
Hiihtotapahtuma 6.3. palotallilla.

- Vesi- ja viemäriasiaa
- Kevyenliikenteen väylää
- Kevään tapahtumat omalla kylällä



Uusia kasvoja, uusia kädenheilautuksia,

Kun kävelin kolme vuotta sitten keväällä Ohkolassa vanhan mummonmökin pihalla, 
katselin hevoslaidunta, lam pea ja  peltoja, tiesin olevani kotona. Lato, maakellari, aitta, 
saunatupa ja  yli hehtaarin tontti, jossa koirat mahtuvat telmimään. Kaikki mistä olin jos
kus uskaltanut haaveilla oli tässä. Puutarhurin unelma omenapuineen, mansikkamaineen. 
Ensimmäinen kesä meni ystävien kanssa remonttia tehden, vedet sisälle ja  sammaleris- 
tyksetulos.

Ja vaikka talvella sähköt oli myrskyn taida poikki, vesiputket jäässä ja  lunta riitti, nostin 
hammasta purren kaivosta vedet hevosille, koirille ja  itselleni, ei mieleeni tullut, että olisin 
muuttanut takaisin rakastamaani Helsingin Vallilaan tai Kaihon kujille kauppojen, ravin
toloiden ja  palveluiden keskelle. Ei, tätä halusin ja  täällä olen. Kevät, kesä, syksy ja  taas 
putket jäässä. Ja taas: kevät!

Nyt tuntui siltä, että olin rauhoittunut elämäni menoista ja  minulla oh halua tutustua koti
seutuun paremmin. M ikä ihmeen Ohkola ja  ketä täällä asuu? M enin töihin Järvenpään 
Kukkataloon ja  sitä kautta tuli pesti hevosen kanssa Nuorisoseuran kesäteatteriin. Pal
jon  uusia kasvoja, uusia kädenheilautuksia, uusia hymyjä, uusia iloja, uusia ajatuksia; 
uutta se, että ihmiset tekevät yhdessä tärkeitä asioita kaikkien meidän puolesta. Uutta 
se, että väritetään ja  hyväksytään kaikki haluavat mukaan.

M itä enemmän olen m ukana tapahtumissa ja  opin ihmisiä tuntemaan, sitä paremmalta 
tuntuu ja  parem min jaksaa tupaansa lämmittää. Kun tänä keväänä astelen pihallani, to
deksi tulleiden unelmieni keskehä, tiedän yhä olevani kotona. Ystäväni määrittelee on
nellisuuden sihä, kun menee nukkumaan ja  nukahtaa, on onnellinen. Uskon, että kaikki 
muutkin kyläläiset nukkuvat yönsä yhtä sikeästi kuin minä.

TanjaLundsten

Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa 2004 (aineisto toimitettava 30.4.2004 mennessä)
Sähköpostiosoite on

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän yhdistyksistä muodostuva ky lälehtitoimikunta, j ohon kuuluvat Heli Allonen Ohkolan 
Nuorisoseurasta, Lea Kotiluoto Ohkolan Diakonia- ja  Lähetystoimikunnasta, Jaakko Ahokas Ohkolan VPK:sta, 
Pertti Tikkanen Hyökännummen asukasyhdistyksestä, Satu Latostenmaa Maamiesseurasta, Vesa Piijola Ohkolan 
OKA:sta, M ika Ilkka Kylätoimikunnasta, Iivo Koirikivi Hyökäpartiosta, Riitta Nordgren Ohkolan koulun 
vanhempaintoimikunnasta ja  Kielo Honkaniemi Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunnasta.

Lehden taittoja toimitus: Lehtitoimikunnan valitsema toimitus, johon kuuluvat päätoimittaja Laura Buttler p. (019) 
6889 051, Heh Allonen Ohkolan Nuorisoseurasta 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: Yhdistyaktiivit



Ajankohtaista

K evään  ta p a h tu m a k a le n te ri

Talven lopettajaiset la 27.3. klo 12-15 Arolan koululla. 
Jokaiselle jotakin ja  kaikki tulot Yhteisvastuukeräyksen 
kautta äitien ja  lasten hyväksi kotimaassa ja  Kambod- 
zassa.
Kellaricafesta kahvit ja  mehut, lei
vonnaisia myös kotiin vietäväksi.
Arpajaiset, onnenpyörä ja  veren
paineen m ittausta. K irpputori- 
löytöjä. Mäenlaskua, jos lunta on 
-ja makkaran grillausta vaikkei lunta 
olisikaan. Oletettavasti Pollekin on 
paikalla.
Kaikenikäiset tervetuloa!
Järj. Arolan-Jokelanseudun palveluryhmä

Discotanssikurssi 3-6 luokkalaisille torstaisin 17.30- 
18.30 Ns-talolla. Kurssi alkaa 1.4.japäättyy 13.5. Ohjaaja 
Sallamaari Vainio. Kurssimaksu 5 e. Ilmoittautumiset oh
jaajalle 31.3. mennessä, puh. 040 554 2841. Järj. Nuoriso
seura.

Pääsiäismyyjäiset la 3.4. klo 10-14 Hyökännummen 
koululla. Leivonnaisia, arpajaisia, käsitöitä, lastenvaat
teita, keramiikkaa, ovikoristeita, puukkuja, maustei
ta. . .Tervetuloa!
Pöytävarauksia otetaan vielä mukaan, hinta 15 e. puh. 
09- 379 2023 / 040 833 6282 Kielo Honkaniemi.

Hyökännummen asukasilta / kevätkokous Hyökän
nummen koululla to 15.4. klo 18.30. Teemana Hyökän
nummen osayleiskaava. Tarkempi info illasta tulee lä
hempänä.

Kahvikonsertti su 25.4. iltapäivällä klo 15 Ohkolan kou
lun salissa. Tervetuloa nauttimaan oppilaiden ja  opetta
jien esityksistä ja  kahvista! Järj. Ohkolan kouluja van- 
hempaintoimikunta.

Äitienpäivän yövaellus Kivilammin maastoon la 8.- su 
9.5. Lähtö Ns-taloltalauantaiaamunaldo 10. Järj. Nuori
soseura. Lue lisää sivulta 9.

Sirkuskolan kevätnäytös su 16.5. klo 15 ja  17 Hyökän
nummen koululla. Liput 3 /5  euroa. Buffetti. Tervetuloa!

O hkolan  D iakon iap iirin  to im in taa

Virsilauluilta to 15.4. klo 18.30 klo 18.30 Hyökännum
men kerhotalossa Saimeja Heikki Porasen “isännyydes
sä” .

Eläkeläisten virkistyspäivä ke 21.4. klo 12-15 Nuoriso- 
seurantalolla. Kyytiä voi soitella aamulla numerosta 6889 
240.

Ohkolan kirkkopyhä su 25.4. Lähtö Hyökännummen 
kerhotalolta klo 9 ja  nuorisoseurantalolta klo 9.10. 
Autolliset ottavat autottomat kyytiin. Jumalanpalveluk
sen jälkeen kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa. Läh
detään oikein isolla joukolla omaan kirkkopyhään - kai
ken ikäiset!

Eläkeläisten retki Mikkeliin 18.8. Paikkoj a voi tiedustel- 
la ja  varata Kotiluodon Lealta puh. 6889 156.

H yvä O h k o lan  ta i K ellokosken  
a lueen  asukas!

Mäntsälän kunnassa mietitään, miten voisi palveluja 
parantaa juuri Ohkolan ja  Kellokosken alueen asuk
kaiden kannalta. Kyseisen asuma-alueen aktiivisilta on 
tullut toiveita, että tulevaisuudessa olisi mahdollista 
käyttää laajenevaa Kellokosken terveysasemaa, sen 
palveluita, vaikka kotipaikkakunta olisikin edelleen 
Mäntsälä.

Tästä asiasta on nyt sitten ruvettu kunnantalolla 
tekemään kartoitusta, jonka tarkoituksena on selvittää 
kyseisten asuma-alueiden kuntalaisten halukkuutta 
käyttää Tuusulan alueella sijaitsevan Kellokosken 
terveysaseman palveluja.

Toivoisin siksi, että suhtautuisitte myönteisesti tähän 
kirjeeseen ja  vastaisitte 11.4.2004 mennessä. Vastauk
set pyydän lähettämään kunnantalolle osoitteella: ta
louspäällikkö Riitta Tomperi, Heikinkuja 4, 04600 
MÄNTSÄLÄ.

Mäntsälässä 1.3.2004

Kohteliaimmin
Maarit Nevalainen
vs. terveydenhuollon ylilääkäri
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Talvisia tapahtumia

Luistelutalvi luistinradalla päättyi Latuiltamat

Loistava luistelutalvi koulun kaukalossa päättyi 26.2., 
kun runkovesijohtotyö alkoi koulun piha-alueella. Ensi 
talvena vettä virtaa entistäkin paremmin, kun uusi vesi- 
posti tulee aivan kentän välittömään läheisyyteen.

Kuvat Eija Hynninen

Valvontarinki huolehti hyvässä hengessä 55 perheen voi
min tammi-helmikuun ajan luistinradan kunnosta. Suur
kiitos kaikille talkootyöhön osallistuneille.

