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

NÄYTÖKSET 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

LIPUT 5 €  / 10 €
LIPPUVARAUKSET JA TIEDUSTELUT: 040 766 4539 
TUOTTAJA: OHKOLAN NS



Ensi-ilta lähestyy

Kesän tulon varma merkki on kun Öljymäeltä alkaa kuulua elämää. Tänä kesänä siellä Pietarin 
pihan väki touhuaa yhtä ja toista. Kuka ripustaa pyykkiä tai luutii pihaa ja lapset veisaavat har
taana suvivirttä. Pietarin äiti on kuollut. Isä Jormalainen tuo uuden rouvan. Se ei ole Pietarille 

oikea äiti vaan äitipuoli ja Pietarin isälle ei mikään oikea rouva vaan rouvapuoli, niin kuin lapset 
asian ilmaisevat. Pihalaisissa tapaus herättää uteliaisuutta, mutta Karoliina ymmärtää naisten 

kiinnostuksen ja suhtautuu siihen pilke silmäkulmassa.

Ongelmiakin pihalaisilla on, miksi ei olisi, sekin kuuluu elämään. Niistä on vain puhuttava ja 
niihin on paneuduttava ja niille pitäisi osata nauraa. Pietari on löytänyt oman tapansa käsitellä 

asioitaan. Hän kiipeää katolle ja puhelee Jumalan kanssa, kertoopa siinä myös samalla 
pihalaisten riiaamiset, riitelemiset ja juomiset. Jumala lupaa pitää huolta Pietarista. Lapsille on
kin tärkeä osuus tässä koko perheelle tarkoitetussa näytelmässä. Pietarin pihan elämän menoa 

seuratessa ei katsoja tule pitkästymään. Hauskalla ja vähän haikeallakin tekstillä sekä hyviä 
roolisuorituksien saattelemana nauru tulee kuulumaan kesäiltoina Öljymäen katsomosta.

Toivon teidän kyläläisten tulevan katsomaan esitystämme runsain joukoin. Öljymäki on kaunis 
paikka nauttia kesäisestä teatteriesityksestä syöden paakelsia, kierukkatorttua, jota Pietarinkin

sai käydessään kaupungissa.

Kesäterveisin Seija-Liisa Peltoranta

Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa 2004 (aineisto toimitettava 31.8.2004 mennessä)
Sähköpostiosoite on ohkolasanomat@surfeu.fi

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän yhdistyksistä muodostuva kylälehtitoimikunta, johon kuuluvat Heli Allonen Ohkolan 
Nuorisoseurasta, Lea Kotiluoto Ohkolan Diakonia- ja Lähetystoimikunnasta, Jaakko Ahokas Ohkolan VPK:sta, 
Pertti Tikkanen Hyökännummen asukasyhdistyksestä, Satu Latostenmaa Maamiesseurasta, Vesa Pirjola Ohkolan 
OKA:sta, Eira Andersson Kylätoimikunnasta, Iivo Koirikivi Hyökäpartiosta, Riitta Nordgren Ohkolan koulun 
vanhempaintoimikunnastaja Kielo Honkaniemi Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunnasta.

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

Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy.

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

Jakelu: Yhdisty aktiivit

mailto:ohkolasanomat@surfeu.fi


Ajankohtaista

Kesän tapahtumakalenteri

Nukketeatteri Sinisen Myllyn näytökset:
Koillisväylän purjehdus ma 24.5. ja 31.5. klo 18.30. 
Nordostpassagen pä svenska mändagen den 7.6. kl
18.30.
Bengt ja  Beata - Kosiomatka keskiajalla ma 14.6. klo
18.30.
Liput esityksiin maksavat 5e ja 7 e. Tervetuloa!

Ohkolan Mölkkymestaruus ratkaistaan kuudennen ker
ran turnauksessa to 8.7. klo 18.30 Ns-talon pihassa. Kai
ken ikäiset ovat tervetulleita pelaamaan ja viettämään ai
kaa yhdessä! Buffetti.

Ohkolan Neljännesmaraton su 1.8. klo 12. Lähtö palo- 
tallilta klo 12. Lue lisää sivulta 4.

Diakoniapiirin toimintaa

Kesäseurat Hyökännummen kerhotalossa su 25.7. klo 
15. Mukana myös silloin Etiopiasta kotiutunut Ulpu 
Leino.

Eläkeläisten retki Mikkeliin 18.8. Mahdollisia pe- 
ruutuspaikkoja voi tiedustella Kotiluodon Lealta puh. 
019-6889156.

Kylätoimikunta tiedottaa

Kylätoimikunta kokoontui huhtikuun lopulla keskuste
lemaan kylän tärkeimpien hankkeiden etenemisestä. Sil
loin oltiin jo suunnittelemassa juhlan jäljestämistä vesi
huollon rakentajille kesällä, mutta päivitettyä tietoa Jari 
Hynöseltä (viesti ohessa) lukiessa tulee kyllä sellainen 
tunne, ettei nyt vielä vettä nuolaista ennen kuin tipahtaa.

Kevyenliikenteenväylän toteutumisaikataulussa Hyö- 
kännummi - Ohkola on edelleen toisella sijalla vuoden 
2005 suunnitelmissa Uudellamaalla. Virkamiehiltä on täs
sä kuten vesiasioissakin tiedon saaminen melkoisen vai
van takana. Kylätoimikunnassa halutaan jäljestää kylä
läisille kokous väylän linjaussuunnitelmasta heti kun ai
kataulu varmistuisi, jotta uudet tontinomistajatkin saisi
vat mahdollisesti vielä vaikuttaa toteutukseen. Yleinen 
suuntaus ja toivomus on, että väylä kulkisi tien reunassa 
korokkeella ilman väliojaa mahdollisimman monessa pai
kassa.

Olemme yrittäneet saada myös tiehallintoa ja ympäristö
keskusta pitämään toisiaan ajan tasalla näistä tilanteista

ja jopa ottamaan huomioon muuttuneita olosuhteita. Vir
kamiehet kyllä itsekin myöntelevät ettei ole ihan viisasta 
toimia vain tiukasti omalla reviirillään. Jotain yhteyden
pitoa on nyt luvassa.

Kunta ei ole meidän hankkeitamme mitenkään erityisesti 
esillä pitänyt, joten kyläläisten on asiaansa itse edistet
tävä, tieto tulee meille vain erikseen pyydettäessä ja 
lobbaaminen keskushallintoon päin täytyy itse hoitaa.

Nykyisellään Ohkolantiellä on erittäin vaarallista liikkua 
jalan tai pyöräillen muun liikenteen seassa. Heikommas
sa asemassa olevia ei ole helppo huomata ratin takaa, 
eikä heitä huomata ilmeisesti päätöksiä tehtäessäkään. 
Eduskunnan piti myöntää lisämäärärahaa tieturvalli- 
suuden parantamiseen, mutta rahat saattavat ollakin 
menossa tiehallinnon organisaatiouudistukseen... Tämän 
asian todellinen laita täytyy selvittää ja julkistaa.

Vesihuollon rakentaminen on tietenkin monella tavalla 
aiheuttanut kyläläisille vaivaa ja hankaloittanut liikku
mista myös maantiellä. Tiehallinnosta luvattiin, että ti
lannetta seurataan.

Vesilinjan rakentajat ovat kiitelleet kyläläisiä enimmäk
seen asiallisesta suhtautumisesta tonteillaan myl- 
läämiseen ja samoin kyläläisiltä on tullut hyvää palautet
ta rakentajan ilmeisestä pyrkimyksestä aiheuttaa mah
dollisimman vähän vahinkoa.

Kylätoimikunta 
Eira Andersson

Vesi- ja viemärilinjaan liittymisestä lisätietoja antaa 
Sakari Kiviniemi puh. 040 7213605.

Vesi- ja viemäriasiaa

Vesihuollon rakentaminen etenee edelleen ja  touko
kuun lopulla mkolinjastot pitäisi olla valmiit. Arvioi
tua vaikeammat työolosuhteet (louhintaa ja  
pehmeikköjä) ovat lisänneet oletettua työmäärää ja 
myös hidastaneet työn valmistumista. Linjastojen 
valmistuttua urakoitsija tekee vielä viimeistelytöitä 
kesäkuussa. Linjastojen valmistuttua alkaa myös 
pumppaamojen viritys ja liittymiä aletaan tekemään 
arviomme mukaan kesä-heinäkuun vaihteessa. 
Liittymien teon aloittamisesta informoidaan kyläläi
siä erikseen lehdistön kautta.

Liittymien teko on vielä tässä vaiheessa ongelmallis
ta, koska vettä ei ole vielä tarjota, eikä jätevesikään 
vielä kulje. Tämän vuoksi liittymien tekoa joudutaan 
odottamaan ja tukeutumaan vanhoihin systeemeihin.

Jari Hynönen
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Urheilu-uutisia

Lukkarin lato

Talvi on jo takana ja viimeiset lumen rippeetkin kadon
neet. Tätä kirjoittaessa olemme saaneet ennätyslämpimiä 
ilmoja, jopa hellelukemia. Kansanhiihtoladun hiihtäjien 
kesken suoritetussa arvonnassa Opan retkipannun voitti 
Hannu Nurminen. Arvonta suoritettiin Martta-illassa 
Hilkka Rautasuolla.

