
Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998, jakelu Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

• • •

Lippukunnan johtaja Arja 
Ylitalo, partionimeltään ’’Olive” 
ilmoittaa käsimerkillä lapsille 
”hiljaisuus, nyt aloitetaan!” Laumanjohtajat Riitta Taari, 

Tiina Latva-Hirvelä, Arja Ylitalo, 
Jyrki ja  Sanna Aronen, 

valmiina tehtäviinsä.

Ohkolan Nuorisoseuran 
Sircuscola.
Tiistairyhmä
ihmispyramidiharjoituksessa

K Y LÄ K O K O U S KE 19.9. klo 19 SEURATALO LLA  
-  A IH EEN A  K Y LÄ N  TURVALLISUUS



Pääkirjoitus
’’Peräjälkeen kuurestoista” kylälehti on nyt luettavanasi. Lehti syntyi kolme vuotta 
sitten vastaamaan siihen tarpeeseen, että tieto asioista kulkisi paremmin. Lehti jaetaan 
viisi kertaa vuodessa jokaiseen kotiin Ohkola- Hyökännummi alueella, talkoilla 
tietenkin. Ajankohtaisten asioiden lisäksi lehdessä julkaistaan yleisönosasto- 
kirjoituksia, henkilö- ja yrityshaastatteluja jne. Erilaisilla teemanumeroilla voimme 
pureutua joihinkin asioihin tarkemmin. Jokainen lehden lukija voi vaikuttaa lehden 
sisältöön toimittamalla ideoita ja kirjoituksia sekä tietenkin palautetta lehden 
laatijoille. Kirjoitukset voi toimittaa ruutupaperilla tai sähköisesti wordille 
tallennettuna, perusmuodossa ilman mitään muotoiluja.

Elintärkeä osa lehteä on ilmoitukset. Hyvät yrittäjät -  ilman Teidän tuomaa rahallista 
tukea ei lehteä voitaisi painaa ja jakaa postilaatikoihin. Uskomme, että myös yrittäjät 
hyötyvät ilmoituksista, sillä kylälehdessä pienikin ilmoitus huomataan!

Tämä syyskuun lehti kertoo kuinka monipuolisesti Ohkolassa voi harrastaa. Uusina 
harrastusmuotoina esittäytyvät Hyökännummelle perustettu Hyökäpartio sekä 
Nuorisoseuran sirkuskurssit. Lasten tanssikerhot toimivat uuden systeemin myötä 
osana Mäntsälän tanssikoulua. Mäntsälän voimistelijat liikuttavat nyt myös 
ohkolalaisia. Tohtori Orff vierailee koululla marraskuussa. Paljon on tarjolla.

Kaikki yhteinen tekeminen lähtee yhteisistä sopimuksista. Oli kyse sitten 
perhepiiristä, seuratoiminnasta, luokan, koulun tai seurakunnan työstä. Paneutu
kaamme entistä paremmin toimintasuunnitelmien tekemiseen ja osallistukaamme 
kokouksiin, joissa asioista yhteisesti sovitaan. Toivomme, että kaikki kylän toimijat 
ottaisivat aikatauluja suunnitellessaan huomioon lehden ilmestymisajat (syys-, 
marras-, tammi-, maalis-ja toukokuu) ja tällä aikajänteellä päättäisivät kokouspäivät, 
tapahtumat ja kilpailut, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin.

Viime kevään kylälehteä siteeraten ohjenuoria tulevalle kaudelle!
’’Innostus on voimavara. ”
’’Hyvin organisoitu on jo puoliksi tehty. ”
’’Vapaaehtoisuudessa on säilyttävä vapaaehtoisuuden maku. ”
” Talkoohenkeä luoden opimme yhteistä vastuuta toisistamme ja  ilmapiiri saa 
läheisyyden ja  välittämisen tunnun. ”
’’Arkiset rutiinihommat on mukava jakaa jo pienen lapsen kanssa ja  näin hän 
luonnostaan oppii vastuullisuuteen ja  elämään, jossa on tekemisen maku. ”

Aurinkoista syksyä Auli, Eija, Heli, Irene ja Tarja

Seuraavat lehdet ilmestyvät marraskuussa 2001 (aineisto toimitettava 31.10. mennessä) ja tammikuussa 
2002 (aineisto toimitettava 31.12.2001 mennessä lehden laatijoille).

Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@surfeu.fi
Lehden toimituksesta vastaa kylänyhdistyksien Kylälehtitoimikunta Heli Allonen (019) 6889 222, 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 mk/vuosikerta. Tilaukset lehden laatijoille. 

Lehden taitto: Kylälehtitoimikunta Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy Jakelu: Yhdistysaktiivit

mailto:ohkolansanomat@surfeu.fi


Ajankohtaista Ohkolan Diakonia- ja Lähetyspiirin 
toimintaa

Syysmarkkinat
la 29.9. klo 10-14 Ohkolan koululla. 
Järj. eri luokkien leiritoimikunnat.

Seuratalon siivoustalkoot
la 6.10. klo 9 alkaen.

Disco ala-asteen oppilaille to 18.10. klo 18- 21 
Ohkolan koululla. Järj. 4b leirikoulutoimikunta

Kokouksia

Keskiviikkona 19.9. eläkeläisten virkistäytymisretki 
Hämeenlinnaan. Varmista lähtösi ja ilmoita mahd. 
erikoisruokavaliosi soittamalla Lea Kotiluodolle 10.9. 
mennessä p. (019) 6889 156.

Eläkeläisten virkistyspäivät syyskaudella 
keskiviikkoisin 17.10., 21.11 ja 19.12. klo 12-15. 
Ohjelmassa entiseen tapaan myös arpajaiset. Voittoja 
otetaan ilolla vastaan.

Syksyn ensimmäinen virsilauluilta on to 27.9. klo 
18.30 Tuovi Leinolla (Aittomäentie 80).
Tervetuloa joukolla laulamaan!

Ohkolan Okan sääntömääräinen syyskokous
ti 16.10. klo 19 NS-talolla.
Ennen kokousta klo 18 syksyn kilpailujen palkintojen 
jako kaikille kilpailuihin osallistuneille.____________

Hyökännummen asukasyhdistyksen syyskokous
ti 13.11. klo 18 kerhotalolla.

Ohkolan Nuorisoseuran sääntömääräinen 
syyskokous su 25.11.2001 klo 19.00 NS-talolla. 
Kokouksessa päätetään mm. seuraavan vuoden 
toimintasuun-nitelmasta ja talousarviosta sekä valitaan 
puheenjohtaja ja johtokunnan erovuoroisten tilalle 
uudet jäsenet. Kaikki jäsenet ovat sydämellisesti 
tervetulleita, 
t. Johtokunta.

Seurakunnan syksy kerhotalolla

Uusia kerho-ohjaajia koulutukseen

Mikäli olet kiinnostunut lasten ja nuorten kanssa 
toimimisesta ja kerhon ohjaamisesta, ota yhteyttä 
Nuorisoseuraan (Karita Laisi p. 050 3577 243). 
Seuraava Kalevan Nuorten 3-vaiheinen 
ohjaajakoulutus Knoppi alkaa marraskuussa. Koulutus 
velvoittaa ohjaustehtävään sitoutumista. Koulutuksesta 
saa merkinnän Nuorten Akatemian koulutuskalenteriin, 
josta on paljon hyötyä opiskelu-ja työpaikan 
hakemisessa.