Vanhan sanonnan mukaan lapsen kasvattamiseen tarvi
taan koko kylä. Tekemämme talkootyö on osoitus aidos
ta väittämisestä ja  jälkipolvista huolehtimisesta. Hyvän 
tekeminen ja  kannustus levittää ympärilleen hyvää miel-

täjajaksam ista

Vuosi 2004 on Euroopan 
liikuntakasvatuksen tee
mavuosi. Teemavuoden 
tavoite voisi olla hyvän 
latuverkoston luominen 
ja  hoitaminen kylässäm
me! Tähän tarv itaan  
laduntekoon soveltuva 
toimiva moottorikelkka, 
innokas talkoojoukko 
sekä toimiva yhteistyö 
kunnan liikuntatoimen ja 
-teknisentoimen kanssa. 

Talviurheiluterveisin Eija Hynninen

Hyökännummen luistinrata

Myös Hyökännummen koulun luistinradalla oli hyvä 
luistelutalvi. Hyökännummella päästiin luistelemaan kah
della radalla, joista toinen oli tarkoitettu kiekollisille ja 
toinen kiekottomille luistelijoille. Asukasyhdistys on 
hoitanut luistinrataa. Kiitokset kaikille osallistuneille!

Nuorisoseura järjesti perinteiset Latuiltamat lauantai-il- 
tana 28.2. Iltamissa nähtiin loistavaa ja  viihdyttävää 
iltamaohjelmaa, jonka teemana oli hiihto. Illan juontajina 
toimivat Helena Partanen j a Olli Hannulla.

Illan aluksi saatiin kesäinen tervehdys Öljymäeltä ja  pääs
tiin uudelleen seuraamaan Vaahteramäen Eemelin metkuja 
sekä Liina-piian ja  Aatu-rengin romanttisia hetkiä. Laulu- 
esityksiä kuultiin illan aikana useita. Annele Westerlund, 
Seij a-Liisa Peltoranta, Tarj a Torvinen j a Karita Laisi esitti
vät yksinlaulua. Lisäksi kuultiin ja  nähtiin hiihtoteemaan 
hyvin liittyvä tuttu lastenlaulu, Jänöjussin mäenlasku.

Kuulim m e myös 
ru n o n la u s u n ta a  
(Tapio Rantanen). 
Hiihtoretkellä ol
leet Kantrimamat- 
kin j outui vat yllät
täen lavalle tanssi
maan. M ehevim- 
mät naurun pyrs- 

kähdykset yleisöstä kirvoitti kuitenkin ihana Leidit laval
la -esitys. Lei-deinä lavalla taituroivat Susanna Celik, 
Markku Aunola, Kari Suuronen jaVille Torvinen.

Latuiltamien tuotto, 340 euroa, lahjoitetaan Ohkolan 
Okalle ja  kylän yhteiseen latuprojektiin. Lämmin kiitos 
kaikille iltamiin osallistuneille!

Hiihtotapahtuma
Tämän talven mahtavien hiihtokelien kunniaksi järjestet
tiin lauantai-iltapäivällä 6.3. hiihtotapahtuma. Palotallin 
pihalla sai nauttia nuotiokahvia tai kuumaa mehua ja  pais
taa makkaraa hiihtelyn lomassa. Palotallilla emäntänä toi
mi Seija-Liisa Peltoranta ja  isäntänä Keijo Säijälä. Kiitok
set heille!

Latu oli loistavassa kunnossa, sillä se oli edellisenä ilta
na ajettu kunnan latukoneella. Katsoin myöhemmin 
kansanhiihtoladun vihosta, että päivän aikana hiihtäjiä 
oli ollut yhteensä kolmisen
kymmentä. Erikoisin vastaa
ni tullut hiihtäjä oli kuvassa 
näkyvä pupu. Pupulla oli 
mukana omat eväätkin - val
tava porkkana - sillä eihän 
toki makkara kuulu pupun 
ruokavalioon.

Vesa Pirjola

Heli Allonen 
(tekstit ja  kuvat)



Vesi- ja viemäriasiaa

Kevättä jo ilmassa ja viemäri- ja vesiputkia 
maassa...

Tällaisessa tilanteessa huomaa, missä Kyläsanomien 
heikkous piilee: ilmestymiskerroissa. Helmikuun 24. oli 
kyläkokous vesiasioiden tiimoilta, ja  nyt lcun pitäisi ker
toa kaikille, mitä siellä sanottiin ja  kyseltiin, niin liiankin 
monta viikkoa on mennyt. Tärkeät asiat, jotka silloin tu
livat esille ovat jo  melkein kaiken tärkeytensä menettä
neet, etenkin kaikille ’’asianomaisille”.

Mutta olkoon. Vesi- ja  viemäriasiat kun koskevat koko 
kylää, ei ainoastaan niitä, jotka nyt näkevät pihansa lcuun- 
maisemana. Laki likavesistä koskee kaikkia, eikä tämän 
nykyisen suunnitelman mukainen runkolinja varmaan
kaan jää viimeiseksi kaivaushommaksi Ohkolassa. En
nen pitkää varmaan eri kyläkulmat (Vähäkylä, Metsäkulma 
jne.) rupeavat suunnittelemaan omia osuuskuntia -  
Mäntsälän Veden toimitusjohtajan Hynösen mielestä 
tällainen olisi paras tapa toimia.

Ikävin uutinen oli uusi hintaa koskeva ilmoitus. Korkeim
man hallinto-oikeuden päätöksellä astuu 1.4. voimaan 
laki koskien kunnalliseen vesi- ja  viemäriverkostoon 
liittymismaksua. Siihen lisätään ALV! Siis 22 % lisää jo 
nyt korkean hinnan päälle. Hinnan laskutapa on seuraa- 
va: kiinteistön kerrosala (m2) x 9 x 3,03 euroa. Pelkästään 
veteen liittyminen: kerrosala x 9 x 1,35 euroa, pelkkä vie
märi: kerrosala x 9 x 1,68 euroa... Kallista., ja  tähän siis 
vielä ALV.

Moni läsnäolijoista päätti varmaan heti allekirjoittaa 
liittymisanomuksen. Sen jälkeen voi vaan toivoa, että 
Mäntsälän Vesi nopeasti käsittelee ’’anomuksia” (en voi 
kun käyttää lainausmerkkiä, koska mikä ’’anomus” se on 
jos kerran on pakko liittyä?!) ja  että pankkisiirtolappu 
tulee ajoissa, jotta voisi ilman ALV:tä maksaa ennen 1.4.

Oli monella kyseltävääkin: Mitä tapahtuu istutetuille 
pihapuille, omalle vanhalle kaivolla, ruusuistutuksille? 
jne. Tähän työnjohtaja Jouko Jokinen lupasi y h 
teydenottoja, jotta kiinteistön omistajan kanssa yhdes
sä voidaan suunnitella yksityiskohtaisesti toimenpiteet. 
Talojen liittymisasiat tulevat ajankohtaisiksi toukokuun 
jälkeen tai sen kuluessa.

Moni on kysellyt karttoja -  niitä voi käydä katsomassa 
koulun alueella olevasta työmaakopista. Sieltä saa myös 
liittymiskaavakkeita. Veden saannistakin on ollut huhu
ja  liikkeellä -  Mäntsälä ei aikoinaan liittynyt Päijänne- 
tunneliin. Nyt vesi tulee Tuusulan puolelta. Vaikka ve
den riittävyys onkin rajallinen, niin Ohkola saa omansa, 
lupasivat paikalla olleet herrat Hynönen ja  Jokinen.

Jäämme seuraamaan tilanteen kehitystä...

L.B.

Ketkä rakentavat meille vesi- ja viemäri
johtoa?

Urakkakilvan voitti Viherrengas Eteläsuomi Oy, työtäte
kevät miehet ovat ympäri maata tulleita, esimerkiksi Sa
kari Kiviniemi (54 v.) on kotoisin Siikajoelta. Nyt hän asuu 
tämän työrupeaman aikana asuntovaunussa koulun ken
tällä, ja  Yrjölän pihamökissä asuvat firman 3 ’’reppu- 
miestä”. Sam Latostenmaa keskusteli Sakarin kanssa...

Sakari K. on toiminut tällä alalla jo  34 vuotta. Kotipuolessa 
on ollut niukasti töitä, joten hän on liikkunut läpi koko 
Suomen maan, Kolarista Helsinkiin, tehden töitä kaikkial
la. Nykyisen pääurakoitsijan kanssa Sakari on ollut yh
teistyössä vuodesta 1989 ja nyt siis Ohkolassa. Jari Kivi
niemi Oy, siis Sakarin ’’firma” tekee Ohkolassa varsinai
sen asennustyön viimeistelytöineen (jotka jälkimmäiset 
saatetaan loppuun heinäkuun aikana). Varsinainen työn 
valmistumisaika on toukokuun loppuun mennessä, mut
ta luultavasti aika ei riitä, koska (niin kuin jo  kylä
kokouksessakin kuultiin) kalliota on ollut paikoissa, mis
sä sitä ei olisi saanut olla, ja  luntakin enemmän kuin toi
vottu...

Uransa aikana Sakari Kiviniemi on vetänyt vesijohtoja 
noin 800 km, ja  Ohkolalaisista hänellä on pelkkää hyvää 
sanottavaa. Taloissa, joissa hän on työasioissa poiken
nut, vastaanotto on (ongelmista huolimatta) ollut asialli
nen. Tyytyväisenä hän on huomannut, että koululaiset 
paitsi moikkaavat iloisesti myös pysyvät poissa työmaalta 
koulun pihalla.

Sakari Kiviniemen omat pojat ovat peruskoulun jälkeen 
jatkaneet maanrakennusalalla, vaikka vanhemmat ’’tarjo
sivat mahdollisuuden koulunkäyntiin”. Niin Jari Kivinie
mi, joka nyt on 32-vuotias ja  opiskelee koneinsinööriksi 
teknillisessä opistossa, jo  17-vuotiaana perusti firmansa.