Kansanhiihtoladun vihkoa oli mukava katsella ja lukea, 
sillä siellä on kommentteja, viestejä toisille, runonpätkää 
ja  virren sanoja. Latua onkin alettu kutsua lukkarin 
laduksi. Syy siihen taitaa olla myös siinä, että Tapani 
Rautasuo tänäkin vuonna suurimmaksi osaksi suoritti 
ladun aukaisun. Hänelle kilometrejä kertyikin yli virsikir
jan virsien.
Viimeinen kirjan merkintä 8.4. Tapani Rautasuo: 
’’Hiihtokauden päätös =  665 km. 48 vuotta sitten olin 
RUK:ssa Haminassa ja hiihtelin Haminan hangilla luut
nantti Pajusen joukkueessa. (Mainittu päivä myös mei
dän Anna-Liisan syntymäpäivä ja  jäänyt sikäli mie
leen.) Silloin oli myös samanlaiset hankikelit kuin nyt
kin ovat olleet. ”

Hiihtokauden ensimmäinen merkintä on myös Tapanin 
ja se oli 25.10.2003, mutta se lumi suli pois. Seuraava 
merkintä 8.1. ’’Hiihtokauden avaus, lunta on tullut. Elä
köön talvikelit! ”  Merkintä 2.2. ’’Hiihtoa eli suksien kans
sa tarpomista polvia myöten lumihangessa. Lunta on 
nyt!!!” Siihen toisen kommentti: ’’Niin, missä on latu
kone?” Eija ja Juuso hiihtelivät kouluun aamusella 9.2. 
ja kirjoittivat terveisiä vihkoon: "Hyvä on hiihtäjän 
hiihdellä, kun latu on auki ja  ystävä myötä. ”

Edellisenä päivänä Juhani Vasko ja Jari Vasama olivat 
ajaneet kelkalla latu-uraa. Okan kelkkavanhus kun oh jäl
leen rikki.

14.2. ystävänpäivä: ’’Ystävyys on kuin kesäpäivä. Au
ringon paistetta ja  hyttysen ininää. Kaiken se kestää. ” 
Elmu ja Laita mukavalla aamuhiihdolla: "Luisto mahtava 
ja  aurinko paistaa. Mikäs tässä lomalaisten hiih
täessä. ”  6.3. palotallilla makkaran paistoa ja nuotiokahvit 
sekä saunomista. Karkauspäivänä 29.2. ’’Naisenergiaa 
ladulla” Piat Mörkja Lahti sekä Sari Tapper. Jatkoa sii
hen: "Eteenpäin meni myös Anna Tapper. ”  3.3. "Nyt ei 
ollut häävi hiihtää. Kuntoilua kerrakseen!”

4.3. ’’Tapani kuule! Kohta osaat kiertää tämän ladun 
myös unessasi ja  silmät kiinni. Anna”
"Kiitos Anna tervehdyksestäsi. -  Ei ehkä vielä ihan, 
mutta toivottavasti kohta. ”
6.3. ”En meinannut uskoa silmiäni -  taas on latu kun
nossa ja  iloa hiihtää...”
’’Aivan mahtavaa, että latu on kunnossa, ilolla retkeä 

jatkaa, ”

10.3. "Mikä aamu. Nyt harmittaa: Luulin olevani eka 
tänään. Upea ihana aamu. ”  Riitta klo 9.30.

11.3. "Terveiset kaikille punaposkisille!”
”Tuula ja  Martti Bläfield eivät päässeet postilaatikolle 

asti mutta suorittivat huomattavan kansanhiihto- 
suorituksen palotallin lakeella. Kirjasi Eija”
14.3. ” Synttäriretkellä Ulla ja  Panu 10 v.”
24.3. "Virsi 570 Huomisen juhlaa täynnä jälleen on aikki 
maa... Kevät on jo  ovella. ”
25.3. (ent. Maarianpäivä) klo 7.30 "Nyt hiihdetty 600 km. ”  

Tapani Rautasuo
27.3. "Nyt hiihdetty 635 km eli virsikirja läpi (=632 
virttä). Nyt ylös sieluni... nyt maa ja taivas ja  meri Aamen 
vastatkoon! ”

Omasta puolestani tästä ladusta, vihosta ja teistä hiih
täjistä on tullut minulle kuin osa ’’perhettä”, joten ensi 
talvena taas hiihdellään.

Seija-Liisa Peltoranta

Ohkolan Neljännesmaraton elokuussa

OKA.n neljännesmaraton järjestetään tänä vuonna sun
nuntaina 1.8. klo 12. Lähtöpaikkana Ohkolan palotalli. 
Matka nimensä mukaisesti 10.55 km. Alle 17-v. 4 km. Sar
joja löytyy yleisen lisäksi yli viiskymppisille. Reitti kier
tää viimevuotiseen tapaan Eerola-Kortistontietä, Ylikujaa, 
ja Kivistönkulman tietä.

Tiedossa hieno juoksutapahtuma: Tarjolla mehua ja 
juoksutunnelmaa sekä mahdollisuus saunomiseen. On 
riemu maksaa vaivaiset 10 € (alle 17-v 6 € ) päästäkseen 
nauttimaan tapahtumasta.
Tervetuloa mukaan!

OKA:n toimintaa

Oka järjestää kesän ja syksyn aikana maastojuoksusarjan, 
joka käsittää viisi kilpailua, kaksi alkukesästä ja kolme 
syyskesällä. Pisteisiin lasketaan kolme parasta mukaan. 
Päivämäärät avoimet. Tarkkailkaa koulujen ilmoitustauluja 
ja lehtien seurapalstaa. Elokuussa on myös Okan mesta
ruuskilpailut yleisurheilussa joko Ohkolan tai Hyökiksen 
koululla.
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Musiikkiopiston toimintaa
Musiikkiopisto laajentaa toimintaansa 
Hyökännummen koululle

Mäntsälän musiikkiopisto aloittaa opetuksen Hyö- 
kännummella. Tarjolla on musiikkia kaikenikäisille. 
Tavoitteenamme on muodostaa orkesteri koululle ja lisä
tä entisestään musiikkitarjontaa Ohkolan alueen eri ta
pahtumiin. Tai kenenpä haaveena ei olisi ollut soittaa 
haitaria kesäiltana omalla pihamaalla. Tervetuloa musii
kin maailmaan!

Fidelit - viuluryhmä

Viulunsoiton alkeiden opetusta ryhmässä. Fideleihin voi 
ilmoittautua 5-12-vuotiaat lapset. Ryhmät muodostetaan 
iän perusteella. Opetus tapahtuu pienryhmissä ja orkes
terissa. Tarvittaessa pyrimme vuokraamaan sinulle soit
timen. Opetuksen hinta määräytyy oppitunnin pituuden 
ja ikäryhmän mukaan.

Aloita harmonikansoiton harrastaminen

Tavoitteena on oppia soittamaan helppoja sovituksia 
harmonikan helmistä, lisäksi opit nuotinlukua ja soitti
men hallintaa. Aiempaa soittokokemusta ei vaadita, mutta 
tarvitset oman soittimen. Opettaja voi neuvoa sinua soit
timen hankinnassa, jos sinulla ei vielä ole sitä. Ryhmiä 
järjestetään sekä aikuisille että lapsille. Kustannukset: 
soitonopetus 100 e/ lukukausi & kirjaamismaksu 17 e.

Fideleihin ja harmonikkaryhmiin ilmoittaudutaan posti
kortin avulla, joita saat kouluilta, musiikkiopiston kansli
asta, kirjastosta ja kunnantalolta. Oppilaat otetaan ryh
miin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen 4.6. 
saakka, mutta vapaita paikkoja voi tiedustella tämän jäl
keenkin. Opetus tapahtuu koulun jälkeen ja iltaisin.

Musiikkileikkikoulua perheen pienimmille

Muskari tarjoaa lapsille musiikillisia elämyksiä ja herät
tää kiinnostuksen musiikkiin. Se myös tukee lapsen kas
vua ja kehitystä musiikin keinoin, ja tutustuttaa lapset 
musiikin peruskäsitteisiin leikkien, laulaen, liikkuen, kuun
nellen ja soittaen. Opetus on monipuolista ja huomioi 
oppilaan persoonallisuuden. Oppituntien lisäksi toimin
taan sisältyy vuoden mittaan mm. joulu- ja kevätjuhla, 
vanhempainillat sekä erilaisia tapahtumia. Muskariryhmiä 
järjestetään aluksi Flyökännummella 4 -  6-vuotiaille. Toi
minta etenee tasolta toiselle iän mukaan. Opetusaika on 
klo 16-19 välillä.

Ennakkoilmoittautuminen musiikkileikkikouluun puheli
mitse tai sähköpostilla 4.6. mennessä.

Lisätietoja:
Porvoonseudun musiikkiopisto, Mäntsälän toimipiste 
Vanha Porvoontie 15,04600 Mäntsälä 
puh/fax 019-6890 337 
mantsala.musop@kolumbus.fi 
http://city.porvoo.fi/musiikkiopisto

Nuorisoseura

Haitin vaellukselle vielä paikkoja

Nuorisoseuran kymmenes vaellusretki järjestetään 25.- 
31.7. Haitille. Lähtö sunnuntaiaamuna 25.7. klo 05 Ns- 
talolta. Maastoon lähdetään Kilpisjärveltä ja suunnitel
missa myös Haitin, Suomen korkeimman tunturin valtaa
minen. Maastossa yövytään neljä yötä ja matkaa vael
lukselle kertyy yhteensä 50 kilometriä. Lisäksi yövytään 
mennen tullen jossain sopivassa paikassa, ties vaikka 
hotellissa.

