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Ohkolan OKA.n Neljännesmaraton juostiin 1.8.

-  Ohkolalaiset kunnallisvaaliehdokkaat esittelyssä
- Koulujen kuulumisia
- Syksyn harrastustoimintaa omalla kylällä



Pääkirjoitus

Demokratia (kreikan sanasta “demokratia” , kansanvaltaa, kansa (Demos) + valta 
(kratos). Siis mitä? Että me - kansana, kansalaisina, kyläläisinä, käytämme valtaaja 
ajamme asioita, omia ja yhteisiä. Okei, unohdetaan, että Demokratian kehdossa, antii
kin Ateenassa, äänioikeus ei ollut yleinen. Kansa oli kaupunkivaltion porvaristoa, enem
mistö äänioikeudetonta orjaväestöä. Se siitä demokratiasta.

Takaisin tähän päivään, Suomeen ja Ohkolaan. Nyt meillä on oikeus äänestää - ja 
velvollisuus, vaikka tätä ei lakiin suoraan ole kirjattu. Kerran neljässä vuodessa meillä 
on mahdollisuus valita ne, jotka yhteisistä asioista päättävät puolestamme. Niin sanot
tu edustuksellinen demokratia. Äänestämisen jälkeen, voimme pahimmassa tapauk
sessa kirota väärää valintaamme... Oikeestaan pirunmoinen juttu, eikö? Muttajos emme 
käytä äänioikeuttamme, niin meillä ei ole mielestäni ole oikeutta mutista ja marista...

Niin sanottuun “ruohonjuuritason” demokratiaan meillä on myöskin mahdollisuus. Päät
tämällä ketkä hoitavat oman kylämme asiat: esimerkiksi nuorisoseuran tai kylä
toimikunnan tai metsänhoitoyhdistyksen tai vanhempaintoimikunnan joukoissa. Tänä 
syksynä (ennen seuraavaa Kyläsanomien numeroa) käydään nuorisoseuran ja metsän
hoitoyhdistyksen vaalit. Joku voi väittää, ettei nuorisoseura kuulu hänelle, koska hän 
“ei ole nuori” ja toinen väittää, ettei MHY:n asiat kuulu hänelle, koska hän “ei metsän
omistajana” ei saa äänestää. Mutta nuorisoseuraan kuuluu muitakin kuin nuoria (esi
merkiksi minä) ja metsänhoitoyhdistyksen vaaleihin voi pyrkiä vaikuttamaan, vaikutta
malla niihin, jotka saavat äänestää. Metsä on meidän kaikkien ympäristöjä siis kaikki
en asia!
Tästä se alkaa - äänen antamisesta alkaa osallistuminen ja  vastuu meidän kaikkien 
elämästä, viihtyvyydestä ja ympäristöstä!

Laura B.

Ps. Kukahan keksi maalata niin sanotun Ruman Sanan VPK:n tallin oveen? Mitä hän / 
se / ne sillä oikein halusi päästää ilmoille?

Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa 2004 (aineisto toimitettava 31.10.2004 mennessä)
Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@surfeu.fi

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

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: Yhdistyaktiivit

mailto:ohkolansanomat@surfeu.fi


Syksyn tapahtumia Harrastustoimintaa

Nukketeatteri Sinisessä Myllyssä ruotsiksi Nordost- 
passagen (Koillisväylän purjehdus) su 19.9. klo 14. Lue 
lisää sivulta 4.

Liikenneilta to 28.9. klo 18 Hyökännummen koululla. J ärj. 
Hyökännummen koulu.

Virsilauluilta to 30.9. klo 18.30 Eijaja Jussi Hynnisellä 
(Eerola-Kortistontie 161). Kaikki ovat tervetulleita laula
maan Rautasuon Tapanin johdattelemana! Järj. Ohkolan 
Diakoniapiiri.

Syyshulinat su 17.10. klo 9-13 Hyökännummen koululla. 
Luvassa temppurataa, makkaranpaistoa ja kaikkea kivaa 
ohjelmaa lapsille ja aikuisille! Myyjäiset ja kirpputori 
(pöytävaraukset Kielo Honkaniemi puh. 09- 279 2023 tai 
040 833 6272, pöytämaksu 10 e, luokkatoimikunnat 5 e.) 
Tervetuloajoukolla mukaan! Järj. Hyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunta

Hyökännummen Skeittiradan vihkiäiset Syyshulinoiden 
yhteydessä su 17.10. Järj. Hyökännummen Asukasyhdis
tys.

Virsilauluilta to 28.10. klo 18.30 Seija-Liisa ja Lasse 
Peltorannalla (Ohkolantie 359). Järj. Ohkolan Diakonia- 
piiri.

Nuorisoseuran iltamat la 20.11. klo 19 Ns-talolla.

Lasten Lystisunnuntai su 21.11. klo 11-12 Ns-talolla. 
Perinneleikkitapahtuma, joka on suunnattu erityisesti alle 
kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Leikkejä 
ohjaa Seija-Liisa Peltoranta. Kahvio.

Perinteisen puurojuhlan sijaan joulu vaellus su 5.12. klo 
18 Öljymäellä. Puuron sijasta nautitaan lämmintä mehua 
ja piparia!

Syksyn kokouksia

Ohkolan Nuorisoseuran sääntömääräinen syyskokous 
su 21.11. klo 18 Ns-talolla. Tervetuloa!

Hyökännummen asukasyhdistyksen syyskokous 
(Asukasilta) to 18.11. klo 18 Hyökännummen koululla. 
Tarkempi kokousinfo lähempänä postiluukku !akeluin ja 
mahd. paikallislehdissä. Illan teema tullee liittymään 
terveyspalveluihin!

HyökäPartion syksy

HyPan syksyn toiminta käynnistyi 1.9.

Kaksi laumaa siirtyy vartiolaisiksi, jotka sekoitetaan tyt
tö-ja poikavartioiksi, molempia siis yksi kappale. Johta
jat näihin vartioihin tulevat HK03:sta, joka nyt ainakin 
viikottaisen toimintansa lopettaa. Sudenpentupuolella 
toimii näillä näkymin johtajapulan vuoksi kaksi pientä 
laumaa, jotka tarkoittavat siis sitä, että jo toiminnassa 
mukana olleet sudenpennut jatkavat näissä laumoissa. 
Uusia emme näillä näkymin voi ottaa. Uusia sudarijohtajia 
sen sijaan otetaan vastaan, yhteydenotot Arja Ylitalolle, 
puh. 040 564 4053.

Nuorisoseuran kerhoja ja kursseja

Syksyn harrastuskausi alkoi maanantaina 6.9. Sirkus- 
Kolan ryhmiin on vielä joitakin paikkoja jäljellä. Vapaita 
paikkoja voi tiedustella Karita Laisilta puh. 050 357 7243. 
Tarkemmat tiedot ryhmistä löytyvät kotisivuiltamme 
osoitteesta www.ohkolannuorisoseura.net ja elokuussa 
jaetusta harrastuskalenterista.

