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

Kuva: Markus Kajander

OKA:n yleisurheilukilpailut alle 9-vuotiaille pidettiin 
Ohkolan koululla 3.9. Ilmoittautuneita oli yhteensä 
huimat 58. Yläkuvassa Timo Männistö (vas.) ja  Mathias 
Maijanen (oik.) sekä ajanottajana Vesa Pirjola. 
Viereisessä kuvassa pituutta hyppää Ville Aunola.

Kuva: Markus Kajander

-  Syksyn tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia
- Vesi- ja viemäriasiaa
- Syyskuulumisia Hyökännummelta



Pääkirjoitus

Kaunis syksy on saatellut lapset kouluun, aikuiset töihin, kenet mihinkin. Kesästä 
on jäljellä joukko kauniita muistoja, lajittelemattomia valokuvia, oivalluksia elä
mästä, lapsuudesta...
- Näittekö te paljon Eemeleitä kesällä? En tarkoita sitä, että näittekö Öljymäellä 
Vaahteranmäen Eemelin monta kertaa vaan, että tuliko teille Eemeli kylään, muuttiko 
teille Eemeli asumaan tai kävitkö kenties Eemelin luona?
Testattiinko teillä tänä kesänä ovatko saappaat veden pitävät? Nielaisiko teillä joku 
kolikon? (Tai vastaavaa, lapsen mielikuvitushan on rajaton...) Toivottavasti ei sen
tään sitä lipputanko-juttua!

Lasten kyky mennä sisään tilanteisiin, ymmärtää ja myötäelää on huikea. Oli koke
mus päästä katsomaan Vaahteranmäen Eemeliä, mutta oli myös elämys päästä nä
kemään (ja kuulemaan) Öljymäen täysien näytösten lapsikatsojien reaktioita. 
Katsomot elivät Eemelin tarinan, kuka Eemelin kuka Iidan kanssa. Lasten kommentit: 
”Ei se Eemelin syy ollut! ” ’’Juokse Eemeli!!”, satapäinen hihityskuoro ja jännityk
sestä jähmettynyt silmäparienmeri oli palkitsevaa palautetta näyttelijöille ja ohjaa
jalle. Vuorovaikutus oli mutkatonta.

Lasten teatteri tai pikemminkin perheteatteri ovat monitasoista ja monipuolista 
elämyksien antamista ja jakamista. Mukana eivät ole vain esiintyvät lapset, tai lapsi- 
katsojat, joille tutun tarinan hahmot saavat elävän lapsen kasvot, kuhmut ja paarman 
puremat. Näytelmässä Vaahteramäen Eemeli, kirjallisuus, joka on lapsille ja van
hemmille yhteinen, tulee eläväksi. Näytelmä on elämys koko perheelle sillä teatteri- 
kokemuksen käsitteleminen koskee myös isää ja äitiä. Itse asiassa se koskee myös 
mummua ja vaaria, (mahdollisuus saada arvokasta tietoa omien vanhempien 
metkuista) joita myös oli katsomossa erittäin paljon, vähintään yhtä solidaarisina 
Eemelin kärsimyksille kuin heidän lapsenlapsensakin. Eemeleitä ja Iidoja on ni
mittäin aina ollut -  ja ihan varmasti tulee aina olemaankin.

Uusi syksyjä uudet metkut, 
tarmoa kaikille,

Karita Laisi

Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa 2003 (aineisto toimitettava 31.10.2003 mennessä)
Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@,surfeu.fi

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän yhdistyksistä muodostuva kylälehtitoimikunta, johon kuuluvat Heli Allonen Ohkolan 
Nuorisoseurasta, Lea Kotiluoto Ohkolan Diakonia- ja Lähetystoimikunnasta, Julika Vidgren Ohkolan VPK: s ta, Pertti Tik
kanen Hyökännummen asukasyhdistyksestä, Satu Latostenmaa Maamiesseurasta, Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta, Mika 
Ilkka Kylätoimikunnasta, Riitta Taari Hyökäpartiosta ja Riitta Nordgren Vanhempaintoimikunnasta.

Lehden taitto ja toimitus: Lehtitoimikunnan valitsema toimitus, johon kuuluvat päätoimittaja Laura Buttler 
p. (019) 6889 051, Heli Allonen p. 040 763 8911 ja Taija Pohjonen p. 040 775 7547.

Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy.

Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 8,5 €/vuosikerta.

Jakelu: Yhdistysaktiivit.



Ajankohtaista ja tulevaa

Syysmarkkinat Ohkolan koululla la 20.9. klo 10-14 
luvassa mm.
- aina suosittua poniratsastusta
- maukkaita makkaroita
- jännittävät arpajaiset
- lämpöisen kahvin ja pullan tuoksua ja makua
- suussa sulavia leivonnaisia
- tuuheita kanervia ym. ym.
Järj. Ohkolan koulun 4 ja 5 luokat 
Erittäin paljon tervetuloa!

Walentin Chorellin Kissankäpälien uusintaesitykset 
la 1.11. ja su 2.11. Ohkolan Ns-talolla.
Ohjaus Seija-Liisa Peltoranta.
Tarkemmat tiedot myöhemmin paikallislehdissä.

OKA: n toimintaa

Yleisurheilussa on OKA:n mestaruuskilpailut pidetty 
syyskuun 3. ja 10. päivä. Maastojuoksusarjan loput 
osakilpailut ovat to 18.9. klo 18 seuratalon pururadalla 
sekä to 2.10. ja  to 9.10. Ohkolan koululla klo 18.

OKA:n salivuorot Ohkolan koululla:
Poikien (5-6 lk) sähly tiistaina klo 19.30-20.30. 
Naisten sähly torstaina klo 19-20.
Miesten lentopallo torstaina klo 20-21.

Hyökännummen koululla:
Miesten sähly maanantaina klo 20-21.
1-2 luokkalaisten sähly tiistaina klo 16.30-17.30. 
Keskiviikon sähly (klo 17-18) oli tätä kirjoitettaessa 
avoin vetäjän puutteessa. Se olisi tarkoitettu 3-4 
luokkalaisille.

Nuoremmat voivat myös käydä vanhempien sählyssä 
jos matka aiheuttaa vaikeuksia.

Diakonia- ja lähetystoimikunnan 
tapahtumia

Eläkeläisten virkistyspäivä
Ohkolan Ns:n talossa kuukauden kolmas keskiviik
ko syksyllä 2003:
17.9.,15.10.,19.11. ja 17.12. klo 12-15
Kyytiä tarvitsevat: soitto Ns-talolle p. 6889 240 
virkistyspäivän aamuna klo 8 lähtien.
Ohjelmaa ja yhdessäoloa arpajaisten ym. 
toiveiden mukaan.

Virsilauluillat
To 9.10. klo 18.30 Ohkolan Mäki-Puotilassa 
Markku ja Liisa Rautasuolla Kivistönkulmantie 52.

To 6.11. klo 18.30 Ohkolan Mäki-Hemmilässä 
Timo ja Anneli Eerolalla Kivistönkulmantie 114.

Syyskokouksia
Ohkolan VPK:n syyskokous ma 13.10. klo 18 
paloasemalla.