Varausmaksu on 60 euroa ja matkan kokonaiskustannuk
set n. 160 euroa. S euraava tapaaminen su 18.7.klo 19Ns- 
talolla.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Tapio Rantanen puh. 040 767 2942

Kiitokset Nuorisoseuran jäsenkyselyyn 
vastanneille

Kiitokset kaikille maaliskuun kylälehden välissä jaettuun 
jäsenkyselyyn vastanneille. Saatu palaute oli erittäin ar
vokasta seuran toiminnan kehittämisen kannalta.

Vastaajien kesken arvottiin viisi kahden lipun lippu- 
pakettia Öljymäen kesäteatteriin katsomaan koko perheen 
näytelmää Pikku Pietarin piha. Arpaonni suosi seuraa- 
via: Esa Koskimäki, Tuovi Leino, Kari Purmonen, Sini 
Rantalainen ja Kari Suuronen. Onnea voittajille!

Syksyn kuulumisia

Harrastustoiminta pyörähtää jälleen syksyllä käyntiin heti 
koulujen alettua. Sirkuskola jatkaa suunnilleen samoilla 
ryhmillä kuin tänäkin vuonna. Uutena ryhmänä aloittaa 
aikuinen-lapsi -ryhmä, joka on tarkoitettu 3-6 -vuotiaille 
lapsille ja heidän vanhemmilleen. Lisäksi syksyllä on lu
vassa erilaisia lyhytkursseja tanssin ja kuvataiteen pa
rissa.

Tarkempaa tietoa syksyn harrastusmahdollisuuksista 
sekä ilmoittautumisista saat elokuussa ilmestyvästä 
Nuorisoseuran kerhokalenterista!

Syksyksi on suunniteltu Nuorisoseurantalolle keittiö- 
remonttia, joka suunnitelmien mukaan alkaa syyskuus
sa. Lisäksi Öljymäellä on tarkoitus uusia ravintola- 
rakennus sekä kunnostaa muita rakennuksia. Molempiin 
hankkeisiin on haettu avustuksia Sampo ry :ltä ja remon
tit toteutetaan mikäli rahoitus järjestyy. Remontit toteut
taa pääosin ammattilaiset, mutta myös talkootyötuntien 
osuus tulee olemaan merkittävä.
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Ohkolan teatterikesä

Ohkolan uusi perhe

Olen pohtinut useasti, mikä teatterin tekemisessä vie
hättää. Itse esityskausi on harrastajateattereissa lyhyt. 
Suurin osa näytelm än elinkaaresta koostuukin 
intensiivisestä harjoittelusta. Itsensä likoon laittaminen, 
muiden ihmisten arvostelunkohteena oleminen, jatkuva 
jännittäminen, kritiikin saaminen ja epäonnistumisen 
pelko hallitsevat monesti tunnemaailman sisintä, eivät
kä näin ajateltuina ainakaan houkuttele tämän harras
tuksen pariin. Mutta kuten aina, tälläkin ’’hulluudella” 
on puolensa ja sen koin vahvasti käydessäni tulevan 
kesänäytelmän Pikku Pietarin Pihan harjoituksissa.

Tunnelma, joka on läsnä jokaisissa harjoituksissa, on 
käsin kosketeltavissa. Sinne annetaan ja siitä otetaan 
energiaa, jolla rakennetaan yhteistä päämäärää. Yhtei
sen matkan aikana ryhmästä hitsautuu kiinteä perhe, jol
la on samanlaisia kokemuksia sekä muistoja, joista riittää 
vuosiksi eteenpäin.

Kun matalaj a massiivinen Jumalan ääni (Olli Hannula) ja 
pienen Pietarin (Elias Koivula) heleä ääni ja kysymykset 
kohtaavat, alkaa hellyyttävä vuoropuhelu taivaan ja 
maan välillä. Pietarin äiti on kuollut, mutta elämä jatkuu 
arkisten askareiden ja ympärillä olevien ihmisten paris
sa. Miten selvitä jos ei osaa tai ymmärrä? Miten pihan 
kaikkitietävät akat (mm. Taija Torvinen ja Susanna Celik) 
suhtautuvat? Minkälaisia tarinoita pihapiiri sisälleen 
kätkee? Talonmies Harakka (Kari Suuronen) ja pihan lap
set (mm. Oskar ja Roni Celik) kuuluvat jokaiseen päi
vään.

Pihayhteisön ihmiset iloineen ja suruineen nähdään ensi 
kesänä Öljymäellä lämpimän huumorin sävyttäminä. Sei- 
ja-Liisa Peltorannan ohjauksessa on tänä vuonna useita 
ensikertalaisia, mutta myös meille kaikille tuttuja kasvo
ja-

Teatterintäyteistä kesää kaikille! 
Minna Linna

Kuva: Heli Allonen

Lukuharjoitukset seuratalolla.

Talkoolaisia tarvitaan

Öljymäellä nähdään tänä kesänä lämminhenkinen koko 
perheen näytelmä Pikku Pietarin piha. Ohjaaja Seija-Liisa 
Peltoranta ja kaikki näyttelijät ovat jo hurjassa vauhdissa 
Öljymäellä.

Onnistuneeseen teatterikesään tarvitaan myös paljon 
vapaaehtoista talkooväkeä. Lipunmyyntiin, järjestyksen
valvontaan ja kahvilaa voi ilmoittautua Heh Alloselle, puh. 
040 763 8911. Yhdenkin illan panos on tärkeä!

Järjestyksenvalvojien tapaaminen, jossa katsotaan teh
täviä ja autojen pysäköintiä, on ke 2.6. klo 19 Öljymäellä.

Nukketeatteri Sininen Mylly

Nukketeatteri Sinisen Myllyn kevät käynnistyi 3.5. Sul
kavan koulun vierailulla. Eduskunnan eläkeläiset, päivä
kodit, Martat jne. ovat tilanneet ryhmänäytöksiä. Muu
tama yleisöesityskin on luvassa neljänä maanantaina:

Koillisväylän purjehdus ma 24.5. 
ja 31.5. klo 18.30. 
Nordostpassagen pä svenska 
mändagen den 7.6. kl 18.30. 
Bengt ja  Beata - Kosiomatka 
keskiajalla ma 14.6. klo 18.30.

Liput esityksiin maksavat 
5eja7 e.

Tervetuloa!

Huomio!

Kylälehden toimitukseen tarvitaan syksyksi toinen 
taittaja Helin avuksi. Yhteydenotot Heli / 040 763 8911.
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Menestystä Ohkolaan

Tyttöenergia jyrää!

Torstaina 29.4. pidettiin Mäntsälän nuorisotoimen jär
jestämä Lasten Idols-ldsa Mäntsälän nuorisoseurantalon 
Hupilassa. Paikalle oli ennakkoon ilmoittautunut 21 esiin
tyjää/ esiintyjäryhmää. H-hetken koittaessa oli paikalle 
uskaltautunut 13 jännittynyttä esiintyjäkokoonpanoa.

Ohkola oli lähtenyt liikkeelle kahden tyttöporukan voi
min. Toisessa kokoonpanossa esiintyivät Netta Savela, 
Karoliina Kärkkäinen, Inka Laisi, Emmi Hietanen ja Laura 
Kolari. Toinen esiintyjäryhmä koostui Pia Herrasesta ja 
Jewel Heikkisestä. Laulut tulivat “play-backina” ja tyt
töjen tehtäviksi jäi koreografian ja esiintymisen sauma
ton yhteensovittaminen.

Jännitys oli käsinkosketeltava ja esitykset huippuluok
kaa. Oli ilo huomata, miten tosissaan lapset olivat lähte
neet mukaan ja minkälaisen esiintymisvarmuuden omaa
vat jo 4. luokkalaiset. Kahdessa tunnissa oli esiintymi
set katsottu j a kuunneltu j a seurasi illan j ännittävin vai
he: ARVONTAFTNA ALIPATKOkSTA. Koska kaikki esi
tykset olivat huippuluokkaa, päätti nuorisotoimi suorit
taa arvonnan kaikkien osallistujien kesken. Mäntsälän 
alkukarsinnoista pääsisi mukaan finaaliin 6 kokoonpa
noa.

Ja YLLÄTYS: molemmat Ohkolan tyttöryhmät pääsivät 
finaaliin, joka järjestettiin Monninkylän ala-asteella lau
antaina 15.5. Finaalissa oli esiintyjiä Askolasta, Pukki
lasta ja Mäntsälästä. Näiden esiintyjien joukosta valitsi 
arvovaltainen tuomaristo Lasten Idols-voittajan. Paljon 
omiea matkaan oman kylän tytöillemme ja viekää Ohkola 
maailmankartalle.

Pirjo Herranen

Urheilumenestystä

OKA:n nuori pääosin kiekkoilijoista muodostunut 
salibandyjoukkue kävi pokkaamassa voittopokaalin 
tiukan väännön jälkeen Mäntsälän mestaruus-tur
nauksessa, joka pelattiin 8.-9.5. Mäntsälän Moni
toimitalolla. Loppuottelussa kukistui Saaren Ilves 
niukasti 2-1. Pelaajien omien kommenttien mukaan voitto 
tuli juuri sopivasti OKA:n 65-vuotis juhlavuoden 
kunniaksi. Onnittelut pojille!