Kouluikäisten ilmaisu- ja esiintymistaidon kerhoon,
joka kokoontuu keskiviikkoisin klo 18 -19.30 Ns-talolla, 
pääsee vielä mukaan. Tule tutustumaan teatteriin ja esiin
tymiseen leikkien ja huumorin kautta! Pikaiset yhteyden
otot suoraan ohjaaja Ville Torviseen puh. 040 832 2868.

OKA:n salivuorot ja maastojuoksut

Ohkolan koulu: sähly 10-12v. tiistaisin klo 19.30-20.30, 
naiset sähly torstaisin klo 19-20, miehet lentis torstaisin 
klo 20-21.

Hyökis: miehet sähly tiistaisin klo 20-21, sähly 7-9v. avoin. 
Oka kaipaa vetäjiä, jos aikaasi liikenee ota yhteys Vesaan 
0503819234.

Maastojuoksut Ohkolan koululla torstaisin 16.9., 23.9. ja 
7.10. klo 18.

Ilkivaltaa palotallilla

Perjantaina 10.9.2004 havaittiin, että palotallin etu
seinän ovet oli töhritty mustalla maalilla. Asiaan 
liittyvistä havainnoista ja tekijävihjeistä pyydetään 
ilmoittamaan VPKille.

Jaakko Ahokas 0400-439 531 
Juha Halme 0400-710 353
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Menneen kesän kuulumisia

Öljymäen kesä

Sateisesta kesästä huolimatta Pikku Pietarin pihassa 
leikittiin, juoruttiin ja selviteltiin monenlaisia sotkuja. Pie
tari kiipesi kaatosateessa katolle, Kloryn ja Vennun häitä 
vietettiin kerran jos toisenkin sateessa ja lapset hyppi
vät ruutua vesilätäköissä... Järjestyksenvalvojien liivit 
eivät tainneet edes ehtiä kunnolla kuivua näytöspäivien 
välissä.

Yhteensä yhdeksässä näytöksessä yhdestätoista saa
tiin taivaalta vettä. Näyttelijöiden into kuitenkin säilyi ja 
sateista huolimatta katsojia oli jokaisessa näytöksessä 
sen verran ettei yhtään näytöstä jouduttu perumaan. 
Näytelmän näki yhteensä noin 1 100 katsojaa. Nuoriso
seura kiittää kaikkia mukana olleita: näyttelijöitä, lavas
teiden rakentajia, lipunmyyjiä, järjestyksenvalvojia ja 
kahvilaväkeä!

Nukketeatteri Sininen Mylly

Nukketeatteri Sinisen Myllyn kauden avasi Koillisväylän 
purjehdus koko Sulkavan koululle 3.5. Päivä oli lämmin 
ja  aurinkoinen. Lopuksi oppilaat istutivat omenapuun 
Kesämaalle. Vierailijaryhmiä on käynyt päiväkodista 
Eduskunnan eläkeläisiin. Bengt ja Beata - Kosiomatka 
keskiajalla nähtiin myös alkukesästä ja Nordenskiöldin 
löytöretkestä Vega-laivalla on esitetty myös ruotsinkie
listä versiota.

Nukketeatteri on pitänyt pitkän kesäloman, mutta sun
nuntaina 12.9. esitetään Koillisväylän purjehdus 
suomeksi klo 14 ja ruotsiksi seuraavana sunnuntaina 
19.9. ldo 14 nimellä Nordostpassagen. Martti ja Tuula 
Bläfieldin kirjoittaman näytelmän on kääntänyt ruotsiksi 
Laura Buttler. Ryhmät voivat tilata vielä syyskuun ajan 
Mäntsälän suuresta pojasta kertovaa esitystä. Se sovel
tuu hyvin aikuisille ja lapsille 5-vuotiaista alkaen. Kaksi 
vuotta kestänyt löytöretki, joka teki Nordenskiöldista 
kuuluisimman suomalaissyntyisen 1800-luvulla, puijeh- 
ditaan Nukketeatteri Sinisessä Myllyssä 45 minuu
tissa. Mäntsälän Martat vierailevat teatterissa syyskuun 
lopulla.

Ensi keväänä esitetään lapsille H.C. Andersenin Peuka- 
lo-Liisa.

Aurinkoisin syysterveisin

Tuula Bläfield 
nukketeatteritirehtööri
Nukketeatteri Sininen Mylly, Ohkolantie 490,
040-7179938,019-6889211.
www.mantsala.fi/tapahtumat/nukketeatteri.htm

Nuorisoseuran 10 -vuotisjuhlavaellus Haitille

Sunnuntaina 25.7. klo 05.00 lähti Ohkolasta joukko iloisia 
retkeläisiä kohti pohjoista nuorisoseuran 10. vaellukselle. 
Inton bussin nokka suunnattiin kohti Kilpisjärveä ja 
tarkoituksemme oli vallata Haltia-tunturi, suomen korkein 
huippu. Ensimmäinen yö vietettiin Saanan majoilla 
huoneissa ja mökeissä, mutta heti maanantai-aamuna 
suuntasimme kulkumme reittimme ensimmäiselle etapille, 
Saarijärven autiotuville, n. 11 kilometrin päähän.

Into, Timoja Juha lähtivät viemään bussia Noqan puolelle 
odottamaan perjantaita, jolloin saapuisimme retkeltämme. 
Kaikki me muut, 36 kappaletta kaikkiaan, tarvoimme päivän 
sateessa, loiskuttelimme kosteikoissa ja  tanssimme 
“kivibalettia”. Näimme paljon poroja ja ylitimme valta
kunnanrajan pariin kertaan. Illalla Saarijärvellä selvisi, että 
bussi olikin 17 kilometriä kauempana kuin alun perin 
suunniteltiin. T iistaina siis luotiin joukko uusia 
suunnitelmia: Sissiryhmä, Aki, Jouni, Sampo ja  Jani 
lähtivät kohti Haltia tavoittamaan kuskiporukkaa, toinen 
ryhmä suuntasi kohti Pitsus-köngästä, kolmas Saana- 
järven kautta kolmen valtakunnan rajalle. Neljäs ryhmä 
jäi toiseksi yöksi Saarijärvelle sadetta pitämään tar
koituksena lähteä seuraavana päivänä Saana-järven 
laavulle. Puhelimet kuumina yritimme viestittää kuskeille 
suunnitelmiamme ja suuntiamme.