Jutellessamme tuli selväksi, että firma on erittäin tärkeä 
Sakarille, itsestään hän ei paljoakaan kertonut. Eräs asia, 
jolla varmaan on tietty merkitys täällä eteläsuomalaisella 
lakeudella on, että Sakari Kiviniemi kertoo nauttivansa 
elämästä kun näkee tunturit, ’’silloin on helppo hengit
tää” ..

Satu Latostenmaa
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Hyökännummen kuulumisia

Tervehdys asukasyhdistykseltä!

Lumentäyteinen tervehdys Hyökännummelta. Meitä on 
täällä lumessa tarpojia jo  reilu tuhatkunta. Ei kuitenkaan 
tarvii ihan umpi lumessa tarpoo, kiitos siitä Ohkolan isän
tien loistavan aurauspalvelun.

Juttuni teemaksi olen nyt valinnut vapaaehtoistyön, jota 
tarkastelen asukasyhdistystoiminnan kautta. Upea Arvo
sidonnainen teema, joka pitää sisällään valtavan määrän 
työtunteja, joita ei kuitenkaan lasketa. Kysehän on pyy
teettömästä talkoohenkisestä työstä. Asukasyhdistys- 
to im in ta on m ielestän i erity isen  hyvä esim erkki 
vapaaehtoistyöstä. Täällä Hyökiksellä asukasyhdistys 
toimintaa on ollut v. 1990 alkaen, j olioin yhdistyksemme 
perustettiin.

Nyt kun aikaa on kulunut reilut 10 v. on jo  mahdollista 
ollut reaalisesti arvioida toimintaamme. Kun ajatellaan 
Hyökännummea 1990-luvun alussa, jolloin sananmukai
sesti tarvoimme tasamaalla ja  verrataan tilannetta nyt, 
voi jokainen mukana kehitystä seurannut ja  kehitys
kulkuun vaikuttanut katsahtaa peruutuspeiliin ja  arvioi
da asuinalueemme kehitystä. Onko se sen väärti, johon 
lukemattomia pyyteettömiä, vapaaehtoistyötunteja on 
satsattu? ... .ja miksi?..

Asukasyhdistyksemme alkuperäinen tavoite, siis se Pu
nainen lanka on ollut ja  on edelleen kehittää Hyö
kännummea asuinalueena ja  edistää sen väestön yhteen
kuuluvuutta. Kun tätä tavoitetta vasten kehityksen kul
kua arvioi, niin näen valtavan myönteisen kehityskaaren 
asuinviihtyvyystekijöissä. Mikään ei kuitenkaan ole tul
lut ilman. Juuri noita pyyteettömiä työtunteja on tehty 
lukemattomia, on mm. väännetty mitä moninaisempia 
kannanottoja/ ehdotuksia kuntamme virkamiehille ja  po
liittisille päättäjille, joissa on tuotu esille asukkaiden tar
peiden mukainen näkökulma.

Olen aivan varma siitä, että ilman tuota päättäväisyyttä 
kehittää omaa asuinympäristöhän ei oltaisi lähelläkään 
sitä askelmaa, jolle nyt päättäväisyydellä on päästy. En 
halua sanoa, etteikö asunviihtyvyys tekijöitä, mm. las
ten päivähoito, koulupalvelut, tiestö, kunnallistekniik
ka, jne. oltaisi tänne saatu, mutta,., niinpä niin, aikaa se 
olisi varmaan ottanut. Virkamiehet ovat itsekin toden
neet ja  antaneet myönteistä palautetta asukkaiden aktii
visuudelle, joka on palvellut mm. suunnittelua eri hallinto
kunnissa, kun palveluja asuinalueellemme on mietitty. 
Näin myös heidän työnsä on varmaankin helpottunut. 
Toivottavasti, sillä onhan kunnan näkövinkkelistä eri
tyisen tärkeää, että palvelut ovat kuntalaisten näköisiä.

Uskomatonta, mikä merkitys j a voima vapaaehtoistyöllä 
voikaan olla! No, toki vapaaehtoistyö on pitänyt sisäl
lään myös erilaisten tilaisuuksien järjestämistä, juhlimis

ta, kerhotoimintaa, liikuntaa, ym. ym. Nyt se on mahdol
lista, lain on kunnon puitteet toiminnoille (Koulu, kerho- 
talo, päiväkoti) ja  väki pääsee nauttimaan työnsä hedel
mistä.

Hyökännummen asuinalue on upea paikka asua. Uskon, 
että ihmiset täällä viihtyvät. Kunnalle on myös erityisen 
tärkeää imagollisestikin, että sen eteläinen osa voi hyvin. 
Siksi uskonkin, että myös enemmistö kunnassamme ar
vostaa asuinalueemme kehittymistä edelleen. Kasvuvaraa 
vielä on, joskin kannattanee jo hiukka maltilla edetä, jotta 
asuinviihtyvyystekijöinämm. väljempi asuminen, puisto
alueet ja  metsäiset alueet sekä muut virkistysalueet säi
lyisivät. Ne ovat upeita arvoja, joiden hyvinvointiin voim
me omin vapaaehtoisvoiminkin vaikuttaa.

Niin ja  tuosta vaikuttamisesta. Laittakaahan allakkahan 
ylös to 15.4. klo 18.30 Asukasilta/ Kevätkokous 
koulullamme. Teemana Hyökännummen osayleiskaava. 
Tarkempi info illasta tulee lähempänä.

Erityisen upeita kevätpäiviä kaikille!
T. Asukasyhdistyksen pj. Antton Hägglund

NYYS SE TULEE!!!! JOKO NYT????
Niin mikä tulee? No, se kevyenliikenteen» 
väylä Hyökännummi - Ohkola.

Yrittäminen kannattaa aina, sanotaan! Hyökännummen 
asukasyhdistys on perustamisestaan lähtien (1990) pitä
nyt yhtenä tärkeim m istä kehityshankkeista kevyen
liikenteen väylän jatkorakentamista välille Tasalantie- 
Ohkolan Nuorisoseurantalo.

H ankkeesta  annettiin  vastine  kunnan pyytäm ään 
lausuntopyyntöön 1995. Lisäksi on tehty useita kannan
ottoja hankkeen vireillä pysyttämiseksi ja  toteuttamisek
si. Yhdessä olemme ohkolalaisten kanssa elämöineet lii
kenneturvallisuudesta, jota tiehanke toteutuessaan toi
si. Ohkolan koulu järjesti oppilaidensa kanssa jopa mie
lenosoituksen turvallisempien kouluteiden saamiseksi.

Viime syksynä järjestimme Hyökännummen koululla lii
kenne illan, jossa paikalla oh edustus Liikenne-ja viestintä- 
m inisteriöstä, Poliisista, Kunnastam m e, L iikenne
turvasta,B ussiliikenteestä,koulusta ja  asukkaista ja  
paikallislehdistä. Ilta oli erityisen antoisa, opettava ja 
paljon paikallista liikennetietoutta lisäävä. Kiitos illan 
asiantuntijoille ja  erityisesti Liikenne- ja  viestintä- 
m inisteriöön, jo ssa  uskon budjetillisesti arvokasta 
asiaamme eteenpäin viedyn ja  hanketta puollettavan.

Ilta kertoi meille vanhemmille veret seisauttavasti sen, 
mikä merkitys turvallisilla kouluteillä on. On ollut suora
nainen varjelmus nämä kymmenisen vuotta, että väestön 
lisääntymisen myötä ja  autoistumisen kasvaessa olem
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me välttyneet vakavilta onnettomuuksilta. Jännityksen 
täyteisiä hetkiä on moni viettänyt, kun lapsensa on pyö
rällään kapealle maantielle lähtenyt.

Uskonkin vahvasti, että tuon illan anti oli niin kosketta
va, että tiehanke sai uutta painoarvoa ja  se sisältyykin 
nyt Tiehallinnon valmistelemaan listaukseen. Hanke on 
ollut myös pitkään kuntamme listauksessa ykköshanke. 
Toivottava on nyt, että hanke saisi sille kaavaillut lmilj .e 
v. 2005-2007 ja  tietä päästäisiin rakentamaan.

Tiepohjakin olisi tuolloin valmiiksi raivattuna, kun 
Ohkolan vesihuoltotyöt valmistuvat tänä keväänä. Mm. 
raskaat ja  kalliit kallio louhinnat ovat silloin tehty. Sa
maan linjaukseenhan kevyenliikenteen väylä on ollut 
suunnitelmissa tehdä. Kunnassa voitaisiin nyt myös olla 
oma-aloitteellisia ja  tasoittaa peitetty vesilinj ajo valmiiksi 
tiepohjaksi. Näin sitä voisi jo  käyttää? Onko tällaiseen 
järjestelyyn mitään esteitä? Samalla tiepohja ehtisi hy
vin painautua vaaditun ajan, ennen tulevaa pinnoitusta,
1. sitten kun tie ’’oikeasti” tehdään.

Ponnistellaan nyt yhdessä tämän myös asuinviih- 
tyvyyttä lisäävän hankkeen kanssa. Nähdäkseni myös 
kaikki maisemalliset ja  maanomistukselliset näkökohdat 
on neuvoteltu jo  aiemmin tielinjauksia hyväksyttäessä. 
Jos nyt ku itenk in  jo ta in  v ie lä  o lisi nousem assa 
’’kapulaksi” rattaisiin, esim. oman kuntamme taholta, niin 
soisi siitä sovittavan ennen kuin tien rakentamispäätös 
tulee h-hetkeensä.On myös hyvä muistaa, että tämän 
hankkeen liikahtaminen eteenpäin on tärkeä osa laajem
paa tieverkostoa, joka tullessaan lisää turvallista liikku
mista kunnassamme ja  osaltaan verkottuu muihin tie
yhteyksiin.