.1 ärjestyksenvalvojie: uudet kurssit

Vanha järj estysmiessysteemi on historiaa ja uusi laki 
järjestyksenvalvojista astuu voimaan vuoden 2002 
alusta. Vanhat järjestysmieskortit eivät ole enää tällöin 
voimassa. Ennen uuden kortin saamista on käytävä 
j ärj estyksenvalvoj akurssi uudelleen.

Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 12-13.
Ohjaajana Helena Riihola.

Junnuhyökkis maanantaisin klo 17- 18.30.

Päiväkerhotyö täyttää 30 vuotta. Tämän kunniaksi 
järjestetään kastemekkonäyttely Mäntsälässä 
Koivulan kerhotalossa su 30.9. Toivomme saavamme 
erilaisia kastemekkoja näyttelyyn. Mekot voi toimittaa 
nimellä ja asuinpaikalla varustettuina kerhotalolle 
viikolla 38 (17.- 21.9.). Asiaa hoitaa Mallu Koponen.

Naistenpäivä su 30.9 klo 10-15. Teemana ’’Naisena eri 
tehtävissä”. Ohjelmassa brunssi, hiljentymistä, 
rupattelua ja musiikkia. Tule mukaan!

Esikoululaisten vanhempainilta ma 1.10. klo 18.

Syyslomaviikolla (22.- 26.10.) kaikki kerhot ovat 
lomalla.

Isänpäiväjuhla ja mukulamessu
su 11.11. Juhla on tarkoitettu kaikille ohkolalaisille!

Järjestysmiehistä alkaa ensi vuonna on kova pula 
kylällämme, koska jokaisessa tilaisuudessa tulee olla 
vähintään yksi kortillinen järjestysmies, joka kantaa 
vastuun. Erityisesti seurojen kannattaa kiinnittää tähän 
huomiota. Jos järj esty smiehet loppuvat, loppuu myös 
tapahtumien järjestäminen.

Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto järjestää 
järj estyksenvalvoj an peruskurssin 28.- 30.9.2001 
Laukkosken Ns-talolla. Kurssin hinta on 480 mk / hlö 
sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin, 
teoriakokeen ja aterian la ja su sekä kahvit kaikkina 
kurssipäivinä. Ilmoittautumiset keskusseuran 
toimistolle ma 17.9. mennessä Jyrki Malinen, 
p. (09) 342 6652.
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Nuorisoseuran kesätapahtumia

JUU! - oli yleisömenestys
Teksti: Karita Laisi

Suutarin tyttären pihalla "meni kansaan", Helismaan 
sanoin sanottuna. Sen näki arviolta 2300 ihmistä. 
Kahden sateisen ja kolkon esityskerran jälkeen, jolloin 
yleisönä olivat vain urheimmat ja uskollisimmat 
kesäteatterifanit, seurasi vihdoin muutamia täysiä 
katsomoita ja hyvää säätä. Teatteriesityksen tekeminen 
oli jälleen kerran palkitsevaa.
Ohkolan Nuorisoseura kiittää kaikkia, jotka 
osallistuivat panoksellaan: Ohjaaja, näyttelijät, 
talkooporukat, kahvilan väki, lipunmyyjät ja 
järjestysmiehet.

Kuva: Pentti Johansson

Uskomaton työleiri Ranskassa
Teksti: Anne-Maria Lehmonen ja Eeva Niemi

Vietimme heinäkuussa 2 viikkoa 15-17 -vuotiaiden 
nuorten työleirillä Länsi-Ranskassa, Luconissa. Matkan 
idea sai alkunsa, kun Ohkolan Nuorisoseura otti 
vastaan kutsun nuorisoleirille. Me, Lauri Herttuainen, 
Aki Allonen, Anne-Maria Lehmonen ja Eeva Niemi 
tartuimme tilaisuuteen innolla. Etukäteisvalmistelujen 
jälkeen suunnistimme ennakkoluulottomasti 29.6.2001 
kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää. Lentokentällä 
matkalaisia odotti yllätys; emme mahtuneet koneeseen. 
Pienen alkusähläyksen jälkeen saimme lopulta lennot 
järjestettyä. Yömyöhällä saavuimme Luconiin.
Majoitus oli järjestetty telttoihin, jotka sijaitsivat 
paikallisen nuorisokeskuksen pihapiirissä. Tilalla oli 
runsaasti eläimiä ja saimme nauttia kukonlaulusta 
kellon ympäri. Leiripaikka oli todella viihtyisä.

Työtehtäviin kuului kanaalien kunnostus, seinien 
restaurointi ja eläinten hoito. Yhteistyö saksalaisten, 
virolaisten, ranskalaisten ja suomalaisten kesken sujui 
mutkattomasti. Työtä tehtiin n. 2 tuntia päivässä ja 
leirin loputtua olimme saaneet meille varatut työt 
tehtyä. Kaikki olivat tyytyväisiä työn tulokseen.
Vaikka olimmekin työleirillä, jäi aikaa myös tutustua 
Ranskaan maana. Meille oli järjestetty retkipäiviä mm. 
La Rochelleen, Futurescope-elokuvapuistoon, 
ulkoilmakonserttiin ja meren rannalle. Retkillä 
tunnelma tiivistyi huippuunsa ja kansallisuusrajat 
hävisivät. Kaikki olivat kuin yhtä suurta perhettä. 
Yhteiset picnicit, kanootti- ja venevuokraukset sekä 
ranskalaiseen tapaan hyvänyönposkisuukot 
muodostuivat jo lähes legendaksi.

Ruokailu oli jäljestetty päärakennukseen. Omat 
koklcimme valmistivat uskomattomia kolmen 
ruokalajin aterioita. Makuelämyksiä tarjosivat mm. 
maistuvat merenherkut ja suussa sulavat ranskalaiset 
jälkiruuat. Sunnuntaisin jokainen ryhmä vuorollaan 
valmisti oman kansallisruuan. Suomalaiset lihapullat, 
perunamuusi ja poronkäristys maittoivat leiriläisille.

Leirin lopuksi saimme kiitoksen tehdystä työstä, kun 
paikallinen media porhalsi paikalle. Eeva ja Anne- 
Maria esittelivät Suomea TV-lähetyksessä. 
Lehdistötilaisuuden jälkeen saimme muistoksi T- 
paidat. Silloin viimeistään ymmärsimme, että 
ikimuistoinen leiri oli lopuillaan. Viimeisen yön 
vietimme kaikki yhdessä ulkona tähtitaivaan alla.

Kaiken kaikkiaan leiri oli aivan loistava. Saimme 
monia uusia ystäviä ja kasan hauskoja kokemuksia. Jos 
on vain mahdollista, kokoontuu sama porukka ensi 
kesänä Saksassa. Ja kuka ties parin vuoden päästä 
myös Suomessa. Oli mahtavaa kuulua Suomen tiimiin, 
jossa yhteishenki oli sanoinkuvaamaton. Kiitokset 
nuoriso-ohjaajillemme Tanjalle ja Karitalle sekä Aleille 
ja Laurille.

