näkymin Ohkolan enduroklubi jatkaa tulevaisuudessakin koko perheelle 
suunnattuja tapahtumiaan.

PALVELUJA TARJOTAAN
Korjaus-, rakennus- ja kunnossapitotyöt edullisesti. Pienetkin työt hoituvat. 
Soita 0400 476 035 tai ilt. (019) 6889 120 Timo Antikainen

Vuokrattavana 
tandem-pyörä. Tiedustelut 
Allonen&Koskimäki 
puh. 040 747 2734
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Sähköasennus Markus Kajander
Ohkolantie 491, 04530 OHKOLA
Puh. 0400 843 649 Email: markus.kajander@elect.pp.fi
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GIS-
sähkönostimet 
50 -  5000 kg

YALE- 
käsitaljat

TEKN O WIN CH- 
vintturit 

125 kg -  30 t

TILAA TÄYDELLINEN 
TUOTELUETTELO 

NOSTO- JA SIIRTOLAITTEISTA

TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Vanha Yhdystie 3 
04430 JÄRVENPÄÄ 
Puh. (09) 2790 820 

F a x . (09) 2790 8228

ALHOTIE 6, 04430 ,

• KUKKAMYYMÄ

• HAUTAl «PALVELU SjlÄ

Ark. 8-20, La 8-18, Su 9-18

Järvenpään
KUKKATALO

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. 09-2923 525

Avoinna ma-to klo 08.00-18.00
pe klo 08.00-16.00

Puh.tunti ma-pe klo 11.30-12.00

YLEISLÄÄKÄRIT
Kirsti Anttonen 
Satu Kaakko- Vornanen 
Kirsti Honkalehto 
Tiina Koskela-Koivisto

NAISTENT. JA SYNN. ERIKOISLÄÄKÄRIT 
Riitta Meri 
Ritva Hurskainen 
Raila Suomi 
Maija Harreta

IHO- JA SUKUPUOLITAUT. ERIKOISLÄÄKÄRI 
Sirkku Söderqvist

TYÖTERVEYSHOITAJA
Mervi Koskivaara

FYSIOTERAPEUTTI
Virpi Partti-Laukkanen, Kellofysio Ay 
(ajanvaraus puh. 09-282 991 klo 9-12)

Laboratoriotutkimukset,
Gynekologiset uä-tutkimukset ja
Poski- ja otsaonteloiden uä-tutkimukset edullisesti.

JoséPro
C onsultados C om putadores

Äutolaitteet ammattikäyttöön

•  Blaupunkt
Myynti HuoSto

• Linja- ja kuorma-autot, työkoneet
• Henkilö- ja pakettiautot
• Jännitteenalentajat 24V-12V

Puhelinnumerot:
Toimisto: fax/vastaaja 09-2911 266
Myynti: 040-0862 51 §
Huolto: 040-7387 815
E-mail: josepro@netti.fi
Päivystys ark. 10-18 (avoinna sopimuksen muk.)

Ohkolantie 94 
04500 KELLOKOSKI
(Peltomäen linja-autotallit)
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OHKOLA HYÖKÄNNUMMI 
Alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

KAIVINKONEURAKOINTI KARI TAPPER
* Maankaivuu ja kunnallistekniset työt 

Eerola-Kortistontie 200, 04530 Ohkola 
Puh. 019-688 9109, 0400-491 529

KOULUTETTU

KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI dc
(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PÄÄ-. NISKA- JA HARTIASÄRYT 
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASKIVUT

Uusi osoite: HUVITIE 5A 1 MÄNTSÄLÄ (lääkäriasema)
PUH. 019*6871 513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16 A  6, 00100 H:/ci, p. 09*6221810

Kaikki perheen ja yrittäjän 
vakuutukset Tapiolasta

Ilpo Lemetyinen puh. 0400-455 394 
Markku Seppä puh. 019-688 9106

HAPKXA
PARTURI-KAMPAAMO

«l!L_ , A>l$K0

Asemakatu 4, Järvenpää 
' Puh. 09-279 3550

Avoinna: Ma-to 9-18, 
pe 10-19, Ia 8-14

TsTJiisV'\ )y Tarvitsetko
Tilausliikenne palvelua?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne. 
PS-Bussi Oy. Puh.09-2921122, fax 09-282901

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki

Teruetuloa 
t au a Hist a 
Tamwld<aanwaan 
lähikauppaan!

M f l - P E 9 - 1 9

LR 9 - 1 5

SU 1 2 - 1 6

LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SINUA

Anneli Eerola
019-688 9027 
0400-920 746

Kari Peussa
09-282 737 

050-529 0038
PYYDÄ TARJOUS! TULEMME LUOKSESI

P.s. Meiltä bonusta myös koti- ja maatilavakuutukseen

P arturi-Kampaamo Kellohius
Vanha Valtatie 189 
04500 Kellokoski 
Puh. 09-282 835

H TILATAKSI
PASI VALO 
Haarajoki

G S M  0 4 0 0  2 1 7  5 0 5

LASI-LINDBERG
Pihlajatie 6

¿ V  ^  04480 HAARAJOKI
^  14 II ̂  pax (09) 271 3547
^  V  GSM 0400 486 336

P u h . (0 9 )  2 8 3  9 6 9

Ohkolan Kyläkauppa
Ohkolantie 458, 04530 OHKOLA

Puh. 019-6889  004