OKA:n syyskokous ke 5.11. klo 18.30 Ns-talolla.

Hyökännummen asukasyhdistyksen
sääntömääräinen syyskokous on to 13.11. klo 18.30 
Tasalantien kerhotalolla.

Ohkolan Nuorisoseura ry:n sääntömääräinen syys
kokous su 23.11. klo 18 Ns-talolla.

Ohkolan VPK: n toimintaa

Ohkolan VPK: n nuoriso-osasto aloitti toimintansa vuo
si takaperin syksyllä. Reippaan alun jälkeen on osallis
tujien kiinnostus valitettavasti hiipunut sen verran, että 
toimintaa ei ole mielekästä jatkaa nykyisessä muodos
saan. Mutta nou hätä !!!, sillä jatkossa voivat jo harras
tuksensa reippaasti aloittaneet nuoret sekä myös uudet 
nuoret siirtyä Kellokosken VPK:n nuorten riveihin. 
Vetäjinä ovat tutut Eve ja Pauli. Ohkolan VPK tulee te
kemään yhteistyötä Kellokosken VPK:n kanssa ja tar
vittaessa avustamaan sen nuorisotoimintaa. Harjoituk
set ovat yli -94 syntyneille aina tiistaisin klo 18 alkaen 
osoitteessa Männistöntie 2.
Lisätietoja
Pauli Riikonen 040 533 1906, Kellokosken VPK 
Juha Halme 0400 710 353, Ohkolan VPK

Ohkolan VPK:n hälytysosaston harjoitukset jatkuvat 
pienen kesätauon jälkeen vanhaan tapaan maanantaisin 
klo 18 alkaen. Myös uudet jäsenet ovat tervetulleita 
mukaan toimintaan. Aikaisempaa palokuntakokemusta 
ei välttämättä tarvita, sillä koulutusta jäljestetään tarpeen 
mukaan. Riittää kunhan olet riittävän kiinnostunut toi
minnasta ja  uskot terveytesi ja  kuntosi puolesta 
selviytyväsi raskaistakin sammutus- ja pelastusteh- 
tävistä.
Lisätietoja: Jaakko Ahokas p. 0400 438 531 

Reserviläistoiminta
Suunnitteilla on jäljestää syystalven hiljaisina kuukau
sina jotakin jäseniä kiinnostavaa koulutusta esim. 
alkusammutusta, vauriopuunkäsittelyä, ensiapua.... 
Ehdotuksia!!
Kannattaa seurata paikallislehtien seurapalstoja. 

VPK:n historiikki
Jos haluat saada oman kappaleen VPK:n historiikkia, 
niin ota yhteys Jaakko Ahokkaaseen p. 0400 438 531 tai 
Aija Alankoon p. 6889 130.

Palotallin kokoustilan vuokrauksen hinta 20 e/ ilta. 
Sauna yms. erikseen sopien.
Jaakko Ahokas p. 0400 438 531.
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Hyökännummen kuulumisia

Hyökännummen koulu

Kun ensimmäinen koulupäivä tiistaina 12.8. koitti, oli 
monilla vanhemmilla huoli siitä, missä opetus loppujen 
lopuksi toteutuisi. Hyökännummen koulun valmistumi
nen oli jäänyt nimittäin viime tippaan. Ihan valmishan 
se ei vielä tiistai-aamuna ollut, mutta onneksi opetus 
päästiin aloittam aan uudessa, hienossa (kesken- 
eräisenäkin) ja kauan odotetussa koulurakennuksessa.

Oppilaiden mukaan ensimmäisinä päivinä oli paljon ta
varoiden järjestelyä, ja ruokailu tapahtui luokissa. Ener
giaa kului opettajilta ja oppilailta paljon muuhunkin kuin 
opetustyöhön, mutta ei se ainakaan oppilaita tuntunut 
häiritsevän. Tärkeää oli se, että koulumatka oli lyhyt ja 
aikaa jäi aamuisin enemmän nukkumiseen. Kouluun (tai 
kotiin) unohtuneet kirjatkin oli helppo hakea.

Ainakin näin alussa uusi koulu tuntuu vieraalta eikä ehkä 
niin kodikkaalta kuin Ohkolan koulu, mutta annetaan ajan 
kulua. Kahden koululaisen vanhempana tuntuu, että on 
yksi huoli vähemmän, kun linja-automatkat jäivät histo
riaan. Varsinkin pienille koululaisille se oli raskasta ja 
vähän liian jännittävää. Uskon myös, että yhteydenpito 
vanhempien ja koulun henkilökunnan välillä lisääntyy, 
kun ei tarvitse ajaa” Ohkolaan asti”. Liikenneturvallisuus 
on kuitenkin hoidettava ensisijassa kuntoon etenkin 
Ohkolantien kohdalla; sitten voi syksykin saapua.

Viikon kuluttua harrastustoimintakin käynnistyy, ja on 
mukava astua oman kylän koulun ovista sisään. Me muut
kin kuin oppilaat ja opettajat pääsemme tutustumaan 
uuden koulun tiloihin ja harrastamaan kuka mitäkin. 
Sekin on hyvä asia uudessa koulussa. Ja kun piha-alue 
saadaan kuntoon skeittailupaikkoineen, voisiko sitä enää 
muuta toivoa. Uskon, että tyytyväisiä Hyökän- 
nummelaisia on paljon, ja toivottelen vain voimia oppi
laille, koulun henkilökunnalle ja kaikille asukkaille (ja 
rakennusporulcalle, että koulu tulisi pian IHAN valmiik
si).

Syysterveisin Kirsi Lindgren

Skeittipaikka
Hyökännummen koulun takana on jo skeittipaikka as
faltoitu. Asukasyhdistys rakentaa skeittipaikan van
hempien talkoovoimin valmiiden piirustusten mukaan. 
Nuoret ovat hakeneet avustusta kunnalta ja ovat saaneet 
sitä 1000 euroa. Syksyllä nuoret ja lapset järjestävät 
varainhankintaa vielä jollakin tempauksella....... !!!

Talkoisiin pyydetään kuitenkin mahdollisia avustuksia 
esim. rakennustarvikkeina ja tietysti innokkaita rakenta
jia ja puuhaajia rakentamaan!

Talkoovastuullinen rakentamisen puolesta:
Juhani Vasko p. 0400 455 974

Asukasyhdistyksen skeittihankkeen vastuulliset:
Jarmo Sorsa p. 09- 282 994
Jussi Luhtamäki p. 09- 284 862
Taija Kuusela-Nissinen p. 09- 292 1426,

0400 588 951
Sami Puttonen p. 040 707 3350

Kuva: Tarja Pohjonen
Nuoria rakenteilla olevalla skeittipaikalla.

“Sinisen talon arvoitus”
Tasan vuosi sitten, Ohkolan Kyläsanomien syyskuun nu
merossa 2002, Kyläkulmat tutuiksi -sarjassa, kysyin 
mitäköhän sinisen taloon (entiseen Kyläkauppaan) tuli
si. Nyt se on selvinnyt! Ikkunassa lukee ’’Ompelimo”, 
talo on saanut aidan, nätin valkoisen, ympäriinsä, ja 
parkkipaikat talon edessä ovat varatut asiakkaille.