Kuva: Eeva Niemi

Ohkolan Mölkkymestaraus ratkaistiin 
kesällä
Teksti: Heli Allonen

Jo kolmantena vuonna peräkkäin järjestettiin Ohkolan 
Mölkkymestaruuskilpailu. Tänä vuonna turnaus 
pidettiin 18.7. Hyökännummella Saviahon päiväkodin 
pihalla. Finaaliin tiensä raivasivat Mikko Kanerva, 
Petri Linna, Lauri Herttuainen, Jussi Hynninen, Sampo 
Laisi ja Outi Grönroos. Kiertävä palkintopokaali siirtyi 
viime vuoden mestarilta Eija Hynniseltä Petri Linnalle.

Kuva: Karita Laisi
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Vaellusmatka Lappiin 
ja omiin ajatuksiin 
5.-11.8. Hetta-Pallas
Teksti: Minna Linna

Ote päiväkirjasta: Pello su 5.8.01 klo 16.10 
” Aamuherätys klo 3.17 kolmen tunnin yöunien 
jälkeen. Hirvittää, kaikkeen sitä ihminen päänsä pistää, 
suukot nukkuville lapsille, rinkka autoon ja yön 
pimeyteen... Kyllä, seuriksen pihalla on muitakin 
hahmoja, hengitys höyryää, unta tämä ei ainakaan ole... 
Nyt olemme jo Pellossa , bussimatka on mennyt 
joutuisasti, useimmat ovat täällä jo ties monettako 
kertaa, eivätkä siltikään tiedä miksi, ei siis hätää...”

35 vaeltajaa Ohkolasta pakkasivat tänäkin vuonna 
rinkkojaan, miettivät retkieväitään, matkavaatteitaan, 
sadesuojiaan, trangioitaan, kenkiään ja hyttysöljyjään, 
osa vakaalla kokemuksella, osa muiden avustuksella. 
Partaset, Rantaset, Niemiset, Lehdot, Alloset,
Hyväriset ja monet muut kaiken ikäiset eräkävijät 
suuntasivat katseensa ja mielensä kohti Pallas- 
Ounastunturin luonnonpuistoa. Siellä odottivat 
kutkuttavat Lapin maisemat poroineen ja lakkasoineen.

Ma 6.8.01 ” Lähdemme klo 9 tuhdin aamiaisen jälkeen 
ensimmäiseen koitokseen, hirvittää edelleen, joten 
varaudun pahimpaan. Majatalossa tapaamani 
hollantilaispariskunta taivasteli vaellusretkeämme ja 
etenkin sinne lähteviä lapsia. Edessä 14,4 km, josta 
ensimmäinen puolisko melko rankkaa nousua. Melko 
sissejä, ajattelin. Siispä hymy korviin ja menoksi. 
Ensimmäisen vaelluspäivän aikana kykenen 
keskittymään vain eteenpäinmenoon ja syömiseen. 
Suuri retkikuntamme etenee pienissä ryhmissä, kukin 
omaa vauhtiaan. Myöhään iltapäivällä ensimmäisen 
yöpymispaikan häämöttäessä horisontissa, olo on 
taivaallinen. Olin selvinnyt määränpäähän pyörtymättä, 
itkemättä ja luovuttamatta. Wau , tästä tulee 
loistoreissu!”

Ensimmäisen vaelluspäivän ilta Sioskurussa oli hieman 
sateinen. Osa kulkijoista lepäsi ansaitusti ja hartaasti. 
Seuraavasta aamusta hieman varoiteltiin, sillä 
tottumattomat lihakset ilmoittelivat itsestään jo illalla. 
Aamu kuitenkin tuli ja teltat yksi toisensa jälkeen 
hävisivät tantereelta. Vaeltajan suunniteltu matka 12,2 
km oli edessä.

Ti 7.8.01 ” Patikoin osan matkasta yksin. Kuuntelen 
hiljaisuutta. Mahtavia tunnekuohuja virtaa lävitseni. 
Tunnen olevani pienen pieni olento 
maailmankaikkeudessa ja hetken päästä tämän 
pallonpuoliskon vahvin nainen.
Täältä tullaan , pois alta!”

Tauko Taivaskeron huipulla. Olympiatuli sytytettiin 
tällä paikalla vuonna 1952.
Kuva: Mikko Nieminen

Luksusta Hannunkurussa toisen patiklcapäivän jälkeen. 
Sauna, jääkylmä puro, vatsat täynnä ruokaa, kotanuotio 
ja hyvää seuraa. Tarinoiden ja vitsien kirjo sai 
jäyhemmänkin minän nauramaan sydämensä 
kyllyydestä. Loistavaa palautumista ja uuteen päivään 
latautumista. Seuraavaksi päiväksi oli ohjelmassa 
suunniteltua lepoa. Yövaellus alkoi kuitenkin kutkuttaa 
mieliä niin paljon, että muutama pienseume pakkasi 
leirin selkäänsä ja suuntasivat kohti melkein yötöntä 
yötä. Niin mekin, tyttöenergialla.

Ke 8.8.01 klo 23.00 ” Viisi tuntia patikointia takana, 
hämärä laskeutuu, vaihdamme kuivaa ylle ja 
tankkaamme koneistot. Olemme keskellä kivikkoa ja 
sumupilveä. Väsymyksen sumentamin silmin ja 
kilometrien turruttamien jaloin heittäydymme 
selailemme ja annamme pilvien kuljettaa 
ajatuksiamme. 'Juuri se oikea, alla tähtien, yksi ja 
ainoa, ainutkertainen', laulan mielessäni. Perillä 
leirissä 2:30, aamu sarastaa, saamme lapset 
nukkumaan. Me teimme sen!”

Suunniteltuun vaellusreittiin tuli matkan varrella pieniä 
muutoksia, kilometrejä kertyi n. 50. Ensikertalaisena 
kokemukseni olivat hyviä ja ainutlaatuisia. 
Varautuessani pahimpaan, koin todellisia itseni 
ylityksiä, tuntureiden lisäksi. Lappia ja sen lumoa ei 
voi selittää, se on jokaisen itse koettava. Kehottaa voi 
kuitenkin tekemään jotain erilaista, itselle haasteellista 
ja ikimuistettavaa. Vaellusjoukko on hyvin yhteen 
hitsautunut vuosien aikana, mutta myös 
ensikertalaisten oli helppo sulautua mukaan. Uudet 
tuttavuudet ja tekemisen meininki olivat vaelluksen 
suola. Apu oli aina lähellä, siitä erityiskiitos mukana 
olleille nuorille ja matkanjärjestäjille. Ohkolassa on 
asenne kohdallaan.

Vuontispirtin ja  Nammalakurun välimaastossa. 
Kuva: Susanna Laine
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Syksyn harrastustoimintaa 
kylässämme

Urheiluseura OKA

Maastojuoksun mestaruuskilpailut pe 14.9. klo 18 
seuratalon pururadalla.