K evyen liiken teen  väy lä  o lisi upea SILTAasuin- 
alueidemmeHyökännummi- Ohkola välillä!

Yhteistyöterveisin!

Antton ’’Antsa” Hägglund

Hyökännummen nuorten skeittihanke

Hyökännummen asumalähiön nuorilla on ollut meneillä 
oma hanke skeittipaikan saamiseksi. Skeittihanke on läh
töisin nuorilta itseltään ja  he ovat itse suunnitelleet hank
keen aloittamisen, vaikuttaneet sen etenemiseen ja  tule
vat olemaan myös rakentamassa skeittipaikkaa.

Mäntsälän kunta on luvannut skeittaamiseen melko ison 
paikan Hyökännummen koulun takapihalta. Asiasta so
v ittiin  osapuolten  kesken  viim e syksyn asukas
yhdistyksen kokouksessa. Pelisäännöt on sovittu ja  vi
rallista sopimusta väsäillään vielä allekirjoituskuntoon 
tänä keväänä. Rakentaminen ja  paikasta vastaaminen 
jää harrastuspaikan käyttäjille asukasyhdistyksen tuke
mana ja  valvomana.

Kuva: Tarja Pohjonen

Skeittipaikkaa siis aloitetaan rakentamaan tänä keväänä 
talkoovoim in, lapset yhdessä vanhem pien kanssa. 
KAIKKI OVAT TALKOISIIN TERVETULLEITA! 
Skeittipaikka tulee olemaan kaikille alueen asukkaille käy
tössä. Huom. Leikki-ilcäisten vanhem m at -  teidän 
pienimmillä tulevilla slceittaajilla on varmasti vielä kasvu- 
varaa, mutta heti kun laudan päällä pysyvät, tulevat he
kin varmasti olemaan paikan käyttäjiä! Talkoista tulee vielä 
tietoa koulurepuissa, ilmoituksissa, Ohkolan Sanomissa 
jne. Yhteisestä puuhastelusta tulee vielä lavaa!

Nuoret ovat keränneet rahaa skeittipaikkaa varten järjes
tämällä yhden discon. Lisäksi Nuorten Akatemia on myön
tänyt siihen MAHIS-rahaa. Myös Mäntsälän kunta on 
myöntänyt skeittihankkeelle avustusta.

M ateriaalikulujen kattam iseksi nuorten tähän asti 
hankkimat rahat eivät vielä riitä, joten jo  tässä vaiheessa 
kysellään, olisiko kenellä rakentamisen jäljiltä sopivaa 
jo u tila s ta  rakennustarv iketta?  K annattaa tu tkailla  
varastojaan lumien sulaessa ja  ottaa yhteyttä, jos annet
tavaa löytyisi! (Yhteyshenkilö: Juhani Vasko puh. 0400 
455974)

Hyökännummen nuoret tarvitsevat mielekästä tekemistä 
ja  paikkoja harrastuksilleen, koska niitä ei vielä ole ehdit
ty riittävästi huomioimaan nopeasti kasvavassa asuma- 
lähiössä. Muuttovoittoisena ja  Mäntsälän keskustasta 
kaukana olevana lähiönä palveluja täytyisi kehittää tule
vaisuudessa tarpeita vastaaviksi. Nuorten omatoimisuus 
ja  aktiivinen toimiminen on ollut hyvä osoitus siitä, että 
he ovat itse kyenneet lähtemään liikkeelle ja  he ovat saa
neet eri tahot yhteistyöhön. Tällainen toiminta on jo  edis
tänyt yhteenkuuluvuutta eri ikäluokkien ja  eri perheiden 
kesken. Tämä puolestaan lisää asumisen turvallisuutta ja 
viihtyvyyttä.

Nämä nuoret ovat asettaneet haasteen tulevaisuudessa 
nuorisopalvelujen ja  harrastusmahdollisuuksien kehit
tämiselle Hyökännummella.

Skeittareiden puolesta

Tarja Kuusela-Nissinen (puh. 09- 292 1426)
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Ohkolan luontokohteet

^  “Kulmakunnat tutuiksi ’’ -juttusarja jatkuu ^  
Ohkolan talvisen luonnon merkeissä. Ideana on, että 
. oppisimme tuntemaan ympäristömme.

Ystävänpäivän ajokoe Ohkolassa

Ohkolan Metsästysseura jäljesti suomenajokoirille jänik
sen ajokokeen ystävänpäivänä 14.2. Kokeen keskus
paikkana oli Palokunnan talo. Kokeeseen ilmoittautui 
määräaikaan mennessä 5 koiraa. Osallistujamäärä oli ra
joitettu etukäteen tähän viiteen koiraan, koska koe ha
luttiin suorittaa seuran omissa maastoissa. Neljä koirista 
oli mäntsäläläisiä, joista kaksi oman seuran edustajia. 
Vieraileva koira tuli Hinthaarasta ja  oli jo viimevuonna 
vastaavassa kokeessa tutustumassa. Toinen viimevuo
tinen koirakko nähtävästi piti myös paikasta, koska il
moittautui jo  silloin tämän vuoden koitokseen.

K okeen ylituom ariksi oli ku tsu ttu  Tapio V ierula 
Nurmijärveltä ja  kokeen järjestelyistä huolehti Tapio Ran
tanen omalta kylältä. Koetta edeltävällä viikolla olivat 
keliolosuhteet kaataa koko kokeen. Oli suojaaja pakkas
ta ja  hanget menivät korpulle. Onneksi ilmojen haltija 
aivan viimehetkellä näytti koetoiminnalle “vihreätä” va
loa ja  niin saatiin koe pidetyksi.

Ohkolan maastoissa on kohtuullinen jäniskanta, yhtä 
maastoa lukuun ottamatta. Koepäivää vastaisen yönä 
oli satanut ilmeisesti jäätävää tihkua, koska hangen päällä 
oli ohut jää. Päivän aikana keli lämpesi ja  lumi meni 
nuoskaksi. Koirilla olikin toisen jäniksen jalkeille saami
sessa vaikeuksia. Eivätkä kaikki siinä onnistuneetkaan. 
Hyvissä merkeissä jänikset ja  koirat kuitenkin metsässä 
peräkkäin juoksivat, koska.tuloksiakin kokeesta saatiin.

1. Siru, om. Raine Lassila, Pornainen AJOK 1/94,75 
pist.
2. Tellu, om. T Rantanen ja  L Hämäläinen, Mäntsälä 
AJOK 2/68,71 pist.
3. Pirttilammin Misku, om. Niko Ekholm, Mäntsälä 
AJOK 2/68 pist.
4. Äijälän Velho, om. Eero Hämäläinen, Mäntsälä AJOK 
3/57 pist.
5. Äijälän Iines, om. Tom ja  Nico Ylitolva, Mäntsälä 
AJOK-

Kokeessa vallitsi todellinen ystävänpäivän kennelhenki 
ja  ylituomari totesi, että tällaisia pieniä kyläkokeita pitäi
sikin järjestää enemmänkin.

Kessien valmistus

Vähätaloon tarvittiin uusia perunakessejä. Pojat päätti
vät tehdä niitä majalla, kun iltaisin on sopivaa aikaa. Kamu 
kuvasi tarvittavan männyn olevan kilpikaamainen hidas
kasvuinen. Sellaisia ei kasvanut majan lähistöllä, koska 
tämä alue oli palanut joskus 1800- luvulla. Maa oli tuh
kan lannoittamana liian rehevää. Kuulemma valtion met
sässä Kivilammen takana oli tällaisia puita. Sinne oli pit
kä matka, jo ten  päätimme yhdistää puunhakemisen 
pilkkireissuun. Olimme jo kauan suunnitelleet pilkkimistä 
Sykärinjärvellä.

Aamulla lähdettiin pilkille. Saatiin muutamia ahvenia 
reppuun. K uvatun tapainen mänty löytyi helposti. 
Pätkimme männyn mittojen mukaan. Pöllit halkaistiin nel
jään ja  kuuteen osaan paksuudesta riippuen. Niistä 
veistettiin sydänpuu pois ja  lopusta tehtiin 5-6 cm levei
tä päreaihioita. Otimme isot kantamukset puita olkapäälle 
ja  lähdimme suoraan metsän läpi majalle. Aluksi kantamus 
oli siedettävän painoinen, mutta pian puut painoivat 
tuskastuttavan paljon.

Tulimme Kivilammin rantaan sen pohjoispäähän. Lam
men kiertäminen edellytti kulkua vaikeassa maastossa. 
Lampi oh jäässä, joten päätimme oikaista lammen yli. Täs
sä vaiheessa oli tullut pimeä. Emme nähneet eteemme, 
mutta Kamulla oli jääkaira kädessään. Hän koitti jään kes
tävyyttä kairalla aina ennen astumista. Minä seurasin 
tarkoin hänen jälkiään. Kun olimme melkein puolessa 
välissä lampea, ei edessä ollutkaan pitävää jäätä. Kamu 
koitti kairallaan jään pitävyyttä oikealle ja  vasemmalle, 
mutta siellä oli vain mutaa. Olimme pimeässä tulleet 
kielekkeelle, josta ei päässyt eteenpäin. Vaivalloisesti jäätä 
tunnustellen pääsimme takaisin lammen rantaan. Kiertä
mällä lammen tulimme vihdoin majalle.