Myös lentopallossa tuli menestystä, tosin nuorisoseura- 
turnauksessa. Ohkolan Ns sijoittui “pappasarjassa” toi
seksi , menettämällä vain kaksi erää. Voiton vei Kerkkoo. 
Yleisessä sarjassa joukkueeseen saapui vain kolme pe
laajaa, joten vanhukset joutuivat jelppaamaan vuorol
laan. Ottelut olivat tasaisia, mutta puhti ei riittänyt nel
jän sakkiin. Kiitokset mukana olleille!

VesaPiijola

Kuva: Sami Uusitalo
Kuvassa OKA. n sählyjoukkue. Takarivi vas. Anssi Leh
monen, Lauri Eerola, Ville Lindberg, Teemu Kinttu, Juk
ka Kanerva, Janne Eerola ja  Olli Pahkamäki. Alarivi 
vas. Mikko Kanerva, Jussi Salmi, Jouni Allonen, Niko 
Vuori, Aki Allonen ja  Pekka Peltoranta. Edessä: Petri 
Salmi ja Juha Metsälä.

© o

Äitienpäivän yövaellus

Kuva: Heli Allonen

Nuorisoseura järjesti äitienpäiväviikonloppuna yövael
luksen Kivilammin suolle. Matkaan lähdettiin lauantaina 
aamupäivällä seuratalolta. Mukana oli yhteensä 10 
yövaeltajaa, joista nuorimmat olivat ekaluokkalaiset Pinja 
ja Hilla Antikainen. Matkamme kulki seuratalolta polkuja 
ja metsäteitä pitkin kohti Hanko-Porvootietä ja edelleen 
sen yli kohti Kivilammin suota. Aurinkoinen ilma suosi 
patikointia ja vettä kului matkan aikana yllättävän paljon.

Perille yöpymispaikalle saavuimme illansuussa ja telttojen 
pystyttämisen jälkeen suurin osa retkiporukasta kävi 
pulahtamassa Keravanjärvessä. Illalla saimme nautiskel
la nuotiolla istuskelusta, käen kukunnasta sekä Tapsan 
paistamista lätyistä.

Heli Allonen

7



Ohkolan luontokohteet

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

Pyöräilyreittejä Ohkolan maisemissa

Lähtöpiste seuratalo.

Ohkolantie -  Hirvihaarantie (7 km) -  Kuntomajantie (1,5 
km) -  Hy vinkääntie (6,5 km) -  Keravanjärventie (6 km) -  
seuratalo. Matkan varrella Sepänmäen museo.

Keravanjärventie (6 km) -  Hy vinkääntien yli - Keravan- 
järvenrantatie (1 km) -  kunnan uimaranta. Takaisinpäin 
tullessa käännytään Kivistönlculmantielle, jota seurataan 
kylälle ja seuratalolle. Reitin pituus 14 km.

Ohkolantie -  Kivistönkulmantie -  Kivistö-Kaukastentie 
-  Kaukasten taajaman läpi -  Alimyllyntie -  Hy vinkään
tie -  Keravanjärventie -  seuratalo. Reitin pituus 22 km.

Ohkolantie -  Eerola-Kortistontie -  Kivistönkulmantie. 
Reitin pituus 8 km. Tien varrella Ohkolan palotalli.

Ohkola -  Kellokoski -  Ohkola. Reitin pituus 14 km. Rei
tin varrella Hyökännummen asuntoalue.

Ohkolantie -  Linjatie -  Arolan kylätie -  seuratalo. Reitin 
pituus 20 km. Reitin varrella Arolan koulu. Mennään 
oikoradan yli kaksi kertaa.

Tammipääntie -  kivilouhimon ohi -  Eteläinen pikatie -  
Spännärin tie -  Hirvihaarantie -  seuratalo. Reitin pituus 
20 km.

Tammipääntie -  Arolan kylätie -  Ohkolantie -  seuratalo. 
Reitin pituus 4,5 km. Maalaismaisemaa parhaimmillaan. 
Suosittu pyöräily- ja kävelyreitti.

Pyöräilyterveisin Teuvo Halme

Lähteä jalan kulkemaan...

ilman hevosvoimia, ihan itse. Katsomaan luontoa lähel
tä. Ei ’’kuntokävelymielessä”, ei joggaamaan vaan liikku
maan paikasta toiseen, olemaan, näkemään, tuntemaan... 
Ohkolassa ei enää ole peltoteitä, peltojen poikki on vai
kea kulkea, ellei sitten löydä tilaa oraitten välistä, joten 
on pakko kulkea autoteitä pitkin. Mikä ei ole kivaa (an
teeksi autoilijat). Mutta metsiä on! Niissä pääsee liikku
maan. Vapaasti. Pitkin poikin. Tuolta tänne ja täältä sin
ne. Mitä pitkin? No, metsäteitä tietenkin. Ja polkuja. Jo
ten. ..

Metsätiet? Mitä ne ovat? Suoria, korkeita, pölyisiä, kah
den syvän ojan reunustamia. Kivoja? No, ei. Siis met
sään, jossa kaikkien satujen ja kertomusten mukaan vili
see polkuja. Niiden alkuja löytyy sieltä täältä. Mutta: 
hakkuualue tulee vastaan, tai taimikko -  ja polusta ei näy 
yhtikäs mitään... Moniko meistä osaa kulkea polut
tomassa metsässä? Kaikki! Kaikki me sen osaamme, toi
nen kysymys on sitten, löydämmekö perille... Itse olen 
koko pitkän elämäni kulkenut Ohkolan metsissä, aluksi 
tuttuja polkuja pitkin, sitten sinne ja tänne, sikinsokin... 
joten nyt kun minun pitäisi kertoa ja kirjoittaa eri reiteistä, 
niin luulin ettei se olisi vaikeata, mutta... Miten kertoa 
poluista joita oli, reiteistä, joita tiesi, mutta joita ei luon
nossa selvästi näe? Muistan, miten opetin pojalleni Mik
kolan kotimetsän reitit: ’’Tuon puoleksi maatuneen kuu
sen kohdalla käännyt oikealle”. Siihen 10-vuotias kysyi: 
’’Kauanko se näkyy?” - En ollut tullut sitä ajatelleeksi... 
vanhat, ’’omat” merkit jäävät pois. Joten mitä tarvitaan: 
Peruskartta! Kompassi.

Olen huomannut, että jopa uusimmissakin peruskartoissa 
vielä löytyy merkintöjä poluista, joita ei luonnossa enää 
ole näkynyt moneen vuoteen. Siis: varoitus! Hakkuut, 
istutukset, uudet metsätiet ja tietenkin luonnon oma 
kasvuvoima ovat häivyttäneet monta polkua. Kartta silti 
auttaa -  sitä katsomalla osaa tietää missä päin maantie, 
peltopläntti, sähkölinja. Vaikka ei edes osaa kompassia 
kamalan hyvin lukea, niin tuon pienehkön esineen käyt
tö kuitenkin estää kulkemasta ympyrää.

Marjastaja ja sienestäjä tietää myös miten tärkeää on aina 
välillä katsoa ympärilleen ja määrittää suunnan, mistä tuli 
ja minne päin on menossa (itse olen kerran eksynyt sieni- 
matkalla, kun koko ajan vain tuijotin maata ja käännyin 
sinne ja tänne enkä lopulta tiennyt missä olin..) Kännykän 
olemassaolo ja  käyttö on uuden ajan tärkeä keksintö 
metsässä kulkijalle. Kunhan muistaa, ettei se tykkää olla 
alimpana kopassa... Mikään ei ole niin turhauttavaa kun 
kuulla kännykän äänen, ja  tietää että se on korissa 
alimpana ihanien hauraitten sienien alla... Ja muistakaa: 
kertokaa aina kotiväelle mihin suuntaan olette lähdössä. 
Ohkolassa on niin monta metsäaluetta ja jotkut niistä 
aika isoja. Kertokaa siis aina missä päin liikutte, minne 
jätätte autonne tai polkupyöränne, joten jos jotakin ta
pahtuu niin me muut tiedetään mistä päin etsiä...

En aio kertoa missä omat marja- ja sienipaikat ovat! En 
ikinä! Mutta ehdotan: lähtekää löytäm ään omat 
paikkanne! Tai muuten vain metsään... tuntemaan suon 
tuoksun, ihailemaan auringon kultaamia puunrunkoja, 
keräämään pienenpieniä jänniä kiviä tai istumaan kannolle 
ihan vain olemaan ja nauttimaan.

Laura Buttler



YPK Ohkolalaissyntyinen 
EU-ehdokas

Aerosolisammuttimia myytävänä

Olemme saaneet myytäväksemme loppuerän 400 ml:n 
”112 AEROSOLISAMMUTTIMIA”.

- Sammutusaineena on neste, joka ei sotke paikkoja ja 
joka soveltuu kaikkien muiden kuin sähköpalojen 
sammuttamisen.

- Suihkeen käyttö on niin helppoa, että kuka tahansa 
osaa sitä tarpeen tullen käyttää.

- ”112-sammutin on tarkoitettu nimenomaan pienten 
palon alkujen sammuttamiseen, eikä se kokonsa 
vuoksi korvaa esimerkiksi kookkaampaa jauhe- 
sammutinta.

- Olemme testanneet 112-sammuttimen tehon pala 
vaan rasvakattilaan ja  tuulipuvun takkiin. Tuote 
soveltuu mm näihin tarkoituksiin erittäin hyvin.

SEURAT, VAMIEIMPAINTOIMIKUNNAT, SEKÄ 
MYÖS KOTITALOUDET.