Kerhotoimintaa koulun salissa
Ma Sähly 1-3 lk klo 18- 19 / Jyrki Aronen

4-6 lk klo 19-20 / Vesa Pirjola
Ke Miesten sähly klo 20.15-21.15
To Naisten sähly klo 19-20 / Päivi Lindell

Lentopallo klo 20-21 / Vesa Pirjola

Huom! OKA:n salivuorot ovat maksullisia. 50 mk/hlö/ 
vuosi.
Tiedustelut Vesa Pirjola p. 050 381 9234 tai 
Vesa Lehmonen p. (019) 6889 157.

Nuorisoseura

Lapsille
Sirkuskurssi
Alkeisryfamä ti klo 14.45- 15.45 Ohkolan koululla. 1-6 
luokkalaisille, joilla ei ole aiempaa kokemusta 
sirkustelusta.
Jatkoryhmä to klo 14.45- 15.45 Ohkolan koululla. 1-6 
luokkalaisille, jotka ovat olleet mukana sirkuskurssilla 
tai -leirillä tai osaavat seuraavat perustaidot: 
kuperkeikka (eteen ja taakse), kärrynpyörä sekä käsillä 
seisonta seinää vasten.
Osallistumismaksu 200 mk/ lukukausi, 400 mk/ 
lukuvuosi + seuran jäsenmaksu (maksetaan ohjaajalle). 
Kurssille on otettu 15 ennakkoon ilmoittautunutta. 
Peruutuspaikkoja voi tiedustella ohjaaja Karita Laisilta 
p. 050 357 7243 tai Tuula Heikkiseltä.

Disco-ja showtanssia 10-12—vuotiaille 
Sunnuntaisin (alk. 16.9.) klo 13 Ohkolan Ns-talolla. 
Ohjaajana Elina Kiuttu p. 040 778 4788. 
Osallistumismaksu 80 mk maksetaan ohjaajalle.

Kuvataidekurssi 1 -4 luokkalaisille 
Marraskuussa 4 peräkkäistä keskiviikkoa (7., 14., 21. ja 
28. päivä) klo 18- 19.30 Ohkolan NS-talolla. 
Askartelua, maalausta ja piirtämistä syysiltojen ratoksi. 
Ohjaajina Eeva Niemi ja Sanni Pursiainen. 
Ilmoittautuminen 31.10. mennessä Eeva Niemelle p. 
050 361 9274. Max. 20 kurssilaista. Osallistumismaksu 
50 mk maksetaan ohjaajalle.

Aikuisille
Tanssikurssi marras-ja joulukuussa sunnuntaisin 
alkaen 11.11. klo 17.00-20.00 
Opetellaan erilaisia vakiotansseja.
Opettajana Reetta Pirhonen.
Osallistumismaksu: jäsenet 100 mk, muut 200 mk.

Atk-kurssi lokakuussa
Käydään läpi tekstin- ja kuvankäsittelyä Page Maker -  
ohjelmalla. Kurssilaisten toiveet pyritään ottamaan 
huomioon. Opettajana atk-kouluttajat Kari Rantala ja 
Jari Sund. Osallistumismaksu: jäsenet 100 mk, muut 
200 mk. Ilmoittautuminen 20.9. mennessä

sähköpostitse osoitteeseen eiia-hynninen@luukku.com. 
Tarkempi ajankohta sovitaan ilmoittautuneiden kesken.

Tiedustelut: Eija Hynninen p. 044 590 6858.

Mäntsälän Kansalaisopisto

Ohkolan NS-talo

Kansantansseja lapsille
Maanantaisin 10.9.2001 alk. 3-7-vuotiaat klo 
18.15- 19 ja kouluikäiset klo 19.15-20.
Opettajana Eija Hynninen. Kurssimaksu 160 m k.

Ohkolan koulu

Ikäihmisten keppijumppa
Keskiviikkoisin klo 18.30-19.15 (12.9. alk.) 
Opettajana Tapio Rantanen. Kurssimaksu 130 mk.

Keppijumppa
Keskiviikkoisin klo 19.15 -20.15 (12.9. alk.) 
Opettajana Tapio Rantanen. Kurssimaksu 190 mk.

Brush up your English / Englannin taitojen 
elvyttelyä
Lauantaisin 22.9.-20.10.2001 klo 10- 12.30.
Opettajana Karita Laisi. Kurssimaksu 120 mk. Max. 14 
opiskelijaa.

Hvökännummen kerhotalo

Eläkeläisten liikuntaryhmä
Keskiviikkoisin klo 13.30-14.15 (12.9. alk.)
Opettajana Kirsi Lindgren. Kurssimaksu 130 mk.

Este pais / Matkailuespanjaa
Keskiviikkoisin 12.9.-28.11.2001 klo 18.30-20. 
Opettajana Karita Laisi. Kurssimaksu 150 mk. Max. 14 
opiskelijaa.

Tiedustelut: Kansalaisopiston toimisto 
p. (019) 689 0371.

Mäntsälän Voimistelijat

Tiistaisin Ohkolan koululla
Vauvajumppa (3-12 kk) klo 18-18.30. Irja Hemmilä. 
Lapsen ja aikuisen yhteinen, lauluin ja leikein siivitetty 
liikuntahetki.
Tenavien temppujumppa 5-6 vlclo 17.15-18.00. 
Marita Nygvist ja Nina Laine.
Harrasteryhmä, jossa opetellaan voimistelun alkeita. 
Tunneilla harjoitellaan myös välineillä ja telineillä. 
Naisten kuntotrimmi klo 18.30-19.30.
Rento meininki, iloinen musiikki ja helpot kuviot.
Sopii kaiken kuntoisille naisille. Tunneilla vaihteleva 
ohjelma.

Torstaisin Hvökännummen kerhotalolla 
Naisten kuntotrimmi klo 18-19. Kirsi Lindgren.

Ilmoittautumiset ja maksut ohjaajalle paikan päällä. 
Tiedustelut: Henna Tulkki p. 040 5137 892.
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Hyökäpartio Hyökännummelle
Teksti: Kirsi Lindgren