Sadekausi loppui sitten sillä kertaa siihen ja kaikki ryhmät 
vaelsivat keskiviikosta lähtien komeassa säässä. Eri 
ryhmien kokemuksista omilla reiteillään voi jokainen 
halukas kysellä asianomaisilta itseltään, koska tämä lehti 
ei riitä kaikkien seikkailujen kuvaamiseen. Haiti kuitenkin 
huiputettiin kuskien ja  sissien toimesta ja  Saanan 
huiputtivat “käännynnäiset”. Haluan omasta puolestani 
painottaa sitä, että huolimatta ryhmän hajaantumisesta, 
ei ryhmähenki ja  toisista huolehtiminen hävinnyt 
mihinkään. Joka porukalla oli ollut hienoja, hauskoja ja 
jännittäviäkin kokemuksia, joita perjantai-iltana toisil
lemme kerrottiin, kun olimme jälleen yhdessä Kilpisjärvellä. 
Tämä vaellus oli enemmän kuin hajallaan tunturissa 
olleiden ryhmien summa!

Kiitos kaikille kivasta reissusta!
Peräpään Paarustaja Tarja

Kuva: Tarja Torvinen
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Ohkolan OKA:n neljännesmaraton

Ohkolan Oka:n neljännesmaraton juostiin hienossa sääs
sä sunnuntaina 1.8. Rankat vesisateet olivat ohi ja reitti 
oli hyvässä kunnossa. Osallistujia oli yhteensä 40. Oka 
kiittää toimitsijoita ja  osallistujia hyvän juoksu- 
tapahtuman aikaansaamisesta. Juoksureitti sai laitosta 
juoksijoilta, joita toivottavasti on ensi vuonna vähin
tään saman verran. Vuoden päästä uudestaan terä
vöitettynä versiona.

VesaPirjola

Naisten yleisen sarjan 
voittajan Seija Nurmen 
(Kerkkoon Urheilijat) 
mukaan juoksureitti oli 
mukava. Hän kaipaili 
kuitenkin juomapistettä 
välille.

Tulokset:

Miehet yl:
1. Markku Kolehmainen KalvUrh 35.51
2. Saku Kolkkain Hl-S 36.01
3. Lasse Torpo Vantaa 36.28
4. Jaakko Liukkonen LahdUrh 36.40
5. Krister Lindberg VattisS 37.18
6. Esko Urpilainen LahdUrh 39.21
7. Henri Tötterman HIFK 39.29
8. Ville Hautala Porvoo 40.48
9. Veikka Kuusisto JuvanUrh 41.51
10. Osmo Korvenranta KärkKV 41.56
11. Ari Päivinen RC 43.33
12. Aimo Tuoriniemi Espoo 45.35
13. Mika Korvenranta KärkKV 48.18
14. Sampo Rajala Hollola 49.13
15. Leif Fredriksson Lohja 51.23
16. Sami Salonen OhkEnskaKlubi 53.33
17. Tuomas Tarkkanen Vantaa 54.22
18. Jari Vasama OhkEnskaKlubi 57.35
19. Juha Savolainen OhkEnskaKlubi 1.03.49
20. Seppo Savela OhkEnskaKlubi 1.13.59
21. Tero Mäenpää OhkVPK 1.54.20
22. Matti Mäenpää OhkVPK 1.54.20
23. Vellu Tuominen OKA 1.55.20

Miesten yleisen sar
jan voittaja Markku 
Kolehmainen Kalvit- 
san Urheilijoista ker
toi juoksun jälkeen, 
että aika on suunnil
leen se, mitä hän odot- 
tikin.

Naiset yl:
1. Seija Nurmi KerkUrh 42.27
2. Erika Pönkä Lahd Ahkera 46.33
3. Päivi Törmä RiKV 47.42
4. Taina Säteri Flying FinnsBrys 48.46
5. hjaHemmilä OKA57.09
6. Minja Tuominen OKA 1.04.13

M-50 v:
1. Seppo Tuomi Tehoset 38.32 (lähti ennen kuvausta)
2. Ilkka Pihlajamäki Orimattila 39.59
3. Pertti Ryynänen Järvenpää 41.44
4. HerbertFallström PorvU48.03
5. Erkki Tuomioja HelsJyry 52.43

N-50v.
1. Riitta Rasimus RiKV 47.57
2. Pirjo Piironen TuusVV 1.00.31

N50-sarjan voittaja Riitta 
Rasimus Riihimäen 
Kiistaveikoista piti 
juoksureitistä.

P-17v. (4,2 km)
1. Pontus Vainionpää RiKV 16.23
2. Markus Meriläinen OKA 20.38
3. VillePirjola OKA21.41

Pontus Vainionpään 
(Riihimäen Kiistaveikot) 
mielestä reitti oli sopi
va ja  oma aika odotettu.

T-17v. (4,2 km)
1. Emmiina Nikula ForsSalamat 20.41

Tyttöjen sarjan voittaja 
Emmiina Nikula (Forssan 
Salamat) kertoi kisan jäl
keen juoksunkulkeneen 
hyvin.
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HyökäPartion terveiset

Tarus - Suomen partiolaisten suurleiri

Keskiviikko 25.8. Sataa. Koko bussimatka Mäntsälästä 
Padasjoelle kuluu odottaessa varmaa kastumista. Sadet
ta tulee paljon, eikä loppua näy.

HyökäPartion viisihenkinen iskuryhmä lähti mukaan 
Suomen Partiolaisten suurleiri Tarukselle. Majoituimme 
samaan savuun Mäntsälän Metsäkäpyjen kanssa, jotka 
tunsimme jotensakin entuudestaan. Uusia tuttavia toi 
toinen savukumppani Hyvinkään Miilupartio. Olimme 
selvä vähemmistö, mutta silti kaikui yhteisiin ohjelmiin 
jonotettaessa HyPan huuto kiitettävällä voimalla (parem
paa huutoa yritämme vieläkin kehittää... ehdotuksia ote
taan vastaan). Lähtijöiden määrää tuntui eritoten karsivan 
korkea hinta, joka toki ymmärrettävissä, kun pitäisi saa- 
dajärjestettyä 12000 ihmistä älyttömän pienelle alueelle, 
jossa ei valmiiksi mitään infastruktuuria, ja moka- sun 
muu huolto siihen päälle. Tietenkin ohjelmaa myös.

Ensimmäisinä tunteina riitti tarpeeksi ohjelmaa telttoja ja 
muita rakennelmia pystytettäessä. Sade ei haitannut, pi
kemminkin vain sai tahtimme ripeämmäksi. Huomasin 
ottaneeni itselleni mukaan kupolin jonka keppi rikki. Sain 
nukkua kymmenen päivää teltassa, jota kuvaavin sana 
todennäköisesti olisi... epäsikiö. Veden kuitenkin piti.