Tarjoamme 112-sammuttimia tukkuerinä edelleen 
myytäväksenne VAIN 25 • /12  kpl laatikko (aiempi 
tukkuhinta oli n. 125 •).

Tervetuloa maanantaisin klo 18 -20 palotallille (Eerola- 
kortistontie 16) tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja:
Jaakko Ahokas 0400-438 531 
Juha Halme 0400-710353 
Eija Hynninen 050-5939683

OHKOLAN VPK

PS. Tulemme osallistumaan saamillamme varoilla 
suunnitellun kylän yhteisen latukelkan kustannuksiin.

Sain tehtäväkseni haastatella kautta aikain ensimmäistä 
ohkolalais-syntyistäEU- ehdokasta Pekka Buttleria. Näi
den tässä tekstissä esitettyjen kysymysten lisäksi kes
kustelu rönsyili myös muihin aiheisiin. Tässä nuoren idea
listin vastaukset kysymyksiini.

Ikä ja  kengännumero? - 27-vuotias. Koko 44.
Uskotko mahdollisuuksiisi läpimenon suhteen?- Uskon. 
Mitä Suomelle hyödyllisiä asioita ajaisit EU-parlamen
tissa? -  EU:n toimintatavan muuttamista. Enemmän läpi
näkyvyyttä ja demokraattisuutta. Yrittäisin vaikuttaa sii
hen, että Suomi ei joudu mukaan siihen, mihin se ei halua.

Miksi valitsit vasemmistoliiton, etkä muuta puoluetta? 
-  Se on puolue, joka ajaa mielestäni koko kansan etua. 
Milloin EU hajoaa? -  Uskon että se ei kokonaan hajoa. 
EU:n arvomaailma perustuu pääsääntöisesti rahaan ja 
talouteen. Oletko valmis tukemaan sitä? - En! Haluan 
monipuolistaa arvomaailmaa. Parlamentin valta EU:n si
sällä kasvaa EU:n muihin instansseihin nähden.
Onko maatalous Suomessa katoavaa kansanperinnet
tä? -  Toivottavasti ei. Maatalouden kehityssuunta on 
käännettävä ylöspäin.

Kielitaitosi on oman käsityksesi mukaan erinomainen. 
Millä kielellä pärjäisit Ranskassa? -  Sekoituksella 
englantia, saksaa ja ranskaa.
EU:n politiikkaa ohjailevat Euroopan suuret esim.. 
Ranska ja  Saksa. Miten luulet pystyväsi vaikuttamaan 
siellä? Parlamentti ei ole niin tiukasti jakautunut maan 
rajojen mukaan. Pyrin luomaan toimivia yhteistyö
verkostoja muiden pienten maiden edustajien kanssa.

Miten vaikuttaisit siihen, että esim. Pohjois-Karjala py
syisi asuttuna ja siellä olisi töitä? -  Ne on pitkälle kan
sallisen tason päätöksiä. Konkreettisimmin suuntaisin ke
hitys-ja rakennerahastoista varoja syrjäseutujen elinkel
poisuuden säilyttämiseksi.

Kiitoksia haastattelusta ja onnea yritykseen! 

VesaPirjola

Kuva: Heli Allonen



Vanhempaintoimikunnat

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnan
terveiset

KESÄ KESÄ!!! Tätä kirjoittaessa (3.5.) varjossa 19 as
tetta lämpöä! Ihmeen aikaisin kesä meitä hellii, mutta 
pelottavaa on ajatella miksi näin on. Joten en puutu sii
hen sen enempää.

Forssan Vesihelmeen teimme onnistuneen bussireissun 
mielenkiintoisen eläinmuseon kautta. Bingoa pelattiin, 
mukavien laulujen saattelemana, mennen tullen. Lähti
jöitä olikin sen verran, että piti tilata kaksi bussia. Haus
kaa oli ilmeistä päätellen kaikilla.

Kahvilconsertti ei oikein ’’iskenyt” tänä vuonna. Vain 15 
lippua meni ennakkoon, joten emme katsoneet aiheelli
seksi ruveta järjestämään sitä ollenkaan. Lippujen 
ennakkomyynti on perustunut konsertin kahvituksen 
esivalmisteluihin, pöydät ovat aina olleet valmiiksi 
katettuja ja koristeltuja jo edellisen päivän aikana. 15-20 
kuulijan takia todettiin työ turhaksi ja  tuskin esiin
tyjätkään olisivat nauttineet esiintymisestä isossa 
liikuntasalissa vain muutamalle kymmenelle kuulijalle. 
Mutta kokeillaan ensi vuonna uudestaan!

Vanhempaintoimikunta jäikin jo huhtikuussa kesätauolle. 
Haluan kiittää kaikkia heitä kuluneesta vuodesta. Kiitos 
teille kaikille! Ensi syksynä odotammekin innolla, ketkä 
kaksi pääsevät ekalta luokalta tähän klubiin! Tämähän 
on kaksivuotinen juttu, joten toimikunnassa tulee jon
kun verran vaihtuvuutta ’’vanhojenkin” osalta. Mutta 
ne asiat selviävät sitten elokuussa!

OIKEIN HAUSKAA KESÄÄ KAIKILLE!!
TK:n pistä Riitta Nordgren

Forssan matkasta

Vanhempaintoimikunta järjesti hauskan matkan Forssan 
Vesihelmeen 20.3. lauantaina. Maksu sisälsi bussimatkan 
ja mahdollisuuden voittaa bingossa. M atkakestin.lhja 
lähdimme kävelemään kohti Eläintieteellistä museota. 
Museossa oli paljon eläinten sekasikiöitä, lintuja ja muita 
eläimiä..

Museoretken jälkeen suuntasimme matkan kohti Forssan 
Vesihelmeä. Perille päästyämme jokainen sai kortin jolla 
pääsi sisään Vesihelmeen. Uima-aikaa oli noin 2 tuntia. 
Uiskentelimme monissa isoissa altaissa ja nautimme 
porealtaista. Monen lapsen suosikki oli 3 metrinen 
hyppytorni ja pieni ponnahduslauta. Lopuksi moni perhe 
kävi syömässä tai kaupassa. Bussimatka meni iloisesti 
rupatellen. Noin 4 maissa kaikki olivat jo  iloisesti 
kotimatkalla.

Matkaa muistellen Laura Kolari ja Netta Savela

Forssan reissu

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta järjesti 20.3. kou
lun oppilaiden perheille tapahtumarikkaan päivän Forss
aan. Koska lähtijöitä oli suunniteltua enemmän, lähdim
me matkaan kahdella bussilla. Forssaan saavuttuamme 
kävimme aluksi eläintieteellisessä museossa, jossa näim
me paljon erilaisia täytettyjä eläimiä. ’’Oikein kehittynei
den” eläinten joukossa oli myös kourallinen muotopuolia, 
virheellisesti mutaatioituneita kehitysvammaisia eläimiä.

Toisena ja viimeisenä kohteena oli Forssan uimahalli Vesi- 
helmi. Vesihelmestä löytyivät vesiliukumäki, hyppytorni, 
pore- ja kylmäallas, aaltokone ja höyrysauna. Uitiin oli 
varattu aikaa n. kolme tuntia. Kotimatkalla pelasimme bus
sissa bingoa. Reissun henkilökohtaisia suosikkejani oli
vat yhtälailla niin komij aikainen ankanpoika, kuin myös 
vesiliukumäki ja huijat aallot. Mielestäni matka (josta suu
ret kiitokset vanhempaintoimikunnan puheenjohtajalle 
Riitalle) oli erittäin onnistunut.

Liina Mäkelä

Hyökännummen vanhempaintoimikunnan 
kuulumisia

Lintujen laulu aamulla aikaisin herättää joka kevät mahta
van riemun ja odotuksen tunteen; kesä on tulossa! Onko 
mitään upeampaa kuin ruohon orastava vihreys, koivu
jen hiirenkorvalehdet ja kevään heräävän luonnon tuok
su pienen sadekuuron jäljiltä? Varma kevään merkki on 
myös koulun pihakuvaan ilmestyvät hyppynarut.

Näin kesän kynnyksellä alkavat omat tarinani olla vähis
sä, sitähän vaan odotellaan kesälaitumille kirmaamista. 
Pyysinkin materiaalia joka luokalta ja  nyt voitte lukea 
luokkajärjestyksessä saamaani materiaalia.

Esiluokka

Ensimmäisenä on esiluokan opettajan Anne Hamporin 
aivan ihana runo. Tunteellinen kun olen, runo sai tipan 
silmäkulmaani, kun vaan ajattelinkin mahtavan muka
van eskarivuoden olevan loppusuoralla.

Oli elokuun aamu ja jännitys kova, 
aukes Hyökännummessa koulumme oma.
Tätä taidettiin odottaa jo liian monta vuotta, 
mutta nyt voimme todeta: ”ei varrottu suotta!”.
Oh koulu vielä kesken j a piha mullinmallin, 
myös traktorit aikaansaivat melkoisen rallin.
Täällä rentoa ja joustavaa on koko koulun väki, 
me jaksettiin a in? ymmärtää, sen siitäkin jo näki.
Koulun tiloista löytyy myös eskareiden kolo, 
meillä pienillä siellä niin turvallinen olo.
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Paljon asioita opittu on, kohta alkaa koulu,
”ei voi olla totta, vasta äsken oli joulu!”.
On oma kummi suuri apu ollut eskareille, 
yhteistyö niin mukavaa, siis kiitos, kutoset, teille! 
Kaverit on tärkeitä, on kiva meillä sakki, 
toisiamme autamme vaik ' napittamaan takki.
Pajatouhut, uimareissut, poliisi jäi mieleen, 
kansainvälisyyspäivänä ei mikään mennyt pieleen. 
Kiitos kuuluu tietysti myös teille äidit, isät, 
touhuillanne retkikassaan toitte oivat lisät! 
’’Heinähattuja Vilttitossu” -teatteriretki 
taisi olla monella myös unohtumaton hetki.
Kevätretki Helsinkiin me tehdään toukokuussa, 
sit' eläinmuseo on nähtyjä karkkiakin suussa.
On tuttua tää kaikki, kun pian ekaluokka koittaa, 
kyllä vuosi esiluokalla ain' koulupelot voittaa!
Me opet ollaan eskarissa viihdytty myös kovin, 
alusta aletaan syksyllä, kun lomailtu on tovin.