Keväällä 2001 kokoontui joukko aikuisia ja lapsia 
keskustelemaan partiotoiminnan aloittamisesta 
Hyökännummella ja Ohkolassa. Innokkaita vetäjiä ja 
vastuunkantajia löytyi niin monta, että haave oman 
lippukunnan perustamisesta voitiin toteuttaa.
Koulujen alkamispäivänä 14.8.2001 oli lippukunnan 
perustamispäivä. Hyökännummen kerhotalon ’’tupa” 
oli täysi, kun Uudenmaan Partiopiiristä Mika Parkka ja 
Järvenpään Kiehisistä Jenni Heiskanen opastivat 
virallisissa asioissa aloittelijoita eteenpäin. 
Loppuhuipennukseksi lippukunnan nimeksi äänestettiin 
Hyökäpartio. Onnea Anna-Riitta Simoselle nimen 
keksimisestä! Muutaman viikon sisällä lippukuntaan on 
ilmoittautunut 36 sudenpentua (4 ryhmää 7-10 v.) ja 
13 vartiolaista (2 ryhmää 11-14 v.). Jokaiselle ryhmälle 
on löytynyt oma vetäjä, joille järjestetään lokakuun 
aikana asiantuntevaa koulutusta. Monet vanhemmat 
ovat antaneet kannustavaa ja myönteistä palautetta eli 
partiolla on mielestämme ollut ’’sosiaalinen” tilaus 
Hyökännummella. Syy, miksi perustimme oman 
lippukunnan on se, että Järvenpään Kiehiset on jo nyt 
niin suuri lippukunta (240 jäsentä), ettei se kykene 
ottamaan lisää jäseniä. Mäntsälän Metsäkävyt on taas 
niin kaukana, joten Uudenmaan Partiopiirin 
suosituksesta perustimme oman. Tavoitteemme on 
saada lapset ja nuoret ulos luontoon ja siihenhän meillä 
on hienot resurssit. Ympärillä on metsää, ja 
aloitammekin toiminnan lippukunnan yhteisellä 
suunnistuskoulutuksella, vetäjänä Anne Kataja. 
Suunnistustaitoja harjoittelemme myös 
viikonloppuretkellä. Haluammekin sydämestämme 
kiittää kaikkia tahoja, jotka ovat mahdollistaneet 
toiminnan käynnistämisen. Mäntsälän seurakunta ja 
Saviahon päiväkoti antavat tiloja käyttöömme, Keski- 
Uudenmaan Sairaankuljetus Oy on ilmoittautunut 
tukijaksemme ja lukuisa joukko vanhempia ja muita 
vapaaehtoisia mukanaolijoita antavat voimavaroja 
toiminnan tehokkaaseen käynnistämiseen.
Syysterveisin Hyökäpartion lippukunnan puheenjohtaja 
Arja ’’Olive” Ylitalo p. (09) 291 7051 ja sihteeri Tiina 
Latva-Hirvelä p. (09) 271 2548.

Hyökäpartion toimintakalenteri 2001-2002

Syyskuu: Tervetuloa partioon -kurssi ja 
Suunnistuskurssi 4.-11.9.
Lokakuu: Retki ja Revontulet partiotaitokisa 
Järvenpäässä 6.10.
Marraskuu: Isänpäiväjuhla, Kirpputori ja 
Joulukalenterin myynti
Joulukuu: Itsenäisyyspäiväjuhla ja Myyjäiset 
Tammikuu: Toiminta alkaa viikolla 2 
Helmikuu: (Talviloma vko 8) Muistelemispäivä 22.2. 
ja Laskiaisrieha 25.2.
Maaliskuu: Riihitys 
Huhtikuu: Yrjönpäivä 23.4.
Toukokuu: Retki/ kisat ja Äitienpäiväjuhla

Apua sirkuskärpäsen puremille
Teksti: Karita Laisi

Ohkolan Nuorisoseurassa alkaa uusi lasten 
harrastustoiminta - sirkus. Into sirkuskerhoon on ollut 
suurta ja jo viime syksynä Ohkolassa järjestetty sirkus 
työpaja pullisteli lapsista. Sykäyksen kerholle antoi 
kuitenkin viime kesäkuussa pidetty sirkusleiri 
Lappeenrannassa, jonne osallistui 7 lasta ja ohjaaja. 
Sirkus on monipuolinen harrastus. Se on teatteria ja 
liikuntaa, kehittää keskittymiskykyä ja opettaa ihmistä 
erilaisuuden hyväksymiseen.

Ohkolan Nuorisoseura on hankkinut kerholle kolme 
yksipyöräistä, tasapainoilupallon, diapoloja ym. 
jännittävää. Lauantai aamupäivisin kerholaisilla on 
mahdollisuus harjoitella sirkus välineillä joko 
seuratalolla tai sopimuksen mukaan koululla. Kerhojen 
ohjaajina toimivat Karita Laisi ja Tuula Heikkinen. 
Lisäoppia lapset saavat viikonloppuina, jolloin 
sirkustaiteilijat tulevat opettamaan.

Nuoret, jotka ovat kiinnostuneita sirkuksesta voivat 
perustaa oman harjoitteluryhmän ja harjoitella 
lauantaisin seuratalolla lasten jälkeen. Nuoret voivat 
myös osallistua viikonloppukursseille omana 
ryhmänään. Ensimmäinen tällainen tilaisuus on 20.- 
21.10 j olioin Heikki Leppävuori j a Riikka Ästrand 
opettavat tasapainoilua, akrobatiaa, mimiikkaa ja 
jongleerausta. Lisätietoja: 050 357 7243 (Karita).

OKA yleisurheili sankoin joukoin
Teksti: Vesa Pirjola

Kaunis alkusyksyn sää houkutteli 116 innokasta 
yleisurheilijan alkua Ohkolan koululle. Se on suurin 
osallistujamäärä kautta aikain OKA:n kilpailuissa. 
Järjestäjille määrä oli iloinen yllätys, joka aiheutti 
aikataulun venymistä ilmoittautumisvaiheessa. 
Kiitokset kärsivällisille lapsille ja vanhemmille sekä 
toimitsijatehtävissä auttaneille henkilöille 
tunnelmaltaan hienoissa kilpailuissa. Parasta oli nähdä 
jokaisen yrittävän parhaansa lajeissa, joita ei 
välttämättä ollut useasti kokeillut. Hienoa oli myös 
sarjan T/P 13 v osallistujamäärä. Se on hyvä osoitus 
siitä, ettei yleisurheilua tarvitse lopettaa 12 ikävuoden 
paikkeilla. Toivottavasti sama suuntaus jatkuu 
tulevaisuudessa.
Jos joku vanhemmista on kiinnostunut toimimaan 
yleisurheilun parissa, voi ottaa yhteyttä 
Vesa Pirjolaan p.050 3819234
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Hyökännummen asukasyhdistys tervehtii
Teksti: Antton Hägglund

’’Kun kesä mennyt on, syksy saapuu, se meidät taas 
erottaa”,...taitanee eräät laulun sanat kuulua. Nyt olis 
kuitennii tarkoitus lausua et kesän mentyä syksy meidät 
jälleen yhdistäis. Tarkoitus olis nimittäin polkaista 
käyntiin syyskausi yhdistystoiminnassa.

Mäntsälän seurakunnan isännöimä Hyökännummen 
kerhotalo antaa hyvät puitteet toiminnallemme. 
Syyskokousteemaa miettiessämme on jälleen noussut 
esille Hyökännummen kouluhanke, jonka toteutukseen 
näyttää monelta menneen usko. Varsinkin uudet 
alueelle muuttaneet ja muuttopäätöstä harkitsevat 
kyselevät koulun perään. Omasta mielestäni 
kouluhanketta ei voi enää mikään kaataa, vaan sen 
varaan voivat ihmiset rauhassa elämäänsä rakentaa. 
Ala-asteen perusopetuksen lisäksi rakennukseen tulee 
esiopetus, päivähoitotilat sekä monipuoliset 
liikuntatilat.