Teltat saatuamme pystyyn söimme ja leiriläiset tekivät 
teltoissa olonsa kotoisaksi. Minä lähdin pystyttämään 
Suunnistuslaaksoa. Siellä tekisin hommia koko leirin ajan 
opettaen suunnistusta. Laaksot olivat leiriläisten päivä- 
ohjelmaa, ja he kävivät yhteensä yhdessätoista laaksos
sa.

Leiri lähti pikkuhiljaa käyntiin. Aurinko pilkisti ensim
mäisen kerran jo torstai-iltapäivänä, joka aiheutti ympäri 
leiriä riemunkiljahduksia ja taputuksia. Sateet muuttui
vat kuurottaisiksi. Lauantain lounaasta lähtien pidin 
puolentoistapäivän tauon. Se tuli tarpeeseen, ainakin jalat 
olivat tätä mieltä: suunnistuslaakso sijaitsi nimittäin suol
la, joten kumpparit olivat koko ajan jalassa. Sukkani 
haisivat. Se ei sikäli mitenkään yllättävää.

Sunnuntaina tuli apuvoimia kotoa. Kuivia sukkia sain. 
Ja jätesäkkejä. Joita tosin en tarvinnutkaan. Rakko- 
laastaria ei ollut löytynyt. Ei sitäkään olisi tarvinnut, ihme 
kyllä. Sunnuntaina myös tuli ensimmäisiäjaksoja, jolloin 
aurinko todella paisti. Vai oliko se lauantaina? Muisti 
heittää. Isompia yhteisiä ohjelmia olivat avajaiset, suuri 
iltanuotio lauantaina ja päättäjäiset, sekä alaleirin (joita 
siis yhteensä 7) iltanuotio. Ristiriitaisia tuntemuksia van
hemman väestön (siis yli vartiolaistason) keskuudessa 
nämä herättivät, mutta vaikutti siltä, että vartiolaiset viih
tyivät. Joka pääasia.

Kuva: Topi Viljanen, MäMe 

Ihmisvilinää Tarus- leiriltä Padasjoelta.

Leiri soljui hiljaa eteenpäin, ja säät olivat vähän nätimmät. 
Allekirjoittanut koulutti itseään, joka tarkoitti sitä, että 
opettamisen sijasta istuin kuuntelemassa. Kauan. Ja yöl
lä sai juosta metsässä. Siis nimenomaan sai, minä en jak
sanut, kävelin. Ei kyllä vannaan tosin kukaan muukaan.

Leiri sitten loppui, ja lähdimme viimeisenä torstaina yllät
tävänkin äkkiä pois. Matka taitettiin suhtkohtaurin-
koisessa säässä, hyvä niin.

Tämä artikkeli tuli nyt sangen johtajamaisesta näkökul
masta, koska en hirveästi ehtinyt leiriläisten kanssa ole
maan, kerta piti hommia paiskia. Hauskaa oli kuulemma 
ollut, eikä mukaan lähtö kaduttanut. Muistojakin varmaan 
jäi. Kyllä niitä minullekin nyt pikkuhiljaa muistuu mieleen 
kun on saanut tarpeeksi etäisyyttä Padasjokeen. 
Odotankin jo seuraavaa suurleiriä, joka todennäköisesti 
järjestetään kahdeksan vuoden päästä. Tosin huhuja liik
kuu, että seuraava olisi jo 2009. Ota siitä nyt sitten sel
vää. ..

Hyvää sateista syksyä toivottaa 
Iivo Koirikivi
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Hyökännummen asukasyhdistys

Eteläinen M äntsälä saamassa terveyspal
veluja Tuusulasta

Eteläinen Mäntsälä on saamassa terveyspalvelulta 
Kellokosken terveysasemalta, mikäli Tuusulan ja  
M äntsälän valtuustot asian vielä tänä syksynä 
hyväksyvät. Kaikki viittaisi siihen, että hyväksyvät, 
mutta millä laajuudella palveluita saadaan, on vielä 
poliittisten päättäjien ja virkamiesten käsissä. Työtä on 
siis tehtävä edelleen hartia voimin jokaisen tahollaan.

Terveyspalveluiden saamisesta on Hyökännummen 
asukasyhdistys ry tehnyt useita aloitteita ja selvitys
pyyntöjä molempiin kuntiin viime vuosien aikana, jotta 
joka tapauksessa saneerattava Kellokosken terveysase
ma tulisi palvelemaan myös laajemmin eteläisessä Mänt- 
sälässä. Viimeisin oli Hyökännummen asukasyhdis
tyksen valtuuston aloite lco. asiasta 5/2004, jonka asukas
yhdistyksen puheenjohtaja teki kunnanvaltuustossa. 
Aloite on kuntalain mukaisesti käsiteltävä viimeistään 
seuraavana keväänä kunnan päätöksenteko elimissä.

Hyvä lienee jälleen tässä yhteydessä muistaa, että 
Hyökännummen taajama on osa Ohkolan kylää ja näin 
ollen aloitteemme kattaa koko Ohkolan kylän asukkaat 
periaatteella ’’peruspalvelut vauvasta vaariin”! Mikä on 
laajemmin koko eteläisen Mäntsälän osuus palveluista, 
selvinnee KUUMA-kuntien neuvotteluissa, koska mu
kaan tulee myös Järvenpään ’’ääni” kun palvelujen tarve 
alue laajenee Haarajoen suuntaan (viittaus Arolan-Jo- 
kelan seutuun).

Nyt kesälomien jälkeen sai asukasyhdistys vastauksen 
Tuusulan terveyskeskukselta selvityspyyntöön, 
(Selvityspyyntö oli osoitettu alkujaan keväällä 2004 Tuu
sulan kunnanhallitukselle), jossa todettiin seuraavaa:

”Kellokosken terveysaseman laajennuksen ja  sanee
rauksen hankesuunnittelu on meneillään. Terveys
toimen tavoitteena on saada suunnitelma hyväksytyk
si syksyn aikana kunnanvaltuustoissa. Tämän jälkeen 
hanke etenee, mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy tar
vittavat määrärahat. Tavoitteena on aloittaa rakenta
minen v. 2005 ja  laajennus valmistuisi v. 2006.

Mäntsälän perusturvalautakunta on käsitellyt Hyökän
nummen alueen terveyspalvelujen järjestämistä ja  il
moittanut Mäntsälän kunnan olevan halukas hankki
maan palvelut Kellokosken ter\’eysasemalta. Tuusulas
sa hankesuunnitelma lähtee siitä, että tarvittavat tilat 
sisältyvät laajennukseen terveyspalvelujen järjestämi
seksi Mäntsälän kunnalle Hyökännummen alueen asuk
kaille. Tässä vaiheessa suunnitelmat ovat nyt ja  jääm
me odottamaan kummassakin kunnassa poliittisten 
päättäjien lopullista ratkaisua asiassa eteenpäin pää
semiseksi. ”

Tässä vaiheessa siis mennään nyt. Aiemmissa Kylä- 
lehdissä olen jo välittänyt kyläläisten tuntoja, jotka liitty
vät tarvekartoitukseen erilaisten- ja eri-ikäisille saataviin 
terveyspalveluihin Kellokosken terveys asemalta, joten 
en lähde niitä tässä kertaamaan.