Anne Hampori, esiopettaja

Ensimmäinen luokka

Hyökännummen koulu kävi teatteriretkellä katsomas
sa Heinähattua ja  Vilttitossua ja tässä ekaluokkalais
ten kommentteja esityksestä:

’’Pidin bussimatkasta, koska sain matkustaa kummien 
kanssa.”

’’Pidin siitä, kun he sanoivat näin senkin rosvon 
pökäleet.”

”En pitänyt näytelmässä siitä, että kaikki eivät saa
neet piparia.”

’’Pidin... Isonapa söi mansikkakakkua, koska se oh 
hauska, se oli hyvä kun poliisit menivät uimaan. En pitä
nyt siitä, että kun Kattilakosket ajoivat mökille. Myös 
mansikkakakun syönti olisi voinut olla eri tavalla, esi
merkiksi Isonapa olisi syönyt mustikkapiirakkaa.”

’’Pidin siitä, kun näyttelijät juoksivat talon ympäri, 
koska se oli tosi hassua. En pitänyt siitä, että siinä men
tiin naimisiin ja ne vielä pussasivat toisiaan.”

’’Parasta näytelmässä oli kun Heinähattu ja Vilttitossu 
lauloivat Muista aina liikenteessä, koska ne lauloivat sen 
väärillä sanoilla.”

’’Minusta parasta näytelmässä oli se, kun poliisit 
ruiskivat toisiaan vesipyssyillä, koska ne ampuivat ylei
söä päin.”

’’Minusta parasta näytelmässä oli laulut. Pidin Isona- 
vasta, koska se oli niin koba herkkujen perään. En pitä
nyt näytelmässä siitä, että siinä oli pari epäreilua kohtaa, 
esim. eturiviläiset sai pipaeria. Väliaika oli liian 
ruuhkainen!

Sekä Meri-Tuulia Isotalon mietteitä ekasta koulu
vuodesta:

Me saimme Hyökännummen koulussa aloittaa koulut
yön ekaluokkalaisten kanssa aivan poikkeuksellisessa 
tilanteessa. Nykypäivänä ei tapahdu usein, että koulu
laiset saavat uudet tilat, jo issa  työskennellään.

Jännittäväähän se oli opettajallekin opetella tuntemaan 
rakennus ja  koulussa olevat välineet sekä tutustuttaa 
uudet pienet oppilaat elämänsä ensimmäiseen kouluun.

Koulun alkamiseen liittyy aina pieni kutkutus vatsan
pohjassa, niin pienillä koulutiensä aloittavilla oppilailla 
Imin uuden luokan kanssa aloittavalla opettajallakin. Minä 
ja oppilaat emme tunteneet toisiamme entuudestaan. 
Tutustumispäivänä vuosi sitten tapasimme lyhyesti en
simmäisen kerran ja muodostimme toisistamme jonkin
laisen käsityksen. Ensimmäiset viikot koulun alettua 
menivät siis toisiimme tutustuessa. Opittavaa asiaa tuli 
varsinkin lapsille paljon. Koulurakennus oli uusija outo, 
monelle luokkatoveritkin olivat tuntemattomia. Lisäksi 
vielä alkoi opettelu koululaiseksi: miten ollaan isossa 
ryhmässä, välitunnilla, oppitunneilla, ruokailussa. Oppi
kirjan käyttökin ja läksyt olivat taatusti monelle lapselle 
uusi juttu. Ei ihmekään, että ensimmäisinä viikkoina mo
nen pienen koululaisen pää nuokkui iltapäivän viimeisil
lä tunneilla ja lapset olivat liioittelematta nukahtaa. Kyllä 
se uni tuli iltaisin opettajankin silmään varhain, sen ver
ran vauhdikkaita ja työntäyteisiä koulupäivät olivat!

Saimme aloittaa työn uudenuutukaisissa tiloissa, jotka 
olivat osittain vielä rakenteilla, kun koulu elokuussa al
koi. Kouluarjen rutiinit eivät siis päässeet käyntiin alus
ta asti. Onneksi joustavuutta löytyi niin oppilaista kuin 
opettajistakin. Toinen vaihtoehtohan olisi ollut paljon 
hankalampi: jos koulua ei olisi saanut ottaa käyttöön, 
koululaiset ja opettajat olisi ripoteltu ympäri kuntaa va
paisiin tiloihin. Koska ruokala ei ollut valmis, söimme 
omassa luokassa. Liikuntasali ja urheilukenttä eivät ol
leet valmiita, joten liikuntatunnille kuljimme usean kerran 
Ohkolan sairaalan nurmikentälle. Näissä retkissä 
viidesluokkalaiset kummioppilaat olivat suureksi avuksi 
ja kulkivat matkan pienten oppilaiden rinnalla pitäen jou
kon yhtenäisenä. Aikanaan ruokala, liikuntasali ja kou
lun leikkipihakin saatiin käyttöön. Nyt ekaluokkalaiset 
kulkevat koulussa tottuneesti.

Rutiinien opetteluvaihe alkaa olla takana ja voimia muu
hun oppimiseen on enemmän käytettävissä. Ensimmäi
set kouluvuodet ovat tärkeitä nimenomaan koululaiseksi 
oppimisessa. Voin sanoa, että jokainen meidän koulun 
ekaluokkalainen on tässä suhteessa kasvanut ja kehitty
nyt kuluneen vuoden aikana. Oppimattomaksi ei jää 
myöskään opettaja, joka oppilaiden kanssa työskennel
lessään oppii aina -  taatusti myös eläkeiän kynnyksellä, 
saati nuorempana -  uutta oppilaistaan, oppilailtaan ja 
työstään. ’’Kun ajattelen kaikkea sitä hauskaa mikä olisi 
jäänyt tapahtumatta ilman teitä, olen iloinen, että olette 
olemassa.”

Meri-Tuulia Isotalo

Toinen luokka

Tokaluokkalaiset saivat kertoa kouluvuodestaan uu
dessa koulussa ja  tässä kyselyn antia:

’’Kun tulin ensimmäisen kerran Hyökännummen kouluun
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ekalle koulupäivälle, en voinut uskoa silmiäni. Koulu oli 
niin upea. Kesti vähän aikaa, että tottui kouluun ja tunsi 
paikat. Koulukaverit olivat mukavia, koska tunsin suu
rimman osan. Nyt tunnen jo paikat. Mutta silloin ensim
mäisen kerran meinasin eksyä kouluun. Vuosi on men
nyt hauskasti ja mukavasti. Opettajamme Eija Koski-Si- 
pilä oli hauska ja kannusti minua huonoissa päivissä. 
Toivon, että Eija Koski-Sipilä jatkaisi meillä 3. lk:lla.”

”Kun tulin tänne, niin tämä koulu näytti suurelta ja tosi 
uudelta. Meidän pulpetit oli puhtaita. Pihalla oli kivaa 
leikkiä ja juosta. Ruokalassa oli kiva syödä ensimmäistä 
kertaa. Välitunnin kellot soi hyvin. Täällä on iso liikunta
sali. Kyllä talvellakin on kivaa.”

’’Alussa minua jännitti. Mutta sitten oh kivaa, kun sai 
uusia ystäviä. Täällä on kiva käydä koulua. Muha on 
lyhyt matka kouluun. Tämä koulu on Suomen suurin 
puurakennus. Meidän luokalla on hirveen vähän poikia. 
Täällä koulussa on hyvää ruokaa. Pulpetit on tosi upei
ta.”

Viides luokka

Uusi lukuvuosi lähti käyntiin jännittävissä merkeissä: 
edellä oli kouluvuosi uudessa koulussa ja uuden opetta
jan johdolla. Lasten kommentit kotona olivat vain posi
tiivisia: kouluja puitteet koulutyölle olivat mahtavat sekä 
opettaja, Sanna 1 ui lainen kuvailtiin ’’makeeksi” ja ’’siis
tiksi” mutta tiukaksi opeksi, joka osaa sopivasti eläytyä 
nuorten maailmaan.

Syksyn myötä saatiin vihdoinkin vauhtia luokan leiri- 
kouluhankkeeseen, mikä piti niin moneen kertaan käyn
nistää jo edellisinä vuosina... Perustettiin työryhmä, joka 
selvitteli eri kohteita sekä erilaisia vaihtoehtoja. Päätet
tiin kerryttää retkikassaan oppilaskohtaisia kuukau
simaksuin sekä järjestämällä muutaman disco-illan.