Olkapäät olivat kipeät ja  polvissa heikotti, mutta olimme 
tuoneet hurjat kantamukset puita perille.
Puut pantiin likoamaan suon ojaan viikoksi. Sitten aloi
timme päreitten vetämisen. Puu halkaistiin keskeltä ja 
puolikkaat jälleen keskeltä. Näin jatkettiin kunnes viimein 
hallcaisussa saatiin kaksi noin millin paksuista pärettä. 
Suon reunasta haettiin koivuja, joista tehtiin kiertämällä 
tarpeet korien kädensijoiksi. Sitten pujotettiin päreet aloit
taen pohjasta. Pian oli maja täynnä koreja. Teimme noin 
40 perunakessiä ja  3-4 silppukoria. Vieläkin tuntuu, että 
se oli mahtava puhdetyö.

Yrjö Ignatius

Ote kirjoittajan muistelmista

Leena Hämäläinen



Nuorisoseuran toimintaa

Discotanssikurssi
3-6 luokkalaisille
torstaisin 1.4.-13.5. klo 17.30-18.30 Ns-talolla. Ohjaaja 
Sallamaari Vainio. Ilmoittautumiset ohjaajalle 31.3. men
nessä (puh. 040 554 2841). Kurssimaksu 5 euroa makse
taan ohjaajalle ensimmäisellä kerralla.

KM F 30 y
Kalevan Nuorten Uudenmaan piiri täyttää 30 vuotta. 
Pääjuhla on su 25.4. klo 14 Maaniitun koululla Nurmijär
vellä. Juhlassa esiintyy mm. Ohkolan Sirkuskola. 
Tervetuloa!

Sirkuskola
Sirkuskolan kevätnäytös pidetään 16.5. klo 15 ja  17 
Hyökännummen koululla. Liput 5 /3  euroa. Buffetti. Ter
vetuloa!

Syksylle on suunnitteilla alle kouluikäisten sirkus- 
viikonloppu, jolloin kaikilla innokkailla pienemmillä 
sirkustelijoilla on mahdollisuus päästä kokeilemaan eri
laisia sirkustemppuja

Etsintäkuulutus

Nuorisoseuran pukuvarasto kaipaa puuttuvia vaattei
taan takaisin... Jos nurkkiisi on jäänyt näytelmän tai 
lainauksen jälkeen jotakin seuran tavaraa, ota yhteys 
pukuvaraston hoitajaan Sirkku Vainioon puh. 040 533 
1904.
Ps. Kaikki joutavat henkarit otetaan vastaan kiitollisuu
della!

Lähde merirosvoleirille!

Kalevan Nuorten Etelä-Hämeen ja Uudenmaan piirit jär
jestävät ensi kesänä Aarresaari -  m erirosvoleiri II 
12.- 16.6.2004 Tanhuan leirikeskuksessa Kuhmoisissa. 
Leirillä retkeillään, kisaillaan, rakennellaan, soitetaan ja  
lauletaan, saunotaan ja  uidaan.

Leirille voivat osallistua kaikki 9-14 -vuotiaat Kalevan

Äitienpäivän yövaellus

Äitienpäivän yövaellus järjestetään Ohkolassa touko
kuussa. Vaellus on tarkoitettu kaikille vaelluksesta kiin
nostuneille. Tämä sopii ensikertalaisille ja  on mainio mah
dollisuus tutustua varusteiden kantamiseen sekä maas
tossa yöpymiseen. Nimestään huolimatta varsinainen 
vaellus tehdään päiväsaikaan ja  yöllä nukutaan. Tai aina
kin yritetään.

Suuntana tulee olemaan Kivilammen maasto. Lähtö 
yövaellukselle on la 8.5. klo 10 seuratalolta. Metsäauto
teitä ja  polkuja pitkin kävelemme päivän aikana Kivi- 
lammille ja pystytämme leirin jonnekin sopivaan paikkaan. 
Matkaa tulee n. 10-12 km. Ruokailut tapahtuvat omatoi
misesti maastossa.

Äitienpäivän aamuna valmistetaan edelleen omatoimisesti 
aamiainen, jonka jälkeen puramme leirin ja  paluu kotiin 
alkaa. Joko jalan tai autolla sovitusta paikasta. Yöpymi
nen omissa teltoissa tai yhteisteltassa, jos sellainen saa
daan hankittua. Myös seuran laavu on käytössä.

Ilmoittautumiset Tapio Rantanen, Eerola-Kortistotie 6, 
04530 OHKOLA tai s-postilla: dogistit@msoynet.com. 
Ilmoittautuneille lähetetään retken ohjelma ja  tarvittava 
varusteluettelo.
Tapio Rantanen, retken johtelij a (puh. 040 767 2942)

Tänä vuonna Haitille (25.-31.7.)

Nuorisoseuran järjestyksessään kymmenes vaellus on 
tunmriretld Haitille. Lähtö jälleen Kilpisjärveltä, viimevuo
tiseen tapaan. Haiti on Suomen korkein tunturi ja  juhlavaa 
tietenkin olisi sen valtaaminen. Varsinkin näin kymmen- 
vuotis vaelluksen merkiksi. Maastossa yövytään neljä 
yötä ja  matkaa vaellukselle tulee yhteensä noin 50 km. 
Lisäksi mennen tullen yövytään jossain sopivassa pai
kassa, ties vaikka hotellissa.

Lähtö sunnuntaiaamuna25.7. klo 05 Ns-talolta. Paluu 31.7.

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa vaelluskokemusta. Myös 
vaelluksella tarvittavia välineitä on mahdollisuus lainata/ 
vuokrata. Nuorisoseuran vaellusperheeseen on helppo 
tulla mukaan. Ikähaitari on ollut aikaisemmilla retkillä 
n. 8- 67 v.

Lähde kaverisi kanssa 
ta i p o ru k a lla  m eri- 
rosvoilemaan! 
K iinnostuneet voivat 
o ttaa  y h tey ttä  H eli 
Alloseen (puh. 040 763 
8911) 9.4. mennessä.

Seuraava tapaaminen su 18.4. klo 19 Ns-talolla.

Varausmaksu on 60 euroa (maksetaan rahana tai esite
tään kuitti huhtikuun palaverissa). Matkan kokonaiskus
tannuksiksi on arvioitu n. 160 euroa.

Lähde rohkeasti mukaan!
Lisätietoj a ja  ilmoittautumiset 
Tapio Rantanen puh. 040 767 2942.

Nuoret ympäri maata, eli myös kaikki Ohkolan Nuoriso- 
seuranjäsenet. Leirimaksulla (90e) saa kuljetuksen leiri
paikalla ja  takaisin (Lahdesta tai Helsingistä), herkulliset 
leiriruuat, mahtavan leiriohjelman sekä majoituksen puoli-

jouk lcuete ltassa  ja  
asuntolassa.
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Teatteria

Nukketeatteri Sininen Mylly Öljymäen kesäteatteri

Ohkolan kylän omassa nukketeatterissa esitetään yleisön 
pyynnöstä myös tänä vuonna A.E. Nordenskiöldin 
suuresta seikkailusta kertova näytelmä Koillisväylän 
purjehdus. Se sopii noin 5-vuotiaista ylöspäin niin 
aikuisille kuin lapsille. Näytelmän ovat kirjoittaneet Martti 
ja Tuula Bläfield. Esitykset maanantaina 24.5. ja31.5. klo 
18.30, muulloin tilauksesta ryhmille.Esityksen voi nähdä 
myös ruotsiksi maanantaina 7.6. klo 18.30, muulloin 
tilauksesta ryhmille.

Suomen myöhäiskeskiaikaan sijoittuva värikäs näytel
mä Bengt ja  Beata - Kosiomatka keskiajalla nähdään 
maanantaina 14.6. klo 18.30, muulloin tilauksesta ryhmil
le.

Koillisväylän esityksissä yleisö voi hurrata miehistön 
mukana ja  Kosiomatka keskiajalla -näytelmässä haluk
kaat saavat esittää ääniteatterina Turun torikauppiaita ja 
ostajia vuonna 1479.

Nukketeatteri Sininen Myl
ly sijaitsee vinosti Öljymäen 
k esä tea tte ria  vastapäätä.
Osoite on Ohkolantie 490.
Tiedustelut nukketeatteri- 
tirehtööriltä. Tervetuloa!

Tuula Bläfield 
0407179938,019-6889211

w w w.m antsala.fi/tapahtu- 
mat/nukketeatteri.htm

Teatteriesitykset:

Koillisväylän purjehdus
m a24.5.jam a31.5.klo 18.30 
ruotsiksi ma 7.6. klo 18.30 
muulloin tilauksesta ryhmille

Bengt ja Beata - Kosiomatka
ma 14.6. klo 18.30 
muulloin tilauksesta ryhmille

Aapelin Pikku Pietarin pihan harjoitukset ovat jo  hyväs
sä vauhdissa. Näytelmään on löytynyt mukavasti väkeä. 
Roolit on jaettu ja  roolihenkilöihin ollaan tutustumassa.

Parina tiistai-iltana meillä on ollut Minna Linna pitämässä 
im pro v isaa tio h arjo itu k sia . M inna on Järvenpään  
seurakuntaopiston draamakurssilla opiskelijana. Impro
visaatio on tekemistä ja  keksimistä tässä ja  nyt. Se on 
luovaa toimintaa, jossa itse luomme tilanteet käyttäen 
ilmaisuvälineenä omaa itseämme. Annetaan toiselle va
paus, yhteisvastuuta unohtamatta. Harjoituksissa emme 
koskaan tee mitään väärin, niin kuin Minna meille muis
tutti. Meille syntyi monia hauskoja tilanteita erilaisten 
harjoitusten myötä, ja  esiintymisjännityksestä ei ollut tie
toakaan. Vaikka moni tulee harjoituksiin työpäivän jäl
keen, se ei näkynyt innostuksessa. Ehkä tämä onkin hyvä 
tapa jättää ne työkiireet työpaikalle.