Tässä yhteydessä KIITOKSET Mäntsälän kunnalle, että 
on huomioinut nyt eteläisen kunnan osansakin väestön 
palveluiden tarpeita. Esimerkkinä mainittakoon Hyökän
nummen koululle saadut terveydenhoitajan palvelut 
neuvolaikäisille ja kouluterveydenhoito.

Oikein mahottoman upeata sadon korjuu aikaa kaikille, 
ollaan sitten omissa puutarhoissa, pelloilla tai metsissä! 
Tehdään työtä myös entistä viihtyisämmän asuin
alueemme puolesta!

Antton Hägglund
Hyökännummen asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja 
puh. 040 526 6462

Vesiliittymien teko alkaa
Ohkolan kylän vesihuollon runkolinjastot ovat valmistu
neet ja kiinteistöjen liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon 
on aloitettu. Urakoitsija tekee runkolinjastolla vielä 
viimeistelytöitä, jotka saadaan tehtyä syyskuun aikana.

Liittymissopimuksen tehneet kiinteistöt voivat ottaa yh
teyttä Mäntsälän Veden työnjohtaja Saki Saloon ja sopia 
hänen kanssaan liittymien teon aikataulusta. Toivomme 
asiakkailta ymmärrystä ja kärsivällisyyttä, koska kaikkia 
liittymiä ei voida rakentaa yhdessä päivässä.

Saki Salon tavoittaa ma-to klo 7.00-15.30 ja perjantaisin 
klo 7.00-13.45 puhelinnumerosta 050-3819 243. Saki Salo 
on poissa 15.9.-22.9 välisen ajan, jolloin henkilöstö
resurssien vähäisyyden vuoksi emme voi palvella liittymä- 
asioissa.

Parhain terveisin 
Jari Hynönen,
Mäntsälän Veden toimitusjohtaja
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Esittelyssä ohkolalaiset kunnallisvaaliehdokkaat

Seuraajilla sivuilla esitellään Mäntsälän kunnallis
vaaleissa ehdolla olevat ohkolalaiset, jotka olivat il
moittautuneet ehdokkaaksi lehdentekopäivään men
nessä. Kylälehden toimittaja tapasi ehdokkaat.

Viimeinen ehdokkaaksi ilmoittautumispäivä on 14.9. 
Lehti piti saada painoon jo  ennen tätä, joten viime tin
gassa mukaan lähteneitä ehdokkaita ei valitettavasti 
ehditty haastatella.

Arja Erkkilä

.s. 1950 Kuortaneella, tuli Mäntsälään 1974 työn 
perässä. Erikoissairaanhoitaja, apulaisosastonhoi
taja Kellokosken sairaalassa.

“Vielä vuonna 1994 luulin olevani tuusulalainen, mutta 
työväenyhdistyksen kautta tunsinkin olevani mäntsä- 
läläinen. Olin myös lautakuntatoiminnassa mukana. 
Oman kulmakunnan asiat kiinnostavat eniten. Kunta- 
yhteistyö on erittäin tärkeä, kuntarajalla asuville oman 
kunnan palvelut ovat erittäin kaukana.
Tasa-arvo! Paperilla saavutettu tasa-arvo on taistelemi
sen arvoinen asia (tämä ei koske pelkästään naisasiaa). 
Metsäluonto! Tarvitaan vaellusreitit ja -kartat, pitäisi 
kannustaa ihmisiä menemään luontoon. Metsä-Mörri - 
ohjaajana ajan varhaisluontokasvatusta.
1) Luontoasiat
2) Hyökännummen kehittyminen yhteisönä
3) Yhteys “vanhaan Ohkolaan” elintärkeä.
Sos. dem. ehdokas, puolueen jäsen

Kimmo Huuhtanen

s. 1960 Helsingissä, ylioppilas 
Kellokoskelta v. 1979. Mäntsä- 
lässä vuodesta 1999.

Konduktööri.

“Olen nyt toista kertaa ehdokkaana. Minulla on koke
musta järjestö- ja urheilupuolelta (Rautatieläisten Liiton 
hallituksen jäsen, Järvenpään Namikan johtokunnan jä
sen, Hyökännummen koulun johtokunnassa).
Kuuden lapsen isänä minulla on näkemystä kasvatus- ja 
kouluasioissa. Tavallisten ihmisten asioiden hoitaminen 
on tärkeää. Yhteistoimintaa Tuusulan - ja Järvenpään - 
kanssa pitäisi laajentaa. Oman kulman asiat hoidetaan 
yhdessä, yli puoluerajojen.
Sos. dem. ehdokas, puolueen jäsen.

s. 1962 Ohkolassa, 
neljännen polven 
ohkolalainen.

Fysioterapeutti, maan
viljelijä.

Eija Hynninen

Auli Herttuainen

Syntynyt 47 vuotta sitten Ohkolan 
Jyvälänkulmalla, kuudennen pol
ven mäntsäläläinen

Lastentarhanopettaja ja  nykyisin 
myös kiinteistövälittäjä

’’Erittäin huolissani olen nuorten syrjäytymisestä. Vas
tuullisen osallistumisen kautta pitäisi pienestä lähtien 
oppia tuntemaan itsensä yhteiskunnan tärkeänä jäsene
nä. Ihmiselle on tärkeää olla tarpeellinen. Lähdin mukaan 
vaaleihin, koska aina tulee valitettua, usein ei tiedä tar
peeksi.. . Etelä-Mäntsälässä pitää olla useita väyliä saa
da tietoa ja lähettää sanomaa valtuustolle.” 
Vasemmistoliiton ehdokas

’’Olen epäpoliittinen ihminen, siksi lähden sitoutumatto
mana mukaan. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamis
ta, ja haluan vaikuttaa asioihin. Neljän lapsen äitinä on 
moni juttu tullut läpikäytyä ja siksi ajattelen, että pitäisi 
lisätä ja vahvistaa vanhempien uskoa itseensä lasten 
ensisijaisina kasvattajina.
Pidän tärkeinä matalan kynnyksen palveluita; neuvolat, 
kotiapu, koulukuraattorit, kuntoutus, vapaa-ajan asiat, 
kulttuuri, hyvä tiedottaminen, oma lääkäri jäijestelmä, lähi- 
liikuntapaikatjne.
Ennaltaehkäisy on tehokkainta säästöä. 
Määrätietoisella työllä kohti tavoitteita.
Keskustan sitoutumaton ehdokas

Antton Hägglund

s. 1953 Nurmijärvellä

Psykiatrian erikoissairaanhoi
taja



’’Kaikinpuolinen hyvinvointi on tärkein -  vauvasta 
vaariin. .. .lupaat vaan sen, minkä takana voit seistä... 
Olen nyt kolmatta kertaa mukana; ensimmäisellä sain alle 
sata ääntä, toisella sain eniten Keskustan ääniä, vaikut
taa siltä, että ihmiset ovat tyytyväisiä työhöni, enkä ha
lua olla ’’irtopainos”. Olemme yhdessä rakentaneet tätä 
kuntaa, erityisesti ajattelen tietenkin Etelä-Mäntsälää, 
- eikä se vielä ole valmis...
’’Ohkolalainen mies” ja Keskustan ehdokas.