Tuula Hytti (ja miehensä Valle) hakivat paikkaa, sekä 
ompelimolle että kodille, ja Ohkolan ränsistynyt entinen 
kyläkauppa ’’kolahti”. Tuula ja Valle asuivat Järvenpääs
sä, ’’keskellä kaupunkia”, vaikkakin omakotialueella ja 
Tuulalla oli työtilat vuokratiloissa Jokelassa. Nyt he ovat 
ohkolalaisia! Valle tekee maansiirtotöitä, Tuula ompelee 
(vakioasiakkaina romanit) ja  entisestä saunasta/kylä- 
kampaamosta on tehty tyttärelle ’’kesäasunto”.

Haastattelussa Tuula kertoo miksi hän ei mainosta leh- 
dessämme: ”Ei tuntuisi reilulta, kun minulla ei ole aikaa 
ottaa uusia asiakkaita tähän hätään”. Mutta ei-vielä-ole- 
vat-tulevat asiakkaat ovat tervetulleita käymään, 
ompelimossa on kaupan valmiita juttuja, isoista tyynyistä 
tämän päivän harvinaisuuksiin: essut!

Toivotamme Tuulan ja Vallen sydämellisesti tervetul
leiksi kylään!
LB
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Hyökäpartio Lankongilla

Hyökäpartio osallistui menneenä kesänä Uudenmaan 
piirileiri Lankongille, eli osallistujia oli koko Uudel
tamaalta, pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Sana 
Lankongi on suomalainen perinnesana, joka tarkoit
taa käyntisiltaa maan ja  laivan välillä. Lankongin 
visiona oli ’’perinteinen uusmaalainen kylä”. Perintei
nen leiri olikin, ja  kylämäisyys aiheutui lähinnä 
todellapieneentilaan ahdetuista teltoista. Ihmisiä oli 
Porvoon Kött-bodaan ahtautunut 1650 partiolaista.

Lankongi kesti sudenpennuilla neljä ja  vartiolaisilla 
kahdeksan päivää. Torstaina kaikki tulivat leiri
paikalle, tai oikeastaan parin kilometrin päähän, au
toilla, josta matka jouduttiin taittamaan helteessä leiri
paikalle. Hengissä kuitenkin selvittiin. Johtajat olivat 
ehtineet jo aikaisemmin käydä laittamassa teltat pys
tyyn, joten kamat vaan sisään telttoihin ja samassa 
’’savussa” eli majoitusyksikössä (joita oli Lankongilla 
noin 15,40-100 vartiolaista per savu) majoittuviin Jär
venpään Metsänkävijöihin tutustumaan. Illalla oli ava
jaiset, joissa kerrattiin leirin sääntöjä ja esim. taistel
tiin bakteereita vastaan , jotka hyökkäsivät juuri, kun 
Porvoon terveystarkastajat olivat lavalla.

Perjantai ja  Lauantai kuluivatkin sitten lähinnä 
ohjelmapisteitä kierrellessä. Sunnuntaina oli vierailu
päivä, jonka aikana hiljennyttiin mm. kuuntelemalla 
gospel-konserttia, ratkottiin Porvoossa tehtyä ufo-ha
vaintoa ja  siihen liittyvää katoamistapausta, sekä 
keräännyttiin kaikki iltanuotiolle fiilistelemään, jon
ka jälkeen sudenpennut lähtivät pois vanhempiensa 
mukana, jotka olivat saaneet olla koko päivän muka
na.

Maanantaina jatkoivat vartiolaiset yksin ohjelma- 
pisteiden kiertelyä, mutta tiistaina lähdettiin tuu- 
lettumaan pois leirialueelta ’’haikeille” eli yön yli 
kestävälle retkelle. Osa lähti hunajaisiin Porvooseen, 
osa purjealus Valborgilla seilaamaan ja  osa itseään 
väsyttämään extreme-haikille.

Keskiviikkona palattiin aamusta, ja lähdettiin taas päi
väksi kiertelemään ohjelmapisteitä. Illalla oli päättä
jäiset, joissa ehdittiin vähän herkistelläkin, mutta enim
mäkseen juhlittiin. Torstai-aamuna pistettiinkin sitten 
vain kamat kasaan ja lähdettiin pois.

Kaikilla vaikutti olleen ainakin suhteellisen kivaa lei
rillä, joten ei kuin ensi vuotta odottamaan. Sitä ennen 
kuitenkin joudutaan tyytymään normaaliin viikko- 
toimintaan, joka jatkuu normaaliin tapaan.

Iivo Koirikivi

Toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Riit
ta Taariin p. 040 584 1819. Vanhemmille ja kaiken
ikäisille löytyy hommia aika varmasti.

Vesi= ja viemäriasiat

Jo kuusi vuotta on Ohkolan vesi- ja  viemäriasia ollut 
tapetilla. Sitä on suunniteltu kevyenliikenteenväylän alle, 
viereen, samaan aikaan rakennettavaksi... Nyt kevyen
liikenteenväylän rakentaminen on siirtynyt tulevaisuuteen, 
jolloin jostakin löytyy rahoitus. Siihen saakka siis 
pyöräilijät ja  ja lankulkijat saavat tapella tilasta 
autoilijoiden kanssa. Toivottavasti edellä mainitut 
voittavat jokapäiväiset kisat.

Vesi ja viemäriasia taas on ottanut harppauksen eteen
päin! Kesäkuun 17. päivänä oli informaatiotilaisuus 
Ohkolan koululla. Mäntsälän Vesi, toimitusjohtaja Hy
nösen suulla, kertoi meille kyläläisille (joita oli valitetta
van harvalukuisena paikalla), missä vaiheessa suunnitel
mat olivat, ja miten asian pitää edistyä. Kesäkuun koko
uksen antia olivat mm. seuraayat tiedot: Valtio kilpailuttaa 
työt, lointa maksaa materiaalit. Maanomistajien korva
ukset menevät kunnan laskuun. Vedet tulevat Tuusulasta 
ja jätevedet menevät sinne takaisin.

Kylätoimikunnan kysymyksiin vastattiin seuraavasti:
1) Liittymispakko?
a) Kunta määrittää ns. toiminta-alueen, jonka sisällä 
on pakko liittyä.
b) Viemäröinnistä ei saa vapautusta, ellei voi esittää hy
väksyttävää kiinteistökohtaista jätevesisuunnitelmaa. 
Vedestä voi vapautua esim. hyvän porakaivon myötä.
2) Voiko tehdä liittymisvarauksen? -  Voi tehdä.
3) Mitkä ovat kustannukset?
- Täytyy kattaa Mäntsälän Veden kustannukset.
- Liittymismaksusta ei vielä tiedetä tarkemmin. (12.9. 
toimitusjohtaja Hynönen kertoi, että suunnitteilla on kai
kille liittyjille sama ’’könttisumma”, mutta varmuutta ei 
vielä ole).
4) Liittymisaika? — Ensi keväänä, toivottavasti.
5) Kiinteistöjen haarat? -  Tonttihaarat teetetään ulko
puolisilla.
6) Miten Mäntsälän Veden mahdollinen myynti vai
kuttaa hintaan? -  Myynti tuottaa luultavasti hinnan nou
sua.