Öljymäellä ollaan käyty Olli Hannulan kanssa ja  sieltä on 
löytynyt jo  kodit niin Jormalaiselle ja  Pietarille, Vet- 
terantskan naisille, johtaja Palkeiselle, pirtukauppias 
Kastikaiselle kuin muillekin pihan asukkaille. Lumien 
sulettua mäellä on kuitenkin pidettävä talkoita, joten toi
votaan niihin aikanaan osallistujia.

Seppo Savela on kokoonkutsujana ja  huolehtii siellä ole
vista tehtävistä. Näytelmän puvustuksen on lupautunut 
tekemään Sirkku Vainio.

Uskon, että saamme hyvän esityksen Öljymäelle. Meillä 
on erittäin hyvät lapset näyttelijöinä. Kiitos myös lasten 
vanhemmille, että he ovat omalta osaltaan sitoutuneet 
tähän. Aikuisten kanssa on hyvä tehdä työtä, hehän ovat 
jo  ’’vanhoja konkareita”. Pariin pieneen rooliin tarvittai
siin miehiä, joten rohkeasti ottamaan yhteyttä ohjaajaan.

Ensi-ilta on lauantaina 12.6. Esityksiä on yhteensä kesä- 
heinäkuun aikana kymmenkunta. Toivotaan, että katso
mossa on runsas määrä yleisöä nauttimassa esityksestä. 
Näytelmä on koko perheelle sopiva, kertoen hauskalla 
tavalla pienen yhteisön elämästä.

Kevätterveisin ja  tervetuloa Öljymäelle aina silloin, kun 
sieltä kuuluu vasaran pauketta, harjoitusten ’’meuh
kaamista” tai kahvin tuoksua!

Pikku Pietarin piha
ensi-ilta la 12.6. klo 16
su 13.6. klo 16 
ke 16.6. klo 19 
la 19.6. klo 16 
su 20.6. klo 16 
ke 23.6. klo 19 
ke 30.6. klo 19

la 3.7. klo 16 
su 4.7. klo 16

Seija-Liisa Peltoranta
puh. 040 534 4565 (soittele mieluiten klo 16 jälkeen)
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VPK: n sammutuskurssi

Sammuta oikein, toimi nopeasti!

Helmikuisena lauantaiaamuna suuntasimme me VPK:n 
allcusammutuskoulutukseen osallistuvat seitsemän mies
tä ja  yksi nainen kohti Järvenpäätä, jossa kouluttajamme 
suojeluesimies Kari Forsstöm esitteli meille ensin VPK:ta 
ja  sen toimintaa ja  tiloja. Varsinaisen kurssimme aloitti 
asiaosuus ja  video alkusammutuksesta, joka ositti ha
vainnollisesti, kuinka tärkeää on toimia asuntopalojen 
alkusammutuksessa nopeasti: aikaa on noin kaksi mi
nuuttia. Viidessä minuutissa palo leviää sellaiseksi, että 
vain palokunta pystyy toimimaan paikalla.

Teoreettisen osuuden jälkeen olivat palohallilla vuoros
sa käytännön harjoitukset palonukeilla ja  sammu- 
tuspeitteillä.

Palonuket olivat useimmille vpk-laisillekin uusi kokemus: 
miten sammutetaan ja  estetään lisävauriot, kun ihmisen 
vaatteet ovat kauttaaltaan tulessa. Sammutuspeitteellä 
se onnistuu hyvin, kun uskaltaa mennä tarpeeksi lähelle 
uhria. Sammutuspeite suojaa sammuttajaakin todella te
hokkaasti, kun peite on tarpeeksi suuri.

Sitten siirryimme kaatopaikalle harjoittelemaan palon 
sammuttamista peitteillä ja  jauhesammuttimilla. Itselle
ni oli suuri yllätys, että kuuden kilon sammutin tyhjeni 
hetkessä eli aikaa kului noin 15-16 sekuntia. Siinä ei ole 
aikaa huiskia jauhetta sinne tänne savun suuntaan, vaan 
on osattava kohdentaa suihku juuri liekkien juureen. Jos 
henkilöautoissa yleensä on sammutin, se on tavallisesti 
kaksikiloinen. Sitä käytettäessä on oltava vielä tarkempi.

Sam m utuspeite osoittautui palavan öljyn sam m u
tuksessakin tehokkaaksi välineeksi. Parhaimmillaan peite 
on tilanteissa, jo issa  palavaa esinettä voi lähestyä 
peitteen suojassa ja  kietoa peitteen palavan esineen 
ympärille, jolloin palo tukahtuu. Peite on hyvä myös 
paloissa, joissa vettä ei saa käyttää sammuttamiseen.

Kuvat: VPK

Kaiken kaikkiaan kurssi oli todella hyödyllinen sarnmu- 
tuskokemusta vailla olevalle, niinpä osallistujia olisi toi
vonut olevan enemmän. Tässä kuitenkin tuliaisina muu
tamia käytännön vihjeitä kodin turvallisuuden lisäämi
seksi

* hanki sammutuspeite, tarpeeksi suuri eli väh. 120 x 180 
cm (VPKdta saa)

* harjoittele sen käyttöä; opeta sen käyttö myös lapsille
* kattilankannella voi tukahduttaa kattiloissa ja  

pannuissa alkaneet palot
* rasvapaloja ei saa sammuttaa vedellä
* opettele hätänumero 112

Jos kuitenkin palo syttyy 
ÄLÄ HÄTÄÄNNY 
KÄYTÄ MAALAISJÄRKEÄ 
HANKI APUA!

Turvallista kevättä toivottaen 
Ohkolan VPK:n puolesta Arja Alanko

Myytävänä

Vauvan jumppalelu alehintaan 10 € .  
3 kpl:tta baarijakkaroita, yht 9 € .  
Puh. 050 376 6428.
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Vanhempaintoimikuntien tervehdykset

Terveiset Ohkolan koetan VTK: lta

Tulihan sitä lunta niin kuin hieman toivoin viime lehdes
sä. Nyt oli lehdessä juttu, että sitä olisi tullut jo  kahdenkin 
talven edestä (tilanne 29.2), mutta sitä ei meidän talon 
lumikolanpääkäyttäjä usko. Hiihtämiset ja  luistelemiset 
on joka tapauksessa päästy tekemään silloin kun on hu
vittanut; ei meinaan ole tarvinnut miettiä onko ladut auki 
tai luistinkenttä putsattu (tilanne 29.2)! Hyvin ovat ringit 
pyörineet, ainakin mitä minä olen kuullut ja  todennut. 
Mutta siis vanhempaintoimikunnan asiaahan tässä piti 
kirjoittaa, eikä yleisarvostella Ohkolan hienosti järjestet
tyjä talvisia hikuntamahdollisuuksia!

Pelle Miljoona & Rockers tulivat, soittivat ja  menivät 
takaisin moottori tielle. Toimikunta otti pienoisen riskin 
kutsumalla Pellen Ohkolaan. Käytössä oli kuitenkin op
pilaiden kyläkalenterien myynnistä tulleet tulot eikä Pelleä 
tai vastaavaa ollut koskaan Ohkolassa nähty eli ei tie
detty miten paljon tai vähän tulee kuulijoita. Mainon
taan panostettiin molempien koulujen reissuvihon väli
tyksellä, useamman lehden mainoksillaja ’’floppijutuilla” 
sekä mainoksilla kauppojen ilmoitustaulujen yms. seinil
lä.

Lippuja pyrittiin myymään ennakkoon ja  saamaan selvil
le odotammeko 50 vaiko 300 kuulijaa. Laskimme kuiten
kin, että n 100:11a kuulijalla saamme kulut katettua ja  lop
pu olisi puhdasta voittoa. Ennakkoon meni noin 70 lip
pua ja  20 m yytiin  ovelta . E li 90 m aksanu tta  ja  
vapaalippulaiset päälle. Nyt odottelemme vielä Teoston 
laskua, joka sitten kertoo lopputuloksen. Todennäköi
sesti tappiota tulee 20 *. Eli voimme huokaista helpotuk
sesta ja  todeta että hyvin meni.

Kunnon pogoamistakin nähtiin. Pelle tykkäsi esiintyä 
isolla lavalla, isommalla kuin Tavastian lava, kehui hän. 
Järjestysmiesten rivi oli kerrassaan näyttävä! Haluan vie
lä kerran kiittää heitä kaikkia 10! Minkäänlaista häiriötä ei 
ollut. Myös kahvion henkilökunta sai kiitosta hymyile
vistä kasvoistaan ja  pizzat menivät kaupaksi viimeistä 
palaa myöten. Ehkä tekisimme saman joskus uudestaan!!

Ohkolan koululaiset tekevät reissun 31.3. Hikiin kaupun
ginteatteriin katsomaan huippusuosittua Heinähattua ja  
Vilttitossua. VTK maksaa reissusta linja-auton ja  7 • li
pun hinnasta / oppilas, joten oppilaille jää vain 5 • mak
su! Hauskaa ja  antoisaa teatteri- iltapäivää! Toivottavasti 
joku, vaikka 6. lkm oppilas, tekisi jutun seuraavaan leh
teen.