Tuula Ilvonen

s. 1958 Kiteellä, muutti 
1987 Järvenpäähän ja  
1991 Ohkolaan

Historian ja  yhteiskunta 
opin opettajana Riihen- 
mäen koulussa

Kosti Sorjonen

s. 1950 Kyminlaaksossa, 
suku Puumalasta

Yrittäjä, vakuutusmeklari

’’Politiikka on aina kiinnostanut, olin jo 12 vuotta sitten 
ehdokkaana... Olen nähnyt Hyökännummen kehityksen 
ja tärkeänä pidän Mäntsälän eteläpään terveyspalveluiden 
kehittämistä, yhteistyö Tuusula -  Hyökännummi - Mänt
sälä.
Kunnan keskustan kehittäminen, sitä ei saisi jarruttaa. 
Yrittäjyyshenkeä pitää kunnioittaa, tärkeätä on neuvot- 
telukyky ja  usko edistykseen.”
Kokoomuksen ehdokas, puolueen jäsen

’’Politiikka ja yhteiskunta kiinnostaa, yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen kuuluu perheen traditioon... Ohkolasta 
pitää pitää huoli, sen luonnosta ja rauhasta. En vastusta 
kasvua, sen pitää olla hallittua ettei tulisi kasvuongelmia. 
Tärkeät ovat hyvät palvelut, koulutus ja terveydenhuol
to. Luovuutta ja rohkeutta kunnan hallintoon ja päätök
sentekoon! Minulla ei ole tiukkaa puoluepoliittista nä
kemystä, mutta Keskusta on ihmisten puolue, mottona 
sosiaalisuus ja  yksilöllisyys.”
Keskustan ehdokas.

Raija Wallin

s. 1946 Valkealassa, Mänt- 
sälään 1973

Sairaanhoitaja, erik. psy
kiatriaan

Seppo Lepola

s. 1951 Ohkolassa 

Maanviljelijä

’’Yhteiset ja yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat, olen 
kauan ollut etujäijestöhommissa (esim. MTK). Yhteiset 
asiat ovat meille kaikille tärkeimmät! Näihin kuuluvat ym
päristö-ja maankäyttöasiat (esimerkiksi myytävien tont
tien koko), kunnan edut, oman asuinympäristön edut, 
meidän kaikkien tulevaisuus.
- Kuntapolitiikassa asioiden pitää määrätä, ei aatteiden. 
Puoluekannoista riippumatta meille yhteiset asiat pitää 
voida hoitaa yhteisesti.
- Menneisyyden tiedän, en tulevaisuutta, mutta siihen 
pystyn vaikuttamaan.”
Sitoutumaton Kokoomuksen ehdokas

”En halua olla yhden asian ihminen. Pienet arvot ja ihmi
sen arki ovat tärkeimmät. Kunnan valtuustossa tehdään 
tärkeää työtä ja koen mukanaolon tärkeäksi (jo kaksi kautta 
takana). Ei ole niin pientä asiaa, ettei sen hoitamisesta 
voisi tuntea iloa. Jo neljä vuotta sitten sanoin, että kunti
en rajat ylittävä palvelujen tarjonnan hyväksikäyttö ja 
alueellinen voimien yhdistäminen parantaisivat kuntalais
ten arkea elämänkaaren eri vaiheissa. Mielestäni tulisikin 
petaa Etelä-Mäntsälän kunnanosan parlamentti, joka yh
distäisi valtuutettujen voimat ja parantaisi asukkaiden vai
kutusmahdollisuuksia.”
Demariehdokas

Lopettavien ohkolalaisten kunnan
valtuutettujen kommentit

Eira Andersson:

“Kolme kautta valtuustossa riittää, vaikka yhteiset asia 
kiinnostavat edelleen. Kunnanvaltuusto on merkittävä 
vaikutuskanava, mutta sen hyödyntäminen voi muuttua 
pelkäksi rutiiniksi ellei jaksa painaa täysillä koko ajan. 
Vastuu on kovin suuri, aikaa ja vaivaa vaaditaan, tulok
set usein vaatimattomia. Siksi on tärkeää, että tapahtuu 
uusiutum ista henkilöiden välillä vaihtuessa.



Lopettamispäätös oli helppo, kun Auli Herttuainen an
toi suostumuksensa Mäntsälän Vasemmiston ehdok
kaaksi. Aulin puolesta olen valmis tekemään oikein vaali- 
työtäkin, vaikka omaa sellaista pidin vähän vieraana. En 
ole oppinut politikoimaankaan, sillä yhteiset asia eivät 
ole useinkaan puoluepoliittisia näissä mittakaavoissa.

Odotukset, jotka kohdistuvat sivukylien alueiden 
valtuutettuihin, ovat suuria. Vaikuttamismahdollisuudet 
ovat valtuustossa vähäisiä, koska ainakin suurten ryh
mien enemmistöt pitävät tiukasti kiinni kunnan 
yksinapaisuudesta. Toisaalta kuntayhteistyö helpottai
si palvelurakentamispaineita.
Muitakin vaikutuskanavia on, ja eri valtuustoryhmien 
yli tapahtuva yhteistyö on avain paikallisten hankkei
den toteutumiseen. Olen tyytyväinen, että edes jotain 
meidän asioita - siis Ohkolan ja Hyökännummen - on 
saatu toteutumaan. Mutta uuden valtuuston on todella 
katsottava totuutta silmiin: Etelä-Mäntsälän kasvu on 
huomioitava ja  sen erityisasema on tunnustettava.

Ettehän jätä äänestämättä! Jokainen ääni todella on tär
keä, viimeksi jäimme 12 äänen päähän kolmannesta pai
kasta.”