Vähäkylään päin ei ole tehty suunnitelmassa sivuhaaraa. 
Rakennuspaikan leveys 5 - 1 4  metriin, syvyys 2 metriä. 
Nämä olivat osa kesäkuun tilaisuuden antia.

12. syyskuuta toimitusjohtaja kertoi, että kunhan ne maan
omistajat, joiden maita tuleva runkoputki sivuhaaroineen 
koskee, ovat antaneet ’’työluvan”, niin asia lähtee ripeäs
ti liikkeelle. Aikataulu lyödään lukkoon syyskuun 26. 
päivänä, jolloin tiedetään, ovatko kaikki maanomistajat 
suostuneet. Lokakuussa alkaa kilpailutus, ja työt voivat 
alkaa marraskuussa. Tarkoituksena on, että runkoputki 
valmistuisi ensi kesään mennessä. Toimitusjohtaja pai
notti, ettei näkyvillä olleessa kartassa putken linjaus ole 
lopullinen, asiasta voi vielä keskustella.

LB
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Kulmakunnat tutuiksi

Juttusarja Kulmakunnat tutuiksi jatkuu vielä 
tässä numerossa Keravanjär\>en seudun esittelyllä.

Keravanj ärveläiset

Olemme uuden Hyvinkää-Mäntsälätien tuomia Keravan- 
järveläisiä, tai kuten ennen sanottiin Metsäkulmalaisia. 
Kesällä 1980 muutimme tänne jo ennestäänkin tutulle 
paikalle. Uuden tien ansiosta matkat niin Hyvinkäälle 
kuin Mäntsäläänkin lyheni huomattavasti. Alkuun liiken
ne oli hiljaista, saattoi päästä Hyvinkäälle niin ettei tul
lut yhtään autoa vastaan, tänä päivänä joutuu 
jonottamaankin päästäkseen pihalta tielle liikenteen se
kaan.

Hyvät tieyhteydet kuitenkin helpottavat kulkemista pit
kiäkin työmatkoja. Maanviljelys ja karjanhoito päätyönä 
on jäänyt historiaan ja laitumella käyskentelevät lehmät 
ovat vaihtuneet toisenlaisiin kotieläimiin, koiria ja kis
soja on lähes joka talossa. Ennen työn vuoksi tärkeitäkin 
hevosia löytyy, nyt enemmänkin huvin kuin hyödyn 
vuoksi.

Lasten koulu saa meidän vanhemmat liikkumaan paljon 
Ohkolassa, koululla ja seurantalolla sekä muissa yhtei
sissä tapahtumissa. Nyt kun omat ovat jo koulunsa käy
neet, tulee harvemmin ajeltua siihen suuntaan, ellei sit
ten ole postiasioita Kellokoskella. Kaupassakäynnit ky
lältä hoituvat työmatkan varrella Hyvinkäällä tai Mänt- 
sälässä.

Silloin kun me muutimme tänne, naapurit vierailivat 
paljon toistensa luona iltaisin ja viikonloppuisin, nyt on 
muut menot ja usein illat menevät ajellessa harrastuk
sesta toiseen ja naapurit saattavat jäädä vieraiksi. Hie
noa on, että tänä päivänä tänne on muuttanut ja rakenta
nut paljon uusia asukkaita. Olemme iloisia heistä ja  toi
vomme heidän tuntevan olonsa tervetulleiksi.

Mielestämme Keravanjärvi on hyvä paikka olla ja elel
lä. Palveluja tietenkin kaipaamme ja  ensimmäistä 
markettia ja postia kioskin lisäksi odottelemme. Taitaa 
olla vitsi vielä, mutta kenties totta tulevaisuudessa.

Anneli ja Kalervo Hovi

Itäranta

Keravanjärven itäisellä rannalla oli 1950-luvulla pari 
ympärivuotista asukasta, ja jokunen kesämökki. ’’Helinin 
ukko” oli avannut rantansa kyläläisten käyttöön, sinne 
mentiin uimaan. Koski-Jussin talon oli useimmiten 
tyhjänä, mutta pihapiirissä oli perunamaa ja  kukkia, 
paikka oli selvästi ’’asuttu”. Aivan tien päässä, melkein 
jo Hyvinkään puolella oli Louhelan talorykelmä, kesäisin 
sieltä kuului usein monen lapsen äänet. Ja kesäisin kuului 
mökkien rannoilta iloisia ääniä -  talvisin kaikki oli 
hiljaista.

Ajat ovat muuttuneet; kesämökkejä (vai pitäisikö sanoa 
’’taloja”?) on tullut lisää, ja ympärivuotisia asukkaitakin, 
joista ensimmäisinä talonsa järven rantapiiriin rakensi
vat Reino ja  Lea Lepola. Heidän talonsa on kauniilla 
paikalla, talon ympärillä melkein puistomainen pihapiiri, 
jonka nurmikon alla on jotain, joka rakennusvaiheessa 
oli aivan uutta. Maalämpö! Ohkolan ensimmäinen maa
lämpö-projekti tehtiin tänne. Kyläsanomien edustaja 
muistaa hyvin miltä se näytti: syviä ojia, mustia kiiltäviä 
putkia sinne tänne... Silloin, 1981, tämä oli uusinta uut
ta, ja siitä povattiin tulevien aikojen ehdotonta ykköstä 
lämmityksen alalla.

Reinon ja Lean mielestä systeemi on toiminut hyvin, vasta 
viime keväänä maalämpökone uusittiin.

He ovat asuneet talossaan pari vuosikymmentä, ja koke
neet alueen muutoksen -  omakotitaloja rakennetaan 
viuhaa vauhtia heidän ympärilleen, yksinäisyys on men
nyttä, mutta niin kuin Lea sanoo: täällä on mukavaa asua, 
rauhallisuus on tallella ja  nykyään tie aurataan tie- 
hoitokunnan toimesta, enää ei tarvitse tehdä sitä itse. 
Yhdistelmä rauhaa-naapureita-erämaita toimii hyvin.

LB

Marraskuun numerosta jatkuu Kulmakunnat tutuksi 
juttusarja. Edellisen kauden aikana tutustuttiin 
kylämme ihmisiin ja asutukseen. Nyt keskitytään 
luontokohteisiin esim. Sandbergin pelto, Kivilampi, 
Ohkolan jokilaakso. Ohkolan luontokohteiden 
esittelyn takana on ajatus siitä, että me oppisimme 
tuntemaan ympäristömme ja toimimaan siinä. Puhu
mattakaan siitä, että oppisimme löytämään kiinnosta
vat paikat.

Jos haluat kirjoittaa jostakin kiinnostavasta luonto
kohteesta, niin kirjoita, soita, ota yhteyttä!

Sieniä ja marjoja on runsaasti - lähtekäämme met
sään, metsään, metsään, lähtekäämme metsään 
retkelle ! (Kuka muistaa sen laulun?)