Järjestimme Halloween-discon koululla 30.10.2003. Op
pilaat olivat aktiivisesti mukana järjestelyissä ja heille oli 
jaettu eri tehtäviä iltaan. Eikä ketään tuntunut ainakaan 
ääneen häiritsevän, että oli töissä eikä juhlimassa! Oppi
laat suorittivat tehtävänsä moitteettomasti j a ylpeästi eikä 
laistettu loppusiivouksestakaan. Discossa oli paljon vä
keä, jolloin oli mukava toteuttaa myös ohjelmaa -  arpa
jaiset, kasvomaalausta, ötökän etsintää sangosta, lim
bo- ja tanssikilpailu ja parhaita pukuja palkittiin! Toinen 
disco järjestetään päättäjäisteemalla 19.5.2004.

Työryhmä päätti retkikohteen ja ajankohdan tammikuun 
lopulla ja asiat esitelthn helmikuisessa vanhempainillassa. 
Luokka lähtee neljäksi päiväksi leirikouluun heti kuuden
nen luokan alkajaisiksi 16.8.2004 Seikkailukeskus Saksa
laan Heinolaan. Mukaan lähtee opettaja ja neljä vanhem
paa valvojiksi. Leirikouluohjelmaan tulee sisältymään 
ryhmäharjoitteita sekä luontopainotteisia retkeily- ja 
liikuntasuoritteita, joista emme halua paljastaa tämän 
enempää etukäteen. Sisällys pidetään oppilaille salaisuu
tena lähtöpäivään asti...

Lukuvuosi on mennyt lasten mukaan vauhdikkaasti ja 
hauskasti. Koulutyötä on ollut välillä kovastikin, mutta 
tietokone- ja ryhmätyöskentelyt ovat tuoneet vaihtelua 
vaativaan työsarkaan. Luokan ilmapiiri on hauska, inno
kas ja välillä riehakaskin. Oppilaat tulevat hyvin toimeen 
keskenään. Nyt on kesäfiilistä havaittavissa ja kesälo
maa odotetaan malttamattomasti!

Mukavaa kesää kaikille!
Viidennen luokan puolesta Heta Vasama

Haluan omasta puolestani kiittää kaikkia opettajia ja koko 
henkilökuntaa kuluneesta lukuvuodesta sekä toivottaa 
kaikille oikein leppoisaa kesää! Nauttikaa kesän tuok
suista, lämmöstä ja linnunlaulusta!

VTK:n puolesta Kielo Honkaniemi

Mölkkyjä myytävänä

Mölkky on koko perheelle soveltuva heittopeli. Sen avulla 
jähmeät suomalaiset saavat loistavan tavan päästä irti 
alkujännityksestään. Lisäksi peli on helppo: siihen voi
vat osallistua lapset, nuoret, vanhat, miehet, naiset ja 
mikä parasta hyvin erikokoisilla joukkueilla. Pelin luon
teeseen kuuluu, että vaaditaan sekä taitoa että tuuria ja 
omia sääntöjä voi aina kehitellä.

Mölkky-pelejä valmistaa Tuoterengas. Niitä voi ostaa 
nyt Nuorisoseuralta 25 euron hintaan. Pelejä on myyn
nissä Öljymäellä esitysten yhteydessä sekä Ohkolan 
Mölkky-mestaruuskisassa seuratalolla to 8.7. klo 18.30.

Kaikki mukaan pelaamaan kuudennesta Ohkolan 
Mölkkymestaruudesta! Tarkoituksena on osallistua 
Ohkolan joukkueella myös Mölkyn SM -kilpailuihin, jot
ka pelataan Lahdessa 31.7.

Kuva: Heli Allonen
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Hyökännummen asukasyhdistyksen kuulumisia

Peruspalvelut kuntoon eteläisessä 
Mäntsälässä

Viime vuosina jatkunut voimakas väestön kasvu Mänt
sälässä ja etenkin Kirkonkylässä ja Ohkolan kylässä 
Hyökännummen taajamassa ovat tuoneet kuntalaisten 
tarvitsemat peruspalvelut aivan uuteen tarkasteluun. 
Väestön kasvu sinällänsä on ollut tietoinen valinta kun
nassa, johtuen valtuuston jo aiempina vuosina linjaamista 
strategisista tavoitteista eikä kasvu näin ollen ole tullut 
suurempana yllätyksenä. Kasvu on saatu hallitusti oh
jattua osayleiskaavojen (Kirkonkylä/ Hyökännummi) 
avulla asuinalueille, joissa tonttikysyntää ja -tarjontaakin 
on ollut.

Kirkonkylä kasvaa omalla tahollansa entistä voimak
kaammaksi kuntakeskukseksi. Sivukylistä vuorollaan nyt 
Ohkolan kylässä Hyökännummen taajama on kehittynyt 
merkittäväksi ja vireästi toimivaksi asuinalueeksi.

Täällä Hyökännummella viimeisen 10 vuoden aikana on 
väestön kasvu yltänyt jo 1000 asukkaan virstanpylvään 
paremmalle puolelle. Asukkaiden kauan haikailemat pal
velut ovat alkaneet toimia väestön kasvun ja tarpeiden 
suuntaisesti. Näistä mainittakoon monipuolisesti ja 
laadukkaasti toimiva lasten päivähoito. Hyökännummen 
Kerhotalolla pyörivä toiminta niin M:län seurakunnan 
kuin asukkaidenkin ideoimana. Hyökännummen uuden 
koulun tuomat mahdollisuudet päivähoidon, eskarin ja 
1-6 luokka opetuksen osalta. Liikuntahalli tuo monipuo
liset harrastusmahdollisuudet lähelle asukkaita koko 
Ohkolan alueella. Koulullamme alkanee myös erityisope
tus ensi syksynä. Yhteistyö Ohkolan koulun ja kyläläis
ten kanssa toimii loistavasti. Tästä kiitos Ohkolan 
kultturellille kylälle, joka on toiminut monessa asiassa 
veturina meille Hyökännummelaisille.

No, mitä vielä puuttuu? Erityisen tärkeänä puuttuu toi
mivat terveyspalvelut. Tästä olemme asukkaina esittä
neet useitakin ehdotuksia palveluiden saamiseksi ihmis
ten lähelle. Väliin on saatu vastakaikua, että niinhän ne 
on matkan päästä haettava palvelut muistakin sivukylistä. 
No. Meillä täällä eteläisellä rajalla on se erikoisuus, että 
vastaavat terveyspalvelut olisivat saatavilla n. 2.5 km 
matkan päästä! Tämä palveluiden läheisyys on saanut 
meidät koko Ohkolan kylässä esittämään terveys
palveluiden saatavuutta Kellokosken puolelta periaat
teella ’’vauvasta vaariin”.

Tällä asialla on nyt erityisen kiiras! Tuusulan puolella 
rajanaapurissa Kellokosken terveysaseman laajennus 
suunnitelmat ovat jo pöydällä. Meidän esityksemme 
kuntaamme päin on ollutkin, että Hyökännummen - 
Ohkolan väestö otettaisiin mukaan palveluiden tarvitsi
joina ja terveysasemasta tehtäisiin sen mukainen. Olem
me myös lähettäneet Tuusulan kunnalle vastaavanlai

sen ehdotuksen ja vetoomuksen satapäisellä allekir
joituksella varastettuna.

Olemme pohtineet terveyspalveluiden saatavuutta 
kuntayhteistyön näkökulmasta, joka kahden kunnan 
hankkeena toisi palvelujen piiriin laajemman väestön ja 
näin myös mm. lääkäri ja terveydenhoitaja virkojen osal
ta runsaamman tarjonnan. Ehdotus pitää sisällään myös 
omalääkäripalveluiden saamista Kellokosken terveys
asemalta. Tällainen läheisyys periaatteella toimiva malli 
toisi tullessaan myös paljon inhimillisiä tekijöitä. Ajatel
laan vaikka iäkkäämpien ihmisten monastikin tarvitsemia 
verenpaineen mittauksia! Käydä nyt M:lässä asti sen 
takia! Tai neuvolassa käyntejä pienten lasten kanssa! 
Iso osa väestöstä suuntaa täällä työmatkansa Keski- 
uudellemaalle tai pääkaupunkiseudulle. Aja nyt ensin 
M:län terveyskeskukseen ja sieltä uusi lenkki takaisin.

Tässä kohden olemme myös muistuttaneet kuntaamme 
päin, että se osa väestöä, joka saa palvelut Tuusulasta, 
vapauttaa M:län terveyskeskuksen resursseja vastaa
valla määrällä nopeasti kasvavan kirkonkylän ja muun 
M:län osien käyttöön.

Ymmärtääksemme kuntayhteistyöllä etsitään toimivia 
konkreettisia näkemyksiä, jotka toteutuessaan parantai
sivat kuntalaisten palvelujen saatavuutta ja  olisivat 
kustannustehokkaita. Olemme tosissamme tämän 
ehdotuksemme kanssa. Tämä on asukkaiden oma ’’KUU
MA” (kuntayhteistyö) hanke.

Yhteistyö terv. Antton Hägglund 
Hyökännummen asukasyhdistyksen puh.joht. 
Kunnanvaltuutettu

Apua!

Mäntsälän kyläkalenteri tarvitsee Ohkolalaisten yri
tysten / Ohkolalaisten yrittäjien mainoksia vuoden 
2005 kalenteriin. Ensi vuoden sivumme on syyskuu. 
Nyt kaikki yrittäjät;
PIKAINEN YHTEYS 050- 3766 428.
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Mielipiteitä

Kulttuuriyhteistyötä?