Tutustumisreissu Forssan museoihin ja  kylpylään on 
suunniteltuja lehden ilmestyessä jo  tehty. Miten reissu 
sitten onnistui, selviää seuraavasta lehdestä.

Kahvikonsertti on su 25.4. iltapäivällä koulun salissa. 
Konsertissa esiintyy koulun oppilaita ja  opettajia, kuun
telijat voivat nauttia näkem ästään ja  kuulemastaan 
kahvikupposen äärellä. Lipun hintaa ei ole vielä päätet
ty. Konsertista lisää reissuvihon välissä. Lippuja voi tie
dustella huhtikuussa viikolla 16 joko koululta tai nume
rosta 050 376 6428.

TK: n pistä Riitta Nordgren

Hyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunnan kuulumiset

Tätä kirjoittaessani sää on mukavan talvinen, kuin mui
noin lapsuudessa. Perinteinen talvipäivä oli myös 
Hyökkishulinoissa, jotka vtk järjesti helmikuun kahdek
santena. Aamu vaikeni kirpakkana, mutta tavaroita 
kannettaessa ei kylmä yllättänyt. Päivän suosio löi mei
dät järjestäjät ällikällä, ehkä aurinkoinen sää sai kaikki 
liikkeelle. Arvat loppuivat valitettavasti alkumetreillä, 
vaikka lahjoituksia oli tullut vajaa parisataa. Makkarat 
riittivät niukinnaukin, mehu lämmitti loppuun asti janoi
sia lu iste lijo ita . V ohvelinpaisto suju i pakkasessa 
hitaanlaisesti rautojen temppuillessa. Mutta meillä oh tosi 
hauskaa vohvelihöyryjen seassa! Rusettiluisteluun ok
si saanut osallistua rohkeammin, mutta ensi vuonna uu
delleen. Todellinen vetonaula taisi olla ’’Vaahteranmäen 
Eemelin” hevonen. Kiitos kaikille teille,, jotka vaivojanne 
säästelemättä osallistuitte talkoisiin! Kiitos myös kaikil
le kävijöille! Päivä oh niin mukava, että eiköhän siitä teh
dä perinne?!

Kuva: Vesa Lehmonen

Koulun vihkiäiset olivat 4.3. ja  tilaisuus oh kutsuvierail
le.

Kevään odotetuin tapahtuma on varmasti koko koulun 
yhteinen teatteriretki 1.4. Helsinkiin. Siellähän on Heinä
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hattuja Vilttitossu sekä Rubensin veljekset. Innokkaim
mat ehtivät lukea sen kirjana ennen matkaa. Vtk osallis
tuu bussimatkan kustannuksiin.

Koululla järjestetään pääsiäismyyjäiset lauantaina 3.4., 
laittakaa päivämäärä muistiin! Pöytiä on vielä vapaana ja 
niitä voi vuokrata 15 e hintaan. Vasta pari luokka- 
toimikuntaa on ilmoittautunut mukaan, muuten mukaan 
on nyt tulossa leivonnaisia, mausteita, käsitöitä, lasten
vaatteita, keramiikkaa, ovikoristeita ja  pääsiäisaiheisia 
ruukkuja. Vtk: 11 a on arpajaispöytä. Tiedän, että Mäntsä- 
lässä on paljon oman käden taitajia. Nyt on tilaisuus esi
tellä ja  myydä omia tuotteitaan! Pöytiä voi varata 
allekirjoittaneelta puh. 09- 279 2023 tai 040 833 6272. 
Myöhemmin keväällä on tarkoitus pitää vielä erikseen 
kirppis.

Luokkatoimikunnat ovat vähänlaisesti infonneet minua 
omista tapahtumistaan. Kakkosluokka myi hyvällä me
nestyksellä ystävänpäiväkorttej a. Itse lahjoitin myyntiin 
tekemiäni sokerikoristeita, joista tulikin mukavat 50 e 
pesämunaksi. Ekan ja  viidennen luokan oppilaat vietti
vät yön koulussa ja  siitä meille kertoo tässä lopuksi Ter
vosen Mimmi, joka oli mukana.

Kielo Honkaniemi

Ensimmäisen ja viidennen luokan yökoulu

Helmikuun pakkasilla 9.2. ldo 17.00 saapuivat innokkaat 
oppilaat Hyökännummen yökouluun. Opettajien Sannan 
ja  Merin sekä kuuden vanhemman opastuksella yökoulun 
ohjelma alkoi rusettiluistelulla. Musiildn tahdissa käsi 
kädessä tai ilman luistelu sujui mehun voimalla. Kenttä 
oli muuten hyvässä kunnossa kuten aina.

Luistelun jälkeen siirryimme sisätiloihin suunnistamaan. 
Suunnistus tapahtui pareina eli viidesluokkalainen kummi- 
oppilaansa kanssa suunnisti rastilta toiselle saaden joka 
rastilta leiman passiinsa.

Liikuttuneina me vanhemmat seurasimme oppilaiden 
yhteistyötä ja  kanssakäymistä ikäerosta huolimatta. Eka
luokkalaiset pyrkivät parinsa syliin, kuka reppuselkään... 
Kukas muistaa vielä mitenkäs se meni se kravun ja  kau
riin kääntöpiirit. Ihmetellä täytyi vielä sitä rauhallista 
menoa mikä koko illan vallitsi koululla. Täytyy olla vain 
ylpeitä meidän lapsista.

Aika kului niin nopeasti ettemme enää kerenneet ulos 
katsomaan tähtitaivasta, joten tähtikuvioita oppilaat te
kivät luokan kattoon taskulampuilla.

Ei muuta kuin nukkumaan ja  hiljaisuus...

Aamulla hyvin nukutun yön jälkeen oli mukava päästä 
koulusta kotiin jo klo 9.00.

Mimmi (yksi mukana olleista)

Latuasiaa

Latujen hoidosta!

Perinteisesti Ohkolan Oka on pitänyt huolen siitä, että 
kylällämme on hoidettuja latuja kylän väelle ja  koulun 
läheisyydessä koululaisille. Jo parina talvena ladut ovat 
olleet huonolla hoidolla, koska urheiluseuran 20 vuotta 
vanha latukelkka on reistaillut ja  nyt todettu korjaus- 
kelvottomaksi, tai ainakin kolaaminen olisi liian kallista.

Nyt kun on ollut näin runsasluminen talvi, on ristiriita 
latujen huonosta hoidosta on puhuttanut kyläläisiä. Latu- 
pohjia on toki ajettu yksityisillä urheilukelkoilla ja  Okan 
latukonekin on ollut käytössä kerran pari. Hiihtäjät ovat 
pyrkineet osaltaan pitämään latuja auki, joka nyky- 
välineistöllä on melkoisen hankalaa. Tapani Rautasuo 
on kunnostautunut latujen kunnostajana erityisesti.

Loistava yllätys oli kun kunnan puutarhuri saapui kyläl
le pe 5.3., teki muutaman tunnin töitä ja  aivan loistavaa 
lama syntyi seuratalon ympäristöön, palotallilta lähte
välle 5 kilometrin kansanhiihtoladulle sekä koulun lähis
tölle. Tämän jälkeen vielä säät ovat suosineet ja  useat 
kymmenet hiihtäjät ovat nauttineet hiihtämisestä kevät- 
auringossa. Mukavia tunnelmia moni koki pakkailin nuo
tiolla hiihtoretken lomassa 6.3.

Talven tarina osoittaa, että omalla kylällä pitää olla oma 
latukelkka, jotta ladut pystytään pitämään kunnossa. 
Kunnan kelkka ehtii kylälle vain 1-2 kertaa talvessa. Kel
kan hankkiminen on iso taloudellinen satsaus, mutta on 
tässä kylässä ennenkin yhteisvoimin tehty mittavia han
kintoja. Ajattelen, että Oka, VPK ja  koulujen vanhem- 
paintoimikunnat ovat lähinnä ne tahot, jotka asian puo
lesta voisivat yhdessä tempaista esim. lista-arpajaisten 
muodossa!

Lisäksi kunnan liikuntasihteeri Harri Bister on järjestä
mässä vielä tämän kevään aikana palaveria, jossa pohdi
taan m inkäla ista  la tuverkostoa  ky lille  halu taan . 
Hyökännummen saattaminen tämän saman latuverkoston 
piiriin on uusi haaste. Latujen kulut merkitään kartalle. 
Kunta tukee osaltaan latuverkoston hoitoa. Kirjalliset 
sopimukset asiasta on tarpeen tehdä. Tuo sopimus vel
voittaa sitten kaikkia sopijaosapuolia.

Hyviä ideoita asioiden hoitamiseksi ensi talven lumille 
otetaan vastaan.
Puh. 050 593 9683/Eija tai 
040 534 4565/Seija-Liisa.

Talviurheilun puolesta Eija Hynninen
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■ Hyökännummen kerhotalo Okan mestaruushiihdot

Terveisiä Kerhotalolta

Kerhotalolla huomataan jo  kevään tulo. Lintujen aamu- 
konsertti yltää lähimetsästä liikenteestä huolimatta ja 
pääsiäisalttareita suunnitellaan. Iltapäiväkerholaiset miet
tivät suvivirsijuhlan näytelmää ja  kaikenlaisia retkiä on 
mielessä. Heräämme kaamoksesta ja  on ilo huomata, kuin
ka valo voittaa hämärän ja  mieli virkistyy jo  pelkästä au
ringon ajattelemisesta.