Hyvää syksyä toivottaa toimitus!
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Ohkolan VPK: e kuulumisia
VPK vesillä

Heinäkuun viimeinen sunnuntai oli meidän vpk-hen- 
kisen porukan retkipäivä. Palotallilta lähti liikkeelle 19 
aikuista ja 8 lasta suuntana Helsinki ja siellä J.L. Rune
berg- laiva. Bussimatkan aikana satoi oikein reippaas
ti: pysyisimmehän virkeinäja kaunishipiäisinä, jos 
laivamatkallakin tulisi vettä taivaan täydeltä. Vaikka 
laiva oli paljon pienempi kuin olin kuvitellut, niin 
meidän lisäksi se olisi mahduttanut mukaan parisataa 

muuta matkailijaa. Loppupuolella matkaa aurinkokin 
tuli esiin ja meri oli tyyni. Laivalla saatoimme nauttia 
erilaisia virvokkeita ja nauttia kiireettömyydestä. 
Porvoossa laiva ankkuroi aivan keskelle kaupunkia. 
Rannalla odotteli jo bussi valmiina kuljettamaan näl
käisen joukkomme ruokailuun. Kesäinen Por
voo houkuttelee matkailijoita ja  se näkyy ruoka
paikkojen ja kahviloiden määrässä. Ruokailun jälkeen 
meillä oli ohjelmassa tutustuminen Lelu- ja  nuk
kemuseoon tai omatoimista tutustumista Vanhaan kau
punkiin. Museossa oli aivan uskomaton määrä leluja. 
Aikui-sellekin museo oli mukava käyntikohde ja vä
hän päästä saattoi kuulla jonkun huudahtavan:” Hei, 
katso! lommoinen nukke (auto, peli jne.) urullakin oli 
kotona !” Vanhimmat lelut ovat yli sadan vuoden ikäi
siä, joten lapset saattoivat nähdä, millaisilla leluilla 
heidän isoisovanhempansa olivat leikkineet. Moni 
porukastamme löysi vielä kiinnostavaa nähtävää vie
reisestä perämoottorimuseosta.
Paluumatkalla poikkesimme vielä Kiialan kartanossa, 
jossa kasvatetaan valkoista Charolais- lihakarjaa. Mo
nella oli jokin kädessä jokin kassi muistona käynnistä 
puodissa. Pihalla ihmettelimme puista portaikkoa, jon
ka ylin porras päättyi ilmaan. Se oli am erik
kalaisturistien maaseuturetken kohokohdan varustelua: 
näitä portaita pitkin turistit nousevat traktorin lavalle 
ja sitten eksoottisesti olkipaalien päällä istuen he te
kevät kiertoajelun kartanon mailla. Meidän poruk
kamme sen sijaan kiipesi takaisin linja-autoon. Tunnin 
ajelun jälkeen olimme Ohkolassa. Perillä totesimme, 
että meidän lähiympäristöstämmekin löytyy mukavia 
käyntikohteita; kivan retken ei tarvitse välttämättä 
suuntautua kauas.
Arja Alanko

Kuva: Jaakko Ahokas

Ohkolan VPK aloitti reserviläistoiminnan

Ohkolan VPK:n yhteyteen perustettiin palokuntareservi. 
Reserviläistoiminta oli ollut jo pitkään harkinnan alla, 
mutta edelliskesän useat maastopalot ja sitä edeltäneen 
syksyn myrskytuhot jouduttivat osaston tarvetta järjes
täytyä. Juuri kuten joku joukostamme lyhyesti tokaisikin: 
’’Äijät loppu kesken” !

Nykyisin vaaditaan palohälytyksiin osallistuvalta 
sammutustyökurssin suorittaminen ja sitä edeltävä vuo
den harjoittelu. Varsinaisten pelastustöiden lisäksi on 
kuitenkin olemassa paljon VPKdle annettuja tehtäviä, 
jo ita voivat suorittaa myös riittävän terveyden ja 
perehtyneisyyden omaavat henkilöt, eli nyttemmin 
reserviläiset. Rerviläistoiminta on lyhykäisyydessään sitä, 
että siinä toimivat henkilöt ovat valmiita lähtemään aut
tamaan silloin, lcun heitä tarvitaan. Varautuminen mah
dollisiin onnettomuuksiin on järkevää aina silloin, kun 
niitä pidetään vähänkin todennäköisinä. Onhan 
historiakin osoittanut, että kyläläisten yhteistyötä sammu
tustöissä on tarvittu.

Kutsu aloittamistilaisuuteen tavoitti suuren joukon jo ai
emmin VPK:ssa aktiivisesti toimineita jäseniä, mutta 
myös moni uusi tulokas oli huomannut lehdessä olleen 
kutsun ja saapui täydentämään joukkoa. Osallistujien 
määrää voidaan pitää erinomaisena, sillä toimintaan 
ilmottautui reilusti yli 20 henkeä !

Tilaisuus aloitettiin viettämällä hiljainen hetki pari päi
vää aiemmin menehtyneen hälytysosastomme j,äsenen 
muistoksi. Mäntsälän pelastuslaitoksen päällikkö Jarkko 
Selin kertoi yleisesti sammutus- ja raivaustöihin osallis
tumisesta ’’maallikkona”. Alustuksessa kerrottiin mm siitä 
mitä sammutus- ja pelastustöitä saa tehdä ilman ao kurs
silla hankittua sammutusmiehen pätevyyttä.

VPK:n päällikkö Jaakko Ahokas palautti m ieliin 
edelliskesänä olleita metsäpaloja ym tapahtuneita onnet
tomuuksia. Useissa niissä oli käytetty reservimiehiä mm 
jälkiraivauksiin. Osallistujille kerrottiin toiminnan aloit
tamisen yhteydessä laadita johtosäännön pääasiallinen 
sisältö, eli lyhyesti toiminnan sisältö ja sen muodot. Ti
laisuuteen kutsutta vakuutusyhtiön edustaja kertoi metsä- 
vahingoista lähinnä vakuutusyhtiön näkökulmasta. 
Lopuksi nautittiin saunasta ja  nuotiolla paistetuista 
makkaroista.

Suurkiitokset tilaisuuteen osallistuneille! Toivottavasti 
saamme vastaisuudessakin kokoontua yhtä leppoisissa 
merkeissä. Ovet uusille halukkaille reserviläisille ovat aina 
auki !! Ota rohkeasti yhteyttä joko Säijälän Keijoon p. 
040 502 9382 tai Ahokkaan Jaakkoon p. 0400 438 531!

JAA
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Seurojen syyskuulumisia

Jääkiekkokaukalon remontti

Jääkiekkokaukalon remontti alkaa vielä syksyn aikana. 
Viivästys johtuu syystä, että parakki päästiin siirtämään 
pois vasta kun varmistui, että Hyökännummen koulu 
käynnistyy ja luonnollisesti kentän remonttia ei voitu 
aloittaa ennen sitä.

Tavoitteena on, että viimevuoden tapaan Luistinradan 
valvonta / hoitorinki saadaan pyörimään kunnostetulla 
kentällä myös tulevaksi jääkaudeksi. Yhteyshenkilönä 
on lupautunut toimimaan vielä toisen kauden Eija Hyn
ninen. Eijalle p. 050 593 9683 voi ilmoittaa halunsa olla 
mukana varmistamassa, että omalla kylällä päästään 
luistelemaan.