Syyskokouksessa ti 13.11. on kouluhankkeen lisäksi 
esillä oikoratahankesuunnitelma sekä visiot 
mahdollisesta lentokentästä. Paikalla on alan 
asiantuntijoita. Asukasyhdistystoiminnalla on 
merkittävä osa asuinalueemme kehittymistä entistä 
viihtyisämmäksi! Tule mukaan!

Syysterveisin Antton Hägglund.
Soitellaan! p. (09) 292 1215 ja 040 526 6462.

Vanhempaintoimikimnan syksy
Teksti: Riitta Nordgren

Bingoa pelataan lauantaisin 15.9. ja 22.9. klo 11 
Ohkolan koulun ruokalassa. Innostuksen mukaan 
jatkoakin järjestetään. Peli sopii kaikenikäisille, jotka 
tunnistavat numerot 1- 70:een. Pelikuponkien hinnat 
ovat 5 mk ja 10 mk.

Joka keskiviikko aikuisille ulkoilua, urheilua, 
yhdessäoloa ja tutustumista.
Syyskuun ajan (19. ja 26.9.) pelataan pesäpalloa 
koulun kentällä klo 18- 19. Jos on omia pelivälineitä, 
ota mukaan. Kaikki joukolla pelaamaan!
Lokakuussa (3., 10., 17. ja 31.10.) tehdään reippaita 
kävelyretkiä pitkin Ohkolaa klo 18 lähtien. 
Marraskuussa (7., 14., 21. ja 28.11.) lähdetään koululta 
klo 18 uimareissulle Hyvinkään uimahalliin. 
Uimahallimaksu kustannetaan itse ja kerätään 
autokuskille bensarahaa 5 mk/uimari.

Olemme olleet yhteydessä lastenmusiikkiorkesteriin 
nimeltä Tohtori Orff ja Herra Dalgroz. Konserttia 
työstetään marraskuulle!

Tämän syksyn aikana vanhempaintoimikunta on jo 
rahoittanut kuudennen luokan retken Helsingin 
edustalle Harakan saareen ja suunnitelmissa on myös 
ostaa jokaiselle luokalle oma nimikkojalkapallo.

Syksyn myötä myös vanhempaintoimikunnan 
edustajisto muuttuu. Tällä hetkellä toimikunnassa on 
neljä edustajaa eli kuuden luokan edustajat puuttuvat.

Tavoite on, että jokaiselta luokalta löytyisi yksi 
edustaja. Toimikunta toivoo pian uusia kasvoja 
riveihin ja lisää innokkaita tekijöitä mukaan!
Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous on 
ke 19.9. klo 19 Ohkolan koulun ruokalassa.

Terveisin Riitta Nordgren p. (019) 6889 326 tai 
050 376 6428.

Haluatko tilata seuraavia tuotteita 
kotiinkuljetettuina?!

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta myy seuraavia 
tuotteita. Tuotto käytetään oppilaiden hyväksi. Otamme 
tilauksia vastaan 28.9. asti.
Tilaukset: Riitta Nordgren, Eerola-Kortistotie 27,
04530 OHKOLA ja Heta Vasama, Nummelantie 5 A, 
04500 KELLOKOSKI. Tilauksen voi toimittaa 
oppilaan mukana koululle tai postitse.

Weskis wc-paperi 64 rll 
90 mk
Talkkari talouspaperi 32 rll 
90 mk
Bio Luvil pyykinpesuaine 7 1 
150 mk
Comfort huuhteluaine 5 1 
90 mk
Sun konetiskipuristetabletteja (100 kpl) 110 mk
Taski Profi tehopuhdistusaine 11 35 mk

Kotiinkuljetus vko 40. Maksu toimituksen yhteydessä. 
Liitä tilaukseen nimi, osoite ja puhelinnumero.

Vanhempaintoimikuiman vaiheita jatkuu
Teksti: Riitta Nordgren

1995 ( oppilaita 131)
Tammikuussa järjestettiin disco ja helmikuussa 
kylpyläreissu Edeniin sekä vietettiin laskiais- 
tapahtumaa. Kylän eri yhteisöjä oli haastettu 
leikkimieliseen hiihtokisaan ja yleisö sai veikata 
voittajaa.
Alkukeväästä kerättiin jätepaperia. 5 kg lehtinippuja 
kertyi n. 100. Tilojen puutteen vuoksi urakka todettiin 
liian hankalaksi. Maaliskuussa oli disco ja huhtikuussa 
mentiin taas Eedeniin. Samassa kuussa koulun 
henkilökunta ja vanhempaintoimikunta tekivät retken 
kansallisteatteriin katsomaan Shakespearen Myrskyä. 
Toukokuussa oli disco ja Viron Hallisten 
ystävyyskoulusta tuli vieraita. Isäntäperheille 
järjestettiin illanvietto Kellokosken seurakuntatalolla. 
Äitienpäivä juhlaan 6. luokkalaisten perheet tekivät 
kakut. Toukokuinen kevätretki suuntasi 
Suomenlinnaan. Kohteita olivat mm. Eläinmuseo, 
Postimuseo ja ARS -  95.

Ohkolan Nuorisoseuran talon varaukset ja näytöt 
hoitaa talonhoitaja Helena Liimatainen 
p. 040- 766 4539.

Löytynyt kultasormus Ohkolan sairaalan läheltä 
Kaarikujalta. Luovutetaan tuntomerkkejä vastaan 
p. (09) 292 1047/ Ryhmis.
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Sanni Helenius täytti 100 vuotta
Teksti: Marja ja Markku Kuivalahti, Hämeenlinna

Arolan Kylätien varrella Mansikkamäessä asustaa 
ainutlaatuinen siskosparvi. Vanhin sisarista on Sanni, 
joka täytti 21.8. pyöreät sata vuotta, eivätkä toisetkaan 
aivan nuoria ole. Impi on 93-vuotias, ja Saima täytti 
keväällä 90 vuotta. Sanni on tällä hetkellä Mäntsälän 
vanhin asukas.

Heleniusten sisarten isoisä Kustaa Adolf tuli 
Kangasaita ja oli muuraamassa mm. Mäntsälän 
kirkkoa. Kustaan poika Adolf oppi isältään muurarin 
taidot. Adolf meni naimisiin Ida Maria 
Johanneksentyttären kanssa, ja heidät vihittiin 
Mäntsälän kirkossa 1896. Avioliitosta syntyi yhteensä 
9 lasta, joista kaksi vanhinta poikaa Sulo ja Einari sekä 
neljäs lapsi Yrjö kuolivat ihan pieninä. Sanni syntyi 
perheen kolmantena lapsena 21.8.1901. Heleniukset 
asettuivat asumaan Mäntsälän Nummisiin. Täällä Sanni 
aloitti kiertokoulun, mikä toimi Ylikartanon 
tallimiehen Villhardin kammarissa. Sitä käytiin 5 
viikkoa yhteen menoon. Sanni meni 9-vuotiaana 
kansakouluun.