Ohkolan Nuorisoseura on jälleen valmistanut näytelmän 
yhteistyössä Ohkolan kyläläisten ja muiden lähiseudun 
asukkaiden kanssa. Pikku Pietarin pihaa on talkoilla ra
kennettu, näytelmäjärjestelyistä vastaavat jälleen kerran 
ohkolalaiset. Talkoolaiset toimivat erilaisissa vastuualu
eissa kahvilassa, järjestyksen valvonnassa jne. Onkin 
ollut yllättävää lukea paikkakunnan lehdistä, että kirkon
kylällä Katinhännässä näytelmä tuotetaan yhteistyössä 
Mäntsälän kunnan ja ulkopaikkakuntalaisen teatterin 
kanssa. Mitä mahtaa yhteistyö tarkoittaa?

Onko kyseessä mainoskikka, sillä yhteistyö Mäntsälän 
kunnan kanssa saattaa kuulostaa vetävältä, tullaan jol
lain tavalla paikkakuntalaisiksi? Vai onko kunta valinnut 
kulttuurityöhön kumppanikseen ulkopaikkakuntalaisen 
ryhmän? Kunnan omat kulttuuria tuottavat tahot ovat 
pakertaneet pitkäjänteisesti ja omatoimisesti vuosikym
meniä. Kuntaan on pidetty yhteyksiä, mutta kunnan kult
tuuritoimi on loistanut poissaolollaan. Miten on käynyt 
Keisarin Kalaasien? Entä onko valtakunnallisten, lähes 
kaksi tuhatta voimistelijaa keräävien kilpailujen markki - 
na-arvo ymmärretty kunnassa? Kuten Öljymäen kesäte
atterin, myös edellä esitettyjen kulttuuritapahtumien jär
jestäjät ovat vapaaehtoisia ja tilaisuuksien riskit ja vas
tuut kantaa yksin yhdistysväki. Lukuun ottamatta Kan
salaisopistoa ja musiikkiopistoa kulttuurin tuottamises
ta vastaavat pääasiallisesti yhdistykset vapaaehtois
pohjalta. Mäntsälän kunnan oma kulttuuritoiminta on 
heikkoa. Miten pelastaa Sepän Soitto?

Kunta tukee Ohkolan Nuorisoseuran toimintaa, emme 
kuitenkaan valmista esityksiämme - Öljymäen kesäteat
teria tai sirkusnäytöksiä yhteistyössä kunnan kanssa. 
Yhteistyö tarkoittaa Työtä jota on tehty Yhdessä. Ohko
lan kesäteatterin Öljymäen esitykset tuottaa Ohkolan 
Nuorisoseura, eikä kunta tue taloudellisesti Öljymäen 
toimintaa. Öljymäen kesäteatteri toimii joka vuosi, pakon 
alla, sillä sen tuottama liikevaihto ylläpitää muita toimin
toja Ohkolassa, esim. seurataloa ja sirkuskolaa.

Se työ mitä kunta on tehnyt Katinhännässä kiinnostaa 
varmasti kaikkia Mäntsälän kulttuuritoimi] oita. Mikäli lau
sahdus yhteistyöstä on mainosmielessä esitetty, kun
nan tulisi oikaista käsitystä. Mikäli yhteistyö on todel
lista, se tulisi esittää kuntalaisille avoimesti ja  perustel
lusti. Tämä olisi kaivattua kulttuurikeskustelun käynnis
tämistä Mäntsälässä.

Hyvät lukijat, toivotamme teidät tervetulleiksi katsomaan 
Pikku Pietarin pihaa, jonka on tuottanut Ohkolan Nuori
soseura yhteistyössä ohkolalaisten kanssa. Ohkolan 
Nuorisoseuran Öljymäen kesäteatteri on valmistunut v. 
1957 ja sitä ylläpidetään talkoilla, edelleen. Kiitos yhteis
työstä!

Ohkolan Nuorisoseuran johtokunta

Kyläläisiltä kyläläisille

Kiitos Päiville!

Haluan kiittää näin lehden kautta Sinua Päivi!!!

Kyläläiset voivat toimia monella eri tavalla kylän yhtei
sen hengen luomiseksi ja/tai kylähengen hengissä 
pitämiseksi. Jokaisen kyläläisen pitäisi joskus saada 
joltain kiitos, jokainen varmasti tekee joskus jotain kylän 
hyväksi, suurta tai pientä. Tyttöjeni innoittamana halu
an kiittää sinua ja perhettäsi, Päivi.

Olet jo useana vuonna ollut parantamassa meidän kylä
läisten viihtyisyyttä viitsimällä siivota tienpenkarei- 
ltamme pois roskia, pulloja, autonrenkaita ja ties mitä 
muuta! Menneinä vuosina sinulla on ollut tyttösikin 
mukanasi. Nyt huomasin, että olet viitsinyt ja jaksanut 
vielä laajentaakin ’’reviiriäsi”.

Kävinpä tässä ajelemassa Nurmijärvellä menneenä vii
konloppuna lapset kyydissä ja siellä oli tien reunoilla 
tyrmistyttävän likaista. Joka paikka kylän pääväylällä oli 
roskainen. Lapseni ensimmäisenä huomasivatkin eron 
omaan kyläraittiimme verrattuna. 5- vuotias Titta sanoi, 
että näillä ei olekaan omaa Päiviä täällä Nulmijälvellä. 
Kiitos Päivi!

T. Riitta ja  tytöt

Vesan Visan vastaukset

Maaliskuun numerosta jäi pois vastaukset anagram-mei- 
hin, jotka olivat ilmeisesti huonosti muistissa, koska ih
misen muisti on tunnetusti lyhyt.

Tässä vastaukset :
AILIN HILSE = LIISA HELIN
ARIKIN SYÖ VELLIT = KALEVI YLI-SIRNIÖ
AJATKO KOKKIA= JAAKKO TOIKKA
KOSKIKO LAMA = MIKKO LAAKSO 

VesaPirjola
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- Ü Y  1
HUONEÎ TOMEDIA

OLETKO MYYMÄSSÄ TAI 
OSTAMASSA ASUNTOA?

Ota yhteyttä!
Sarianna Peltomäki 040 300 4322

Myös asunnot Espanjassa kauttamme

A  &  T Laini©
- 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

KASTELLI TÄLOMYYMTI

Tapio Rantanen, Ohkola 
puh. 04© 767 2942 

S O I T A !

KASTELLI ¿a
J Ä R K E V I N  T A P A  T E H D Ä  KOTI

Parturi-Kampaamo

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

TIUTOIMISTOPÄLVELUT
PIENYRITYKSILLE:
-JOUSTAVA HENKILÖKOHTAINEN PALVELU
- HELPOSTI, NOPEASTI JA LUOTETTAVASTI
- MYÖS ASIAKKAAN LUONA
- NEUVONTAPALVELUT
-YLI TOVUODEN KOKEMUKSELLA 
Soita ja Sovi Tapaaminen - Se kannattaa!

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

KELLOKOSKEN
KODINKONEHUOLTO

-VARAOSAT
-TARVIKKEET
- M m m

-KAIKKI MERKIT 24 H

0400-712 595 RUUKINKUJA 1, 04500 KELLOKOSKI

MÄNTSÄLÄ TRANS OY
Kuorma-ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

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

p.0400-880 339, 0400-846 148

Monipuolista koneurakointia
•kaivinkone 
• metsäperävaunu 
•auraus- ja  hieko/tuska/usto

Kari Säijälä 0400 499 614

V .

"Minun jalkani 6 viikkoa sitten!”

O nneksi on V eritaksen  
sairauskuluvakuutus!

f*

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

V E R IT A S
www.veritas.fi

* Vakuutukset
• Rahastot

KELLOKOSKEN TAKSI/TUUSULA
Asema 1066 4500 
Lähitaksi 0100 7500

ELL0NEN 0 4 0 0 -4 5 5 1 5 4  
RIIKONEN 0 4 0 0 -4 6 0  5 97  1-8 hlöä 

HEINO 0 5 0 -5 7 7 0 4 7 6  

JÄRVINEN 0 4 0 0 -4 0 0  698

Senttimetri Oy
Metallimiehenkatu 7-9 
04400 Järvenpää

„  . . .  . puh. (09) 7420 3225
Timo Antikainen faksi (09) 7429 8625

GSM 0400 476 035 
timo.antikainen@millinnerkki.com
www.millimerkki.com

s e n t t i m e t r i

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


KAIVINKONEURAKOINTI

K & J KAIVUU
Maankaivuu ja kunnallistekniset työt 

Pietarinojantie 87, 04530 OHKOLA 
Puh. 0400 494 529 /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

O  MEERIN PITOPALVELU
019-6883 114 
0400-903 287 
Puustellin tie 10 
04660 NUMMINEN

Rosenqvistin Monitoimipalvelu Ay

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

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

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

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

In to  Saarinen  ja  A rto  Peltom äki

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

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

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SINUA

Annelä Eerola
0400 920 746 /  019-688 9027 

TARKISTA TURVASI! Pyydä tarjous!

TILATAKSI
PASI VALO

Ohkola-Jokelanseutu

GSM 040» 217 505

. 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

/ T A K S I '

i r i l  
1 + 8

henkilöni
auto

\ OBkka J u v o n e n
j O H K O L Ä

4 ( o i9 )  6889 140) 
0400 304 676]

/O ) /

K o s k i f e e l lo O y
09500 kellokoski

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

erikoisliike. Luotamme laatuun!

PUUSEPÄNTYÖT-SAUNAT-PORTAAT-YMS

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