Eija Hynninen

Nuorisoseuran harrastustoimintaa
Haluatko näytellä? Kiinnostaako teatteri? Haaveena kir
joittaa käsis?

Teatterityöpaja yli 15-v nuorille ja aikuisille

Työpajassa tehdään erilaisia improvisaatio- ja  teatteri- 
ilmaisuharjoituksia sekä valmistetaan oma produktio. 
Työpajaa ohjaa Tuija Kosonen ja se kokoontuu viilcon- 
lopuisin 1.-23.11. klo 10-13 Ohkolan Ns-talolla. Kurs
sin aikataulua osallistujat voivat muokata ohjaajansa 
kanssa.
Vielä mahtuu mukaan, ilmoittautua voi Karita Laisille, 
p. 050 357 7234. Työpajan hinta on 25 euroa (24 h).

Uutisia Ohkolan sirkuksesta: Ihmeelliset opettajat!

Ohkolan sirkuskolan syksy on pyörähtänyt käyntiin kol
men uuden ja yhden vanhan opettajan voimin. Uudet 
opettajat - Petri Heikkilä, Anna Räsänen ja  Jonna Sirviö 
ovat kaikki sirkusalan ammattilaisia ja heillä on vuosien 
kokemus sirkuksessa työskentelemisestä. Haminan teini- 
sirkuksen johdossa ja sittemmin Lahden Nuokun sirkuk
sen toiminnanjohtaja toiminut Jonna Sirviön mielestä 
lasten sirkusharrastulcsessa tärkeintä on ’’hauskuus ja 
yhdessäolo” sekä ”ne yhteiset, mahtavat kokemukset 
mitä saadaan”. Petri Heikkilälle myös taiteellisuus on 
tärkeätä. Petri työskentelee opettamisen lisäksi Tanssi
teatteri Huijaruutissa. Heikki Leppävuori, joka myös on 
Tanssiteatteri Hurjaruutin esiintyjäkaartia, opettaa 
sirkuskolassa kevätkaudella.

Toivomme sirkuslaisille haijoitteluintoa ja onnistumisen 
iloa! Toivottavasti mahdollisimman moni kyläläinen 
pääsee näkemään pienten sirkuslaisten taidonnäytteitä 
syksyn aikana ja viimeistään joulunäytöksessä!

Karita Laisi

Vanhempaintoimikunnan vaiheet on käyty läpi edellisissä 
lehdissä ja nyt otsikko vaihtuu:

Vanhempaintoimikuniian terveiset

Eli päästiin elämään tätä päivää ja kerrotaan mitä on tehty 
lähi kuukausina ja mitä suunnitellaan tulevaisuudelle. Sen 
verran kuitenkin toukokuun kevätjuhlasta, että hienosti 
suunniteltuja upeasti toteutettu !!! SUURKIITOS KAI
KILLE! Aplooditkin pyydettiin antamaan vasta lopus
sa, ettei hieno kokonaisuus särkyisi. Eikä se särkynyt. 
Se olikin sitten viimeinen yhteinen juhla ” isossa kou
lussa”, ja oli varmaan enempi tai vähempi haikea hetki 
jokaiselle paikalla olleelle. Se päivä saattaa tietysti vielä 
tulla, että koulu on uudestaan yhtä ahdas kuin viime vuo
sina. Eikä se kaukana ole, koska parakkikoulu lähti mat
koihinsa niin eipä sitä vapautunutta tilaa yhtäkkiä sitten 
ollutkaan.

Vanhempaintoimikunnan kokousta ei vielä tätä kirjoit
taessa ole pidetty, joten tulevista suunnitelmista ei vielä 
ole mitä kirjoittaa.

Koska koulu puolittui niin toimikuntakin puolittui. Eli 
meitä on viisi. 3 edustajaa jää pois nyt kun kaksi vuotta 
on tullut täyteen. Poisjäävät edustajat ottavat asian pu
heeksi luokkakokouksissaan j a yhdessä muiden vanhem
pien kanssa äänestävät ja löytävät edustajan seuraavalle 
2- vuotisjaksolle. Ekan luokan ensimmäisessä kokouk
sessa löytynee myös edustaja heille. Toivottavaahan oli
si, että joka luokalta olisi vähintään yksi edustaja. Mie
hetkin ovat tervetulleita. Vanhempaintoimikunnan 
rahakukkaron nyörien avautuminen luokkaretkiä ym 
mukavaa varten on kiinni siitä, että edustaja toimikun
taan löytyy.

Hyvää alkanutta syksyä! enää n. 6 kk kevääseen... 

Riitta Nordgren

Urheiluasiaa

Ohkolassa on muutamia SM-tasoisia urheilijoita, on 
parin vuoden takaisia Suomen mestareita, veteraani- 
luokan kärkimiehiä sekä (ilmeisesti) Suomen nopein 
tyttö. Mikä laji tämä on? Kyse on endurosta, jonka 
harrastajia on siis kylällä monta perheen pienemmis
tä lähtien, mutta ajohaijoittelupaikkoja ei. Jos sinulla 
on maa alue, jonka antaisit ajoharjoittelu käyttöön, 
niin ota yhteyttä. Ajohaijoitteluajat voidaan sopia si
ten, ettei häiriötä juuri aiheudu.

Kimmo Pohjonen p. 040 311 3560



Ohkolalaiset kolmen valtakunnan rajatila

Ohkolan Nuorisoseuran 9. vaellus 
Vaelluspäiväkirja 31.07- 07.08.2003

Lähtöpäivä
Aamulla lähtö kello 5 Ohkolasta. Perillä Saanan juurel
la olimme kello 10.30, jossa majoittuminen Saanan 
majoille pieniin mökkeihin. Sauna oh lämmin ja Kilpis
järvi kutsui myös rohkeimpia uimaan. Makkaran paiston 
ja rupattelun jälkeen vetäytyminen levolle, sillä aamulla 
oh edessä 12 km vaellus vaativassa maastossa.

1 Vaelluspäivä
Maittavan aamiaisen jälkeen osa meistä lähti jalkaisin 6 
l<m päässä olevalle lähtöpisteelle, jossa reput odottivat. 
Porukka jakautui kahtia kulkeakseen laivakyydillä lä
hemmäs kolmen valtakunnan rajaa, heidän patikointinsa 
leiripaikalle noin 3 km. Ryhmä, joka halusi vaeltaa 1 
leiripaikkaan, sai kokea lähes lämpöhalvauksen. Ilma 
oli lämmin, lähes 30 astetta, neste tankkaus oli todella 
tarpeen sekä taivaallinen suihku Kitsiputouksilla. Mat
kaa jatkettiin suihkun ja eväiden nauttimisen jälkeen 
kohti kolmen valtakunnan rajapyykkiä.

Ensimmäisellä leiripaikallalaivalla tulleet sekä nopeim
mat Mallan vaeltajat olivat pystyttäneet teltat ja  
askaroivat aterioinnin kimpussa. Päivä oli rasittava, 
mutta auringon paiste, jota näillä leveyksillä saa nauttia 
läpi yön, tuntui kuumotuksena kasvoilla sekä hartiat tun
tuivat kumman aroilta Marjan niitä hieroessa. Ainoat sa
depisarat saimme mentyämme nukkumaan ihanalle kivi- 
alttarille.