Vuonna 1915 perhe muutti Ohkolaan. Tuolloin 14- 
vuotias Sanni muistaa vieläkin muuttoon liittyneen 
ikävän: isovanhemmat ja kaverit jäivät Nummisiin. 
Kansakoulun jatkokurssin Sanni suoritti 
Mansikkamäestä, ja rippikoulun hän kävi Soukkion 
pikkupappilassa. Vuonna 1917 otetussa 
rippikoulukuvassa on 62 tyttöä sekä pappi Anselm 
Mikkonen. Ensimmäiset viisi vuotta Adolf, Ida ja 
heidän kuusi lastaan asuivat pienessä pihamökissä, 
kunnes 1920 valmistui nykyinen päärakennus. Pienestä 
pitäen lapset osallistuivat kaikkiin mahdollisiin töihin 
niin pellolla, navetassa kuin isän hanttina 
muuraustöissä. Isää piti aina totella. ’’Menkää ulos 
hörisemään”, komensi isä, jos tyttöjä alkoi naurattaa.

Parikymppisenä Sanni lähti ensin töihin Hyvinkään 
villakutomoon, sitten Kaukasten vanutehtaalle ja sieltä 
Helsinkiin Arabian tehtaalle lajittelemaan ja 
varastoimaan lautasia. Vuonna 1924 Sanni vaihtoi alaa

ja meni lastenhoitokurssille. Lastenhoitajan kokemusta 
tuli sekä Töölön lastenmajasta että 1926 Haapaveden 
pappilasta. 1928 Sanni sai Impi-siskonsa kanssa paikan 
Järvenpään paitatehtaassa. Ehtipä Sanni olla keittäjänä 
Kellokosken sairaalassa ja emännöidä Kellokoskella 
kahvilaa yhdessä Zaida Äkerblomin kanssa.

Arabian tehtaan mestari oli sanonut Sannin lähtiessä 
talosta vuonna 1924: ’’Tulkaa sitten takaisin, kun 
kyllästytte lapsiin”. Nuo sanat mielessään Sanni palasi 
Arabiaan 1931. Täällähän oli sitten aina vuoteen 1946 
saakka. Talon ainoa poika Reino kaatui talvisodassa, ja 
Adolf-isän voimat alkoivat ehtyä. Sanni muutti 
Mansikkamäkeen, jossa hän hoiti sekä isännän että 
emännän tehtävät. Impi ja Saima asuivat myös kotona, 
mutta olivat muualla töissä: Impi Arolan koululla 
keittäjänä ja Saima kylän postinkantajana. Vapaa- 
aikoinaan hekin osallistuivat talon töihin. Alli-sisko 
meni emännäksi naapuritaloon ja nuorimmainen 
Helmi-sisar muutti Helsinkiin ompelijanoppiin ja - 
työhön.

Heleniuksen sisarilta onnistuivat kaikki toimet. He 
olivat taitavia käsitöissä, viljelivät pellavaa ja työstivät 
sen kankaaksi asti, leipoivat, hoitivat karjaa, viljelivät 
maata, kaivoivat ojaa jne. Sanni hoiti talon hevostyöt. 
Vielä 90-vuotiaana Sanni oli luomassa lunta navetan 
katolta. ’’Satavuotiaaksi elääkseen tulee liikkua paljon 
jalkaisin, tehdä raskasta työtä, välttää sokeria ja  ottaa 
lääkkeet syötyä! ” neuvoo Sanni.

Marraskuun lehden teemaina Yrittäjyys

Pyrimme kokoamaan seuraavaan lehteen 
palveluhakemistotyyppisen luettelon Ohkola- 
Hyökännummi -alueen yrittäjistä ja 
palveluntarjoajista. Edullisella rivi-ilmoituksella 
voit tuoda oman osaamisesi kaikkien tietoon (esim. 
rakennus-, sähkö- tai auraustyöt sekä ompelu-ja 
käsityöpalvelua).

Ilmoituksesi voit soittaa Tarja Tallbergille 
p. 0400 992 335 lokakuun loppuun mennessä. 
Ilmoitukseen tarvitaan nimi, osoite ja 
puhelinnumero sekä toimiala. Maksun 50 mk voit 
suorittaa Nuorisoseuran tilille 528201-232469. 
Viesti: Kylälehden rivi-ilmoitus ja oma nimi.
Voit tiedustella myös ilmoitustilaa tai 
irtomainosjakelua lehden välissä

Lehden laatijat toivovat, että viimeistään vuoden 
vaihteessa löytyisi uusia kasvoja lehteä tekemään. 
Atk-kurssi lokakuussa tulee antamaan hyvän pohjan 
lehden taittotyön tekemiseen.
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Lukijan kynästä Ohkola -  me rakennamme yhdessä 
-  kuka tuhoaa????

Syyskauden käynnistyessä

On jälleen elonkorjuun aika ja syksy ovella. Muijakin 
on mökissään nauttinut kesästä muttei kärpäsistä. 
Juhannuksen jälkeinen aika korvasi alkukesän 
viileyden. Mukavaa, ettei talvella tarvitse kuunnella 
ihmisten valituksia kylmästä ja ankeasta kesästä. 
Vaikka kai sitä sitten keksitään jotain uutta 
valitettavaa.

Muijan puutarha on tuottanut hyvän sadon, 
valitettavasti vain aiempia vuosia runsaampaan 
omenasatoon on ilmestynyt pihlajanmarjakoi tuhojaan 
tekemään! Paikallinen viljelijäväestö on ollut työn 
touhussa niin, ettei Muija ole päässyt haastattelemaan 
heitä sadon laadusta ja määrästä. Toivottavasti kaikki 
ovat tyytyväisiä!

Syksyn tullen erilaiset toiminnat taas käynnistyvät. 
Nuorisoseuraltakin jo tuli esitettä kerhoista, 
Kansalaisopisto, Voimistelijat - tarjontaa riittää omalla 
kylällä! Käytetään niitä hyväksi, onhan se mukavaa 
ettei tarvitse lähteä omaa kylää edemmäs harrastamaan! 
Sitähän voisi vaikka lähteä Hyökännummelle 
matkailuespanjaansa kohentamaan, kun oman kylän 
tyttö Karita sitä opettaa! Toisaalta, ainahan 
tuommoinen kuntotrimmi olisi Muijallekin paikallaan, 
mahtaisivatko vanhat polvet kestää?

Voiko kylässämme olla niin mieleltään turmeltuneita 
ihmisiä, että ovat valmiita tuhoamaan toisten 
omaisuutta ilman mitään järjellistä syytä? Voiko elämä 
olla niin virikkeetöntä, että täytyy purkaa energiaa 
hajottamiseen ja aiheuttaa muille ihmisille sekä 
aineellista vahinkoa että suurta mielipahaa. 
Valitettavasti kysymyksiin on vastattava myöntävästi.

Maanantaina 27.8. klo 18-21 välisenä aikana 
kyläkoulumme seinustalla oleva lasten maastopyörä 
turmeltiin käyttökelvottomaksi. Pyörää ei yritetty ottaa 
käyttöön, vaan tarkoituksena oli saada vain tuhottua se 
mahdollisimman täydellisesti, ja valitettavasti siinä oli 
onnistuttu hyvin.