Koteihin on hyvä välittää viestiä pienten koululaisten ja  
vähän isompienkin korviin siitä, että jos avain unohtuu 
kotiin yms. eli j os j ää pulaan j ostakin syystä, niin kerho- 
talolla yleensä on aina joku, joka lohduttaa tai keksii avun.

Olemme täällä ihmisiä varten. Pienikin murhe voi olla lap
sella ’’iso oma murhe”. Yhdessä on hyvä jatkaa ja  katsel
la mihin aurinko j o tekee pieniä puroj a, missä silmu puh
keaa tai milloin voi jo  laittaa kumisaappaat ja  astua en
simmäiseen kevätlätäkköön.

’’Pidän kiinni kädestäsi, 
silloin uskallan 
rohkeasti ottaa vastaan 
päivän alkavan.”

Mallu Koponen, M:län srk

Kerhotalolla tapahtuu

Viikko 15 Hiljainen viikko, ei kerhoja

Mahdollisuus tulla pääsiäisalttareiden äärelle ma 5.- ke 
7.4. sovittuun aikaan tai vapaasti klo 9-13 sekä 7.4. illalla 
klo 17-19.

Kiirastorstain 8.4. musiikki-ilta vielä avoin.

Kerhoihin ilmoittautuminen ke 21.4. klo 15-18 Hyö
kännummen kerhotalolla. Kerhot: 3 v muskarikerhot, 4-5 
v päiväkerhot, 6 v eskarit ja  koululaisten IP ma-to klo 12- 
16.

Perhekerho ke 28.4. klo 9 (aamupuuro, diakoniatyö)

Suvivirsijuhla su 16.5. klo 13 kerhotalolla. Kaikkien yh
teinen kevätjuhla ja  kouluun lähtevien siunaaminen.

Työntekijöiden kevätretki ma 24.5. -  ei toimintaa kerho- 
talolla

Suvivirsihetki ke 26.5. klo 9.30 sairaalan puistossa. Omat 
eväät mukaan. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Okan mestaruushiihtojen tulokset

Okain perinteisen hiihtotyylin mestaruudet ratkottiin 7.2. 
hyvässä talvisäässä. Ladulle uskaltautui 23 sivakoitsijaa.

’tulokset:
T-4v. (0,2km ) 1. NeeaSeppänen2.23.
P-6v. (0,4 k m ) 1. Aku Pirjola 3.24 2. Topi Aronen 3.423. 
Joni Vasama 7.10
T-8v. (0,7km) 1. Ida Aronen 4 .18 ,2 . Ella Hynninen 5.13 
P-8v. 1. Taneli Koirikivi 8.32,
T-lOv. (1,4 km) 1. Klara Tapper 6.50 2. Hanna Aronen
7.14.3. Heidi Lindell 7.47,4. Henna-Riikka Vasama 8.23,5. 
Pinj a Lilj avirta 9.3 9.
P-lOv. 1. Juuso Hynninen 6.35,2. Niko Seppänen 9.06 
T-12v. (n.2 km) 1. Nerissa Sorsa 9.28, 2. Joanda Sorsa
9.35.3. Essi Tapper 10.08,4. Hanna Pirjola 10.40. Muut 3 
km
P-12v. 1. Tino Liljavirta 14.03,2. Olli Kohonen 15.54 
P-14v. 1. Ville Piijola 17.28,2. Tuukka Koirikivi 18.10 
T-14v. 1. Eveliina Hynninen 21.04,

N-40v. 1. Eija Hynninen 16.36

OKA:n mestaruushiihdot vapaalla hiihtotavalla pidettiin 
Hirvihaaran kuntomajalla 5.3. Osallistujia oli hienossa 
pakkassäässä 26. Kiitos Versolle hyvistä laduista ja  
hiihtomajan vuokrasta.

Tulokset:
T-4v. 0.5 km 1. Saara Saalo 6.07,2. Siiri Saalo 6.35
T-6v. 1. Hanna-Mari Saalo 3.25, 2. Titta Savela 3.47,
3.Saara Vidqvist 8.50
P-6v. 1. Aku Pirjola 3.00, 2 km
P-8v. 1. Riku Vidqvist 13.08,
T-lOv. 1. Jutta Savela 14.47,2. Minttu Saalamo 15.54, 
P-12v. 1. Markus Meriläinen 8.52, 2. Santtu Linna 9.14, 
ulkop. kilp. Olli Kohonen 8.58
T-12v. 1. Karoliina Kärkkäinen 10.13, 2. Joanda Sorsa 
10.45, 3. Nerissa Sorsa 11.08, 4. Netta Savela 11.45, 5. 
Hanna Pirjola 13.25,
T-14v. LEmiha Kärkkäinen 9.38,2. Aino Puustinen 10.51, 
3.NiUaJäkälä 11.13,2.5km 
T-18v. 1. Sandra Riihola 15.00,
Naiset Yl. 1. Maija Vidqvist 10.52,
M-40v. 1. Vesa Pirjola 9.10,
M-45v. 1. Seppo Savela 10.50 
M-50v. 1. Erkki Muhonen 8.31,
Miehet Yl. 5 km .l. Jouni Vidqvist 19.35.
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HUONEISTOMEDIA

OLETKO MYYMÄSSÄ TAI 
OSTAMASSA ASUNTOA?

Ota yhteyttä!
Sarianna Peltomäki 040 300 4322

Myös asunnot Espanjassa kauttamme

A  & T Laini©
soratoimitukset 

- maansiirtokuljetukset

puh. 0400 607 439 / Arto 
0400 678 749 / Timo 
0400 997 559 / Marko

KASTILLE! TÄLOHYYNTI

Tapio Rantanen, Olikoia 
puh. 040 767 2942 

SOITA“

K A S T E L L I » !
J Ä R K E V I N  T A P A  T E H D Ä  K O T I

Parturi-Kampaamo
H I U S H U O N i

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

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• metsäperävaunu 
•auraus- Ja hiekoituska/usto
Kari Säijälä 0400 499 614

“Minun jalkani 6 viikkoa sitten!”

f '
Onneksi on Veritaksen 
sairauskuluvakuutus!

Veritas-vakuutukset paikkakunnallasi 
välittää Keski-Uudenmaan vakuutus
palvelu Kari Peussa puh. 050 529 0038

V E R I T A S
www.veritas.fi

• Vakuutukset
• Rahastot

KESKI-UUDENMAAN

OSUUSPANKKI

TILITOIMISTOPALVELUT
PIENYRITYKSILLE:

-JOUSTAVA HENKILÖKOHTAINEN PALVELU
- HELPOSTI, NOPEASTI JA LUOTETTAVASTI
- MYÖS ASIAKKAAN LUONA
- NEUVONTAPALVELUT
-Y L 1 1 0 VUODEN KOKEMUKSELLA 
Soita ja Sovi Tapaaminen - Se kannattaa!

JÄRVENPÄÄN LASKENTAKESKUS OY
5,04260 Kerava, Pia Mörk 040-528 1068, Taina Kivi 050-597 5568

KELLOKOSKEN
m w m m m m m ®

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

0400-712 595 RUUKINKUJA 1, 00500 KELLOKOSKI

MANTSALA-TRANS OY
Kuorma-ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

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

p .0 4 0 0 -8 8 0  3 3 9 , 0 4 0 0 -8 4 6  1 4 8

KELLOKOSKEN TAKSI/TUUSULA
Asema 1066 4500 
Lähitaksi 0100 7500

ELL0NEN 0 4 0 0 -4 5 5 1Ö4 
RIIKONEN 0 4 0 0 -4 6 0  5 9 7 1-Ö hlöä 

HEINO 050 -577  0476  
JÄRVINEN 0 4 0 0 -4 0 0  69Ö

Timo Antikainen

Senttimetri Oy
Metallimiehenkatu 7-9
04400 Järvenpää
puh. (09) 7420 3225
faksi (09) 7429 8625
GSM 0400 476 035
timo.antikainen@millimerkki.com
www.millimerkki.com

senttimetri

http://www.veritas.fi
mailto:timo.antikainen@millimerkki.com
http://www.millimerkki.com


KAIVINKONEURAKOINTI

K & J KAIVUU
Maankaivuu ja kunnallistekniset työt 

Pietarinojantie 87, 04530 OHKOLA 
Puh. 0400 4 9 1 5 2 9 /K ari 

040 542 6383/J a n i

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

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

r\ MEERIN PITOPALVELU

ä  019-6883 114 
0400-903 287 
Puustellin tie 10 
04660 NUMMINEN

Rosenqvistin Monitoimipalvelu Ay

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

PARTURI-KAMPAAMO Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

L Ä H IV A K U U T U S
LÄHELLÄ SINUA

Anneli Eerola Kari Peussa
(0 1 9 )6 8 8  9027 (09) 282 737
0400  920 746 050  529 0038

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

TILATAKSI
PASI VALO

Ohkola-Jokelanseutu

GSM 0400 217 505

KAUNEUSHOITOLA KELLOKOSKELLA

SKY - Kosmetologi, meikkaaja, maskeeraaja 
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

/TAKSI'

ei] 1 +.8
h e  un k ili] ©uni caufr©

i Ilkka  J u v o n e n ̂ O H K O LA

<019, 6889 1401 
0400 304 676

Tarvitsetko
T ilausliiken nepalvelua ?

N ykyaikainen kalustom m e on ky te ttä issäne .

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

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 AO 4400JÄR VENPÄÄ 

puh.Q9?923525

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

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

KosbifeelloOy
0 4 5 0 0  kellokoski

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

erikoisliike. Luotamme laatuun!

PUUSEPÄNTYÖT-SAUNAT-PORTAAT-YMS

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