2 Vaelluspäivä
Aamun herätys ihanaan auringon paisteeseen loi tunteen, 
että voiko onnemme sään suhteen jatkua ja kuinka pit
kään. Ilman kiirettä jatkamme matkaa ohi kolmen valta
kunnan rajapyykkiä, alkumatka tuotti pientä päänvaivaa 
oikean polun valinnassa. Joukkomme oli hetken hiukan 
hukassa, mutta pieni tauko oli paikallaan, jotta harhaili
jat löysivät pääjoukon. Matka kohti 2 leiriä sujui ilman 
ongelmia. Pian näimme edessämme ylängön, jossa oli 
pieniä lampia, joiden rantaan asetuimme leiriin. Leirin, 
jonka ristimme välilihaksi, oikea nimi on Välliihat.

2 leirissä ilta vietettiin toisten lähtiessä katselemaan 
putouksia, mutta kaksi urheaa, Maija ja  Jukka, päättivät 
valloittaa Vävrratoaivin. 930 metrin korkeudelta näkyi 
huikeita kanjoneita sekä tuleva retkemme huipentuma 
Bärräs 1419 m merenpinnasta. Tultuamme retkeltämme 
leiriin leiri oli lähes autio, pikkuhiljaa kuka mistäkin 
suunnasta tarpoen palailivat saaliinensa. Saaliit olivat 
lakkoja sekä 1 kala merkkiä en muista. Saimmepa suut 
makeaksi Tapion keitettyä kiisselit. Sitten alkoi sataa klo. 
22, joten menimme nukkumaan.

Kuva: Jukka Nylander

3 Vaelluspäivä
Päivä vaikeni kuulaana, yöllinen sade kuulemma loppui 
klo 1. Nautimme jälleen kenan maittavan aamiaisen kera 
hyttysten ja mäkäräin. Liikkeelle lähdettiin vapaassa 
muodostelmassa kuirin voimiensa mukaan. Tavoite oli 
päästä infopisteelle Cappohyttaan, jossa pitäisimme tau
koa. Reitillä oli useita vuolaita virtoja sekä syviä 
kanjoneita, joita ylitettäessä avuliaat nuoret miehet tar
josivat apuaan sitä tarvitseville. Vuolaat virrat ja upeat 
putoukset kutsuivat vilvoittaviin kylpyihin. Mikä voisi 
paremmin palauttaa menohalut kuin virldstävä kylpy.

Infopiste oli pieni ja karu, muutama rakennus ja onneksi 
WC oli auki, sillä norjalainen ratsastusryhmä oli paikal
la viettämässä taukoa. Tauon pidettyämme jatkoimme 
matkaa kohti 3 leiriä. Infopisteeltä lähdettyämme hännän- 
huiput olivat mennä aivan vikasuuntaan, onneksi Marja 
ja Jukka huomasivat kiikaroidessaan, että polunvalinta 
meni poskelleen ja puutuivat tilanteeseen ja näin saatiin 
taas koko remmi kasaan. Leirissä suoritimme normaalit 
toimet ja samalla seurasimme kuinka Vaasalaisten ryh
mä aloitti nousun Bärräksen huipulle, jonne mekin huo
menna nousisimme. Myöhemmin illalla alkoi taas sataa, 
joten menimme nukkumaan.

4 Vaelluspäivä
Aamu vaikeni taas ilman sateen uhkaa. Startti vuorelle 
klo 9.45. Alkutaival puolikuivaa joenuomaa pitkin, 
vaativampi rinne antoi odottaa itseään noin 2 tuntia. 
Lumilaikku jyrkänosuuden juurella ja ei kun lumisota 
pystyyn. Ilma oli niin lämmin että nuoret neidit vähensivät 
vaatteitaan lähes minimiin.

Hiukan voimia kerättyämme aloitimme nousun. Varovai
suutta noudattaen etenimme kohti huippua. Eteneminen 
oli hidastaja raskasta, sillä rinne oli lähes 45 astetta jyrk
kä. Oli myös varottava, ettei aikaansaisi kivivyöryä, joka 
saattaisi osuessaan olla vaaraksi takana tuleville. Hen
keä salpasi huikeat maisemat, jotka tuntuivat jäävän 
kaukaisuuteen alapuolellemme. Huipulle tulo sai melkein 
polvet veteliksi, sillä niin karua mutta kaunista siellä oli.
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Jatkoa edelliseltä sivulta...

Huipun korkeus merenpinnasta on 1419 m. Iloisista il
meistä vaistosi, että kaikki olivat ylpeitä saavutukses
taan, niin nuorin 14v kuin myös nestori 66v. Paluumat
ka sujui jo paljon joutuisammin, vaikka leirimme näytti 
olevan iäisyyksien päässä.

Saavuttuamme leiriin meidät otettiin sankareina vastaan 
aaltoja tehden ja hurraten. Uituamme ja syötyämme al
koi sataa. Leiriläiset vetäytyivät telttoihinsa kuuntele
maan sateen ropinaa kello 18. Hetken loikoiltuamme 
kuulimme ulkoa puheen sorinaa, jotkut olivat aloitta
neet perinteisen letunpaiston, j ohon mekin kampesimme 
itsemme. Letut maistuivat ja laulu soi. Lopuksi tyttö- 
kuoro esitti laulun, joka taltioitiin videolle. Tämän jäl
keen pääsimme nukkumaan sateen ropistessa teltan 
katoissa.

5 Vaelluspäivä
Aamu vaikeni koleana ja sumuisena, oli aika jättää jää
hyväiset 3 leirille. Aikamme vielä ihailimme saa
vutustamme, jonka jälkeen alkoi pudotus 930 metristä 
125 metriin, jossa bussi meitä odotti. Oli aika vaihtaa 
hiukan vapaampiin vaatteisiin, ensin tietysti uinti tai oi
keammin vaakauinti viereisessä joessa, jonka vesi vir

tasi vuolaasti ja  oli raikkaan viileätä. Suupalaa 
nautittuamme matka kohti leirintäaluetta alkoi. Silmät 
apposen ammollaan ihailimme vielä putouksia ja huikei
ta huippuja.

6 Päivä
Yöllä sitten satoi kuitenkin, mutta aamulla aurinko pais
toi ja lämmitti. Nautimme aamiaisen joen partaalla var
paat vedessä ja vuoret silmiemme edessä. Ainoa, joka 
uskaltautui uimaan ihanaan virtaavaan jokeen oli Jukka, 
joka kiljaisullaan herätti nukkuvat norjalaiset. Matka koh
ti Kilpisjärveä voi alkaa, mutta ensin teimme kiertoajelun 
pitkin vuonon rantaa etsien uimapaikkaa. Lopulta löytyi 
paikka, josta oli helppo pulahtaa jäämereen, jonka vesi 
oli raikasta ja suolaista. Kilpisjärvelle saavuttuamme tun
tui tosi mukavalta, lcun illalla odotti lakanat, joiden vä
liin pääsi. Taas saunottiin ja syötiin, paistettiin makkaraa 
ja laulettiin kunnes meille huomautettiin, että leirissä on 
puhallettu hiljaisuus.