Poliisin arvion mukaan yleensä kauempaa tulevat 
rikolliset eivät pyri tuhoamaan, vaan korjaamaan 
parempaan talteen myytäväksi kelpaavaa omaisuutta. 
Tämä tuhoamistapaus lienee lähiseudun asukkaan 
aikaansaama.

Jos joku havaitsi ed. mainittuna aikana koulun pihalla 
liikkuvan henkilöitä, joilla mahdollisesti voisi olla 
osuutta tapahtuneeseen, pyydän yhteydenottoa joko 
allekirjoittaneeseen tai poliisiin.

Ja vielä lisää. Tätä juttua kirjoittaessani sain tietooni, 
että samassa paikassa on tuhottu toinenkin pyörä!!?

Toivottavasti kaikkeen harrastustoimintaan riittää Mikko Halonen puh. 0400 497 467
innostuneita vetäjiä, jotka ovat valmiita sitoutumaan.
Varmasti harrastuspiirin vetämiseen pätee vanha lause:
antaessaan saa! Työsuorituksia
Sitoutumista ja tekijöitä vaatii myös tämä kylälehti. 
Muija ainakin lukee tätä mielellään, muutakin kuin 
omat juttunsa! Lehden syntyyn osa antaa 
työpanoksensa, osa rahallista tukea. Lehti hyödyttää 
kaikkia kyläläisiä ja varmasti myös kaikkia kylän 
seuroja ja yhdistyksiä, suoraan tai välillisesti. Siksi 
onkin toivottavaa, että kaikki seurat edelleenkin 
osallistuvat kustannuksiin! Myös me rivilukijat 
voimme maksaa vapaaehtoista pientä tilausmaksua ... 
hups, on tainnut Muijaltakin unohtua tuo maksaminen!

Hyvää ja aktiivista syksyä kaikille!
Mökin Muija

PS. Muija on siirtynyt nykyaikaan ja on tavoitettavissa 
sähköisesti: mokin muiia@vahoo.com

Sähköalan työt
Seppo Savela
Eerola-Kortistotie 27,Ohkola 
p. 050 517 7458

Korjaus- ja pukuompelua
Helena Liimatainen 
Ohkolantie 445, Ohkola 
p. 040 558 4002

Fysioterapiaa ja hierontaa
Kirsi Lindgren 
Kaivolantie 9, Kellokoski 
p. (09)286 617

Eija Hynninen
Eerola-Kortistotie 161, Ohkola 
p. 044 590 6858

Lumenaurausta
likka Allonen 
Ohkolantie 288, Ohkola 
p. 0400 499 785
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OMKOLA-HYOKANNUMMI

Alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

A & T Lainio
soratoimitukset 
maansiirto kuljetukset

puh. 0400 607 439 /  Arto 
0400 678 749 /  Timo

O H K O L A N  
K O T I -  J A  
PITOPALVELU
Puh. 019 6889 171

KAIVUIPALVEI Silli OI
ARI SÄILIÖ, OHKOLA 

Puh. 0400 217 150

NYT ON KELLOKOSKELLA

KUKKAKAUPPA !
m a-pe 10.00-18.00
la  9 .00-15 .00
su  10.00-14.00

puh . (09) 279 2886
OLKAAT TERVETULLEITA !

KATUKEITTIÖ VÄLiPALA
Vanha Valtatie, IC@IS@icoski 

( 0 9 )  2 8 2  i m

Avoinna [oksa päivä 10.30-22.00 
Elintarvikkeet, Grillituotteet, 

Weikk«i®ss i® Loit®

Monipuolista koneurakointia
kaivinkone
m etsäperävaunu
auraus- ¡n  hm koitm kalusfe

leiri Säiiilä 0400 499 014

JÄRVENPÄÄN YKSITYSSLÄÄKÄRST 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

Henkilöstö-ja 
asiantuntij apalvelut

teollisuus
toimisto
taloushallinto
tietotekniikka
tulkkaus
käännöstyöt
lakiasiat
graafinen suunnittelu 
kotipalvelu

Ok Taito verkko 
Puistotie 27, 04420 Järvenpää 
p. (09) 279 0740, f. (09) 279 07444 
ok@taito verkko, fi 
www.taitoverkko.fi

Rakennuspalvelut
valvonta
rakennuttaminen
kuntoarviot
kosteustutkimukset
uudis- ja korjausrakentaminen

Timo Antikainen, 
puh. 0400 476 035

http://www.taitoverkko.fi


KAIVINKONEURAKOINTI 
KARI TAPPER

Maankaivuu ja kunnallisteknilliset työt 
Eerola-Kortistotie 200, 04530 Ohkola 

Puh. (019) 6889 109, 0400 491 529

[

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PAA-, NISKA- JA HARTLASARYT 
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASKIVUT

Mäntsäläntie 1-3 (Ostopörssin talo, Mäntsälä)
PUH. (019) 6871 513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16 A 6, 00100 H:ki, p. (09) 622 1810

Omaeläkkeellä täydennät 
omaa tai puolisosi eläketurvaa

Hannu Saastamoinen (019) 6886 165 
Markku Seppä 0400 921 332

TAPIOLA

PARTURI-KAMPAAMO Asemakatu 4,
„ Järvenpää

m  S i l  ' S  Puh. ( " )  279 3550' 7l$K0 Avoinna: IVla-to 9-18 
Pe 10-19, la 8-14

LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SINUA

Anneli Eerola
(019)6889 027 
0400 920 746

Kari Peussa
(09) 282 737 
050 529 0038

PYYDÄ TARJOUS! TULEMME LUOKSESI
P.s. Meiltä bonusta myös koti-ja maatilavakuutukseen

TILATAKSI
PASI VALO

Ohkola - Jokelanseutu

GSM 0400 217 505

LASLLINDBERO
Kaukotie 16 

04400 JÄRVENPÄÄ

% 24* $ Fax (09) 271 3547 
GSM 0400 486 336

Pia!» (09) 283 969

taksia HKka Jyvonen
u Z K j f  OHKOLA

1+8
henkilön

auto

(019) 6 8 8 9  1 4 8  
8 4 8 8  3 8 4  6 7 6

Tarvitsetko
°y  T ilausliikennepalvelua?

Nykyaikainen kalustom m e on 
käytettävis sä n n e . 

PS-B ussi Oy. Puh. (09) 292 1122, 
0400 453 490

In to  Saarinen ia A rto P eltom äki

VANHA YHDYSTIE 3, 04430 JÄRVENPÄÄ 
PUH. (09) 271 3663 
FAX (09) 271 3677 _

Erikoisosaamisemme Saab Volvo Renault

Järvenpään
KUKKATALO
ALHONTIE 6, 04430 JÄRVENPÄÄ 
P. (09) 279 7070, FAX (09) 291 9374 
ARK. 8-20, LA 8-18, SU 9-18

KERA-GRILLI
Keravanjärvi 

Puh. (019) 6889 197

Aukioloajat
Arkisin klo 6 .30  -  20 .00  
La -  Su klo 11.00 -  18.00