Helena Vainio:

“Valtuustokausi on ollut mielenkiintoinenja varsin haas
teellinen. Kuntatalouden tasapainottaminen tulee 
vaatimaan seuraavaltakin valtuustolta ennakkoluulotto
muutta päätöksenteossa. Esimerkkinä tästä on kunnan 
palvelujen tuottaminen mahdollisimman edullisesti, mutta 
laadukkaasti, mikä edellyttää kunnallisten ja yksityisten 
palveluiden kilpailuttamista keskenään.
Mielestäni demokratian toteutumisen kannalta on 
kuitenkin hyvä, että yhä useampi kuntalainen ottaa 
vuorollaan vastuuta kotikuntansa kehittämisestä. 
Päätöksentekoani helpotti erityisesti se, että kylästä 
löytyi ehdokas, jonka voin luottaa hoitavan parhaalla 
mahdollisella tavalla myös niitä asioita, joiden puolesta
olen vaalikauden aikana työskennellyt.”

Metsänhoitoyhdistys 
OMA: n valtuusto vaalit 2004

Uusi yhdistys

OMA on saanut nimensä neljä vuotta sitten fuusiosta, 
jossa Orimattilan, Mäntsälän ja Artjärven metsänhoito
yhdistykset lakkasivat toimimasta itsenäisinä yhdis
tyksinä. Näin kuntien etukirj äimistä muodostettiin uusi 
metsänhoitoyhdistys OMA, jonka toimisto sijaitsee Ori
mattilassa. Mielestäni Orimattilan valinta keskuspaikaksi 
perustui pelkästään sen hetkiseen tilanteeseen, jossa 
Orimattilalla oli oma toimitila ja tuleva toiminnanjohtaja 
asuu siellä. Mäntsälä menetti näin tärkeän keskusyksikön 
Orimattilan kaupungille, vaikkakin sivupiste jäikin Mänt- 
sälään.

Vaalit
Vaalien tavoitteena on, että metsänomistajakunta on mo
nipuolisesti edustettuna metsänhoitoyhdistyksen hallin
nossa ja että luottamushenkilöiksi saadaan osaavia ja si
toutuneita metsänomistajia. Tavoitteena on myös saada 
äänestysvilkkaus pidettyä korkeana. Ensimmäisissä vaa
leissa v.2000 äänestysprosentti nousi yli 50%:n.

Valtuustoja sen tehtävät
Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto on yhdistyksen kor
kein päättävä elin. Se päättää mm. hallituksen valinnasta, 
yleisistä toimintaperiaatteista, toimintasuunnitelmasta 
sekä talousarviosta.

OMA:n valtuustossa on jaossa 21 paikkaa, joista viime 
kaudella Mäntsälällä oli 9 edustajaa: paikkaluku muodos
tui ensimmäisissä vaaleissa v. 2000 kuntakohtaisten 
kiintiöiden mukaan, kun nyt v. 2004 eniten ääniä saaneet 
ehdokkaat tulevat valituiksi. OMA:n nykyisessä hallituk
sessa on 8 paikkaa: puheenjohtaja ja kaksi jäsentä ovat 
Mäntsäläläisiä.

Ehdokkaaksi asettuminen
Ehdokkaaksi voi asettua metsänhoitoyhdistyksen jäsen, 
jota puoltaa kaksi yhdistyksen jäsentä. Ehdokkaaksi ei 
kuitenkaan voi asettua metsänhoitoyhdistyksen toimihen
kilö tai metsäkeskuksen viranomaistoimihenkilö. Ehdo
kasasettelu päättyy 8.10.2004.

Näin luin ’’netistä” ottamaani tekstiä Ohkolan ja 
Hirvihaaran metsänomistajille, jotka oli kutsuttu heinä
kuun ensimmäisenä keskiviikkona Koivuniemeen Keravan- 
järven rannalle keskustelemaan ehdokkaiden määrästä/ 
henkilöistä. Alustuksen suoritti metsänhoitoyhdistys 
OMA:n hallituksen puheenjohtaja Sampo Seppälä. Käy
tiin vilkas keskustelu ehdokkaiden lukumäärästä ja pää
dyttiin Ohkolan osalta kolmeen ehdokkaaseen ja  
Hirvihaaran osalta ehdokkaita olisi kaksi.

Ohkolan ehdokkaiksi nimettiin Ilkka Allonen, Laura Buttler 
ja Ilkka Hemmilä. Hirvihaara nimeää ehdokkaansa myöhem
min. Tällä ehdokasasettelulla pyritään mahdollisimman 
suureen henkilökohtaiseen äänimäärään ja näin varmis
tetaan kylämme metsänomistajien edustus tulevassa 
metsänhoitoyhdistyksen valtuustossa.

Äänestäminen
Äänestys tapahtuu postiäänestyksellä. Äänioikeutetuille, 
äänioikeusrekisterissä oleville metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenille lähetetään vaalimateriaalia viikolla 43. Vaali- 
materiaali sisältää yhdistyksen ehdokasluettelon, 
äänestysohjeen, äänestyslipun ja  palautuskuoren. 
Äänestysaika alkaa 22.10 ja jatkuu 12.11.2004 asti. 
Muistakaa vaalipostin saatuanne, suorittaa äänestys heti 
ja  palauttaa kirjekuori välittömästi, niin asia tulee 
hoidettua. Vain äänestämällä olet mukana päätöksente
ossa.

Hyvää vaalisyksyä! Terveisin Seppo Lepola
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Harrastuksia omalla kylällä

Nuorisoseuran ohjaajaesittelyt

Nuorisoseuran kerhoja ja kursseja ohjaa tänä talvena 
monta uutta kasvoa. Seuraavassa esitellään helsinkiläi
nen tanssiohjaaja Riina Pekkanen. Marraskuun lehdes
sä esittelyvuorossa ovat sirkusalan ammattilainen Heik
ki Leppävuori, joka on opettajana SirkusKolassa, sekä 
teatterikerhoa ohjaava Ville Torvinen.

Tanssinohjaaja Riina Pekkanen

Mäkelänrinteen urheilulukiota käyvä 18-vuotias Riina 
Pekkanen on valmistautumassa lukionsa urheilu- 
stipendimatkalle Ateenaan kun tapaan hänet järven- 
pääläisessä tanssisalissa. Riinalle urheilu on tärkeätä, 
takana on karaten SM 3. sija naisten sarjasta vuodelta 
2001. Kilpaurheilun rinnalla on kuitenkin kulkenut jatku
vasti tanssi sekä pianon soitto. Karatekilpailut ovat tois
taiseksi jääneet, samoin nyrkkeily, jonka hän aloitti 12- 
vuotiaana. Jäljellä on kova kunto, jota hän ylläpitää 
ahkeralla treenillä. Urheilulukiossa liikuntaa on kymme
nisen tuntia viikossa, sen päälle tulevat illan treenit, omat 
ja ohjaukset.