7 Päivä
Herätys 6.30, aamiainen 7.30 ja lähtö kotiin 8.30.

Tämän matkakertomuksen kirj oitti Jukka Nylander, 
joka kiittää, että sai olla mukana.

Ohkolan teatterit
Kissankäpälien uusintaesitykset Eemeli keräsi huikean katsojamäärän

Walentin Chorellin Kissankäpälien uusintaesitykset 
la 1.11. ja su 2.11. Ohkolan Ns-talolla. Ohjaus Seija- 
Liisa Peltoranta.

Tied. Seija-Liisa Peltoranta p. 040 534 4565. Tarkem
mat tiedot lähempänä ajankohtaa paikallislehdissä.

Öljymäellä on tänä kesänä riittänyt vipinää Eemelin 
metkujenkin lisäksi, sillä Kissankulman väki houkutteli 
Vaahteramäkeen yli 3000 vierasta. Katsojaluvut 
ylittivät reippaasti kaikki ennakko-odotukset. Esityksiä 
oli yhteensä kahdeksan, joista yksi päivänäytös oli va
rattu ainoastaan koululais- ja päiväkotiryhmille.

Irma Simolin 
kiittää muista
misista ja  ihanasta 
yleisöstä!

Kiitos kaikille näyttelijöille, ohjaajalle, kahvio- ja 
järjestys väelle sekä jokaiselle mukana olleelle unoh
tumattomista hetkistä!

Nukketeatteri Sinisen Myllyn kesä

Tuula Bläfieldin nukketeatteriesityksessä “Koillisväylän 
purjehdus” kävi tänä kesänä paljon katsojia. Nukketeat
teri esitettiin myös ruotsiksi.

MYYTÄVÄNÄ: KASTELLI TA LO M YYN TI
3-4 vuotiaan tytön balettitossut. Käytetty 2 v. 
Hinta 7 € . Tapio  Rantanen, Ohkola

OSTETAAN:
8-10 vuotiaalle tytölle balettitossut ja -puku.

puh. ©40 767 2942  
SO ITA !

Syöttötuoli. K A ST EL LI ala
P. 050 376 6428 / Savela J Ä R K E V I N  T A P A  T E H D Ä  KOTI
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OHKOL A-H Y ÖKÄNNUMMI

Alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

A & T Lainio
- soratoim itukset
- m aansiirtokuljetukset

puh. 0 4 0 0  6 0 7  4 3 9  /  Arto 
0 4 0 0  6 7 8  7 4 9  /  Timo 
0 4 0 0  9 9 7  5 5 9  /  Marko

PO LTTO PU U TA
- itsehakien
- pihalle toimitettuna
- liiteriin pinottuna

Juha Halme 0400 710 353

Parturi-Kampaamo

HIUSHUONE
Vanha Valtatie 208 
04500 Kellokoski 
puh. (09) 284 325

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• metsäperävaunu 
•auraus- ja  hiekoituska/usto

Kari Säijälä 0400 499 614

imun ja lkan i 6 viikkoa sitten!”

f 'Onneksi on Veritaksen 
sairauskuluvakuutus! 1 /  -

Veritas-vakuutukset paikkakunnallasi 
välittää Keski-Uudenmaan vakuutus- 

i • palvelu Kari Peussa puh. 050 529 0038

V E R IT A S
www.veritas.fi

•  Vakuutukset
•  Rahastot

Ratsastusta
aloittelijoille maastossa 

Mäki Hemmilässä, 
Kivistönkulmantie 114, Ohkola.

Tied. 0400 920 746 /  Anneli

KELLOKOSKEN
KODINKONEHUOLTO

-VARAOSAT
-TARVIKKEET
-HUOLTO
-K A IK K I M ERKIT 24 H

0400-712 595 RUUKINKUJA I, 04500 KELLOKOSKI

MÄNTSÄLÄ-TRANS OY
Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, kaivinkone- ym. kuljetukset

p.0400-880 339, 0400-846 148

KELLOKOSKEN TAKSI/TUUSULA
Asema 1066 4500 
Lä h ¡taksi 0100 7300

ELL0NEN 0400-455  154 
RIIKONEN 0 4 0 0 -4 6 0  597 1-6 hlöä 

HEINO 050-577 0476 
JÄRVINEN 0 40 0 -40 0  6 9 6

Senttimetri Oy Timo Antikainen
■ rakentaa ja  saneeraa 0400 476 035
M illimerkki Oy Anne Silander
■ kotisiivoukset 040 558 4493

www.millimerkki.com
Metallimiehenk. 7-9 JÄRVENPÄÄ

Puh. (09) 7420 3200
Fax (09) 7429 8625

http://www.veritas.fi
http://www.millimerkki.com


KAIVINKONEURAKOINTI

K & J KAIVUU
Maankaivuu ja kunnallistekniset työt 
Pietarinojantie 87, 04530 OHKOLA 

Puh. 0400 491 529 /  Kari 
040 542 6383 /  Jani

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

Mäntsäläntie 1-3 (Ostopörssin talo, Mäntsälä)
PUH.(019)6871513

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

MEERIN PITOPALVELU
019-6883 114 
0400-903 287 
Puustellintie 10 
04660 NUMMINEN

Rosenqvistin Monitoimipalvelu Ay

PARTURI-KAMPAAMO *semaka,u 4’Jarvenpaa 
Puh. (09) 279 3550

Avoinna: Ma-to 9-18 
Pe 10-19, la 8-14

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

L Ä H IV A K U U T U S
LÄHELLÄ SINUA

Anneli Eerola
0400 920 746 / 019-688 9027 

TARKISTA TURVASI! Pyydä tarjous!

TILATAKSI
PASI VALO 

Ohkola-J okelanseutu

GSM 0400 217 505
-- -------- — —------ ----------=------- *----- ---------h
KAUNEUSHOITOLA KELLOKOSKELLA

l SKY - Kosmetologi, meikkaaja, maskeeraaja 
1 INNA MIETTUNEN

Kasvo-, jalka-, käsi- ja vartalohoidot jne.
Käytettävissä myös solarium 

Maskeeraukset, häämeikit ja  kampaukset, 
tyyliohjausta

Ajanvaraukset 040 560 7496
Vanha Valtatie 206 04500 KELLOKOSKI

Ilkka J u v o n e n
OHKOLA

h e ra k ¡¡©n 
a u t o

^<019) 6889 140 
0400 304 676V______________________________

j

Tarvitsetko
Tilausliikennepalvelua?

N y k y a ik a in en  k a lu sto m m e on k äy te ttäv issän n e .

PS-Bussi Oy, puh. (09) 292 1122,
0400 453 490

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09)' 2923 525

Avoinna ma- pe klo 8.00 -16.00
Puh.tunti ma-pe klo 11.30-12.00

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

/ © \ /

Kosfeikello Oy
0 9 5 0 0  kellokoski

puh. (09) 284 570
Kello-ja kulta-alan sekä lahjatavaroiden 

erikoisliike. Luotamme laatuun!

PUUSEPÄNT/ÖT-SAUNAT-PORTAAT-YM5

Puutyö Timo Salminen
Aittomäentie 29 
04530 OHKOLA 
040-515 5959 
019-688 9029