Luokanopettajaksi haluavalle Riinalle ohjaaminen ja opet
taminen on kivaa ja  sitä riittää viikon jokaiselle illalle. 
Riina ohjaa aerobicia, muita kuntojumppalajeja sekä tans
sia Järvenpäässä, Helsingissä ja Tikkurilassa kunto
saleilla sekä seuroissa. Riinan aerobic on tanssillista ja 
se on itse suunniteltu. Tanssikursseja on mahdollista 
vetää vain viikonloppuisin. Riina opettaa mm. salsaa, hip- 
hoppia, discoa ja  showtanssia. Hän tekee itse koreo
grafiat, joissa yhdistelee eri nykytanssien hikeideoita. 
Koska tanssi lähtee liikkeelle musiikista, tanssilajien se
koittaminen kuuluu asiaan.

Kun katson pitkähiuksisen kaunottaren sähäkkää tans
sia, on pakko muistuttaa, että Ohkolan kurssi on aloitte
lijoille. Pärjätäänkö me vasta-alkajat? ’’Hei, ihan varmas
ti! Mä alotan tästä (keinuttaa lanteita), tää on ihan help
poa, pikku hiljaa lisätään juttuja.”

Karita Laisi

Kuva: Karita Laisi

Seuratalon keittiön kunnostus alkanut

Nuorisoseurantalon keittiön uusimisesta on puhuttu jo 
vuosia. Keväällä johtokunnassa keskusteltiin ja pohdit
tiin remontin laajuutta. Todettiin vesipisteiden vähyys, 
esipesupaikan huono sijantin, lattiakaivojen puuttumi
nen, kaapistojen huonokuntoisuus ym. Kustannukset 
nousivat niin korkeiksi, että päätimme anoa EU-rahoi- 
tusta. Sampo Ry on hyväksynyt hakemuksen ja lähettä
nyt sen TE-keskukseen, josta nyt odottelemme lopullis
ta hyväksyntää.

Ilman tätä rahoitusta näin laajaa remonttia ei pystytä teke
mään. Remontista vastaa Kalle Kovanen. Kokonaiskus
tannuksista osa kuitataan talkootyönä. Uskon ja toivon 
ohkolalaisten osallistuvan näihin talkoisiin niin, että jo 
tämän vuoden puolella saadaan ihastella uutta keittiötä 
ja sen toimivuutta.

Öljymäen kesäteatterin kunnostukseen on myös anottu 
rahaa. Siellä on välttämättä saatava katot uusituksi, 
aittojen alahirret vaihdettua, rakennusten ovat lukollisiksi 
sekä rakennettua ajanmukainen wc ja uusittua kahvila. 
Öljymäen remontista vastaa Timo Salminen. Jos 
puhelimesi soija talkooapua tarvitaan, olethan käytettä
vissä. Muutaman tunnin työpanoksesikin on arvokas.

Lisätietoja talkoista saat Mikko Niemiseltä puh. 040 548 
0078 ja Seija-Liisa Peltorannalta puh. 040 534 4565. 
Huom! Kahvi ja pullat ovat osa talkoota! Näkemisiin!

Ohkolan Enskaklubi mainetta ja kunniaa
metsästämässä

Kauden -04 aikana Ohkolan enduro-harrastajat ovat käy
neet kilpailemassa hyvin tuloksin Suomessa ja Baltias
sa. Veteraani-cupissa Karri Tikkanen on toisella sijalla. 
Eestissä Paikuse-endurossa Team Ohkola otti joukkue- 
kilvan voiton sekä hyviä luokkasijoituksia. Joukkuekilvan 
voittajajoukkueessa ajoivat Kimmo Pohjonen, Karri Tik
kanen vahvistettuina ”ulko-ohkolalaisilla” Osmo Timo
sella ja Teemu Rintalalla. Lisäksi Tikkanen voitti luok
kansa, Kimmo Pohjonen oli luokkansa toinen, Seppo 
Savelajoutui keskeyttämään konerikkoonj a korkeimmalle 
jakkaralle nousi naisten luokassa Marita Nyqvist.

Kimmo Pohjonen on käynyt myös kilpailemassa 
Abja:ssa 
Virossa 
(sijoitus- 
luokassa 3) 
jalncu- 
kalnissa 
(sijoitus- 
luokassa 2).
Kimmo 
Pohjonen
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Ohkolan koulun 
vanhempaintoimikimta

Vanhempaintoimikunnan terveiset

Ensimmäinen kokous saatiin pidettyä ja monenlaisia asia 
pohdittiin. Koulun opettajat pyysivät toimikuntaa mak
samaan koulun oppilaille vadelman makuisia ksylitoli- 
pastilleja. Pyyntö hyväksyttiin ja pastilleja on tulossa 
245* edestä, yli 16000 kappaletta. Eli aika moneksi vuo
deksi.

Viime keväänä oli paljon puhetta koulukiusaamista käsit
televän vanhempainillan pitämisestä ja nyt kuumeisesti 
etsitään aiheeseen luennoitsijaa. Asiasta ei ole nyt muu
ta kerrottavaa, toistaiseksi. Heijasteliivit olivat myös ’’ta
petilla” jo vuosi sitten ja huhua kuultiin, että Lasten Apu 
ry hoitaisi asiaa, jotta myös Ohkolan koululle saataisiin 
liivit pienimmille. Asia hoidetaan eteenpäin.

Kylälehteen edustajaksi valittiin Eija Keski-Korpela ja 
kyläkalenteriin Maija Vidqvist. Sotta &Pytty lasten kon
sertti on suunnitteilla sekä Tyrävyö-konsertti vähän van
hemmille (29.10. nuorisoseurantalolla?, alustava tieto tätä 
kirjoittaessa).

Vuoden 2005 kyläkalenterin kuvien aiheena on kylän 
kulkuneuvo. Viime keväänä paikallinen 78-vuotias mies, 
joka itse oli rakentanut pari lentokonetta, otti yhteyttä 
allekirjoittaneeseen ja ehdotti koneensa kuvaa Ohkolan 
sivun kuvaksi. Toimikunta päätti, että hänen lento
koneensa olisi syyskuun sivulla ohkolalaisena kulku
neuvona. Kuten jotkut jo sum-uutisen tietävätkin, kohtalo 
oli järjestänyt asiat toisin. (Osanottomme omaisille toi
mikunnan puolesta). Hänen omaa tekemäänsä lentoko
netta ei oltu vielä kuvattu, mutta oppilaat olivat jo pitä
neet piirustuskilpailun.

Toimikunta mietti muita vaihtoehtoja kylän kulku
neuvoksi. Muisteltiin, että jollain kyläläisellä olisi vanha 
pinnavanteinen Morris, mutta sitten selvisi, että tämä 
samainen henkilö oli ollut myös Morriksen omistaja. 
Emmekä halua vaivata tällaisilla asioilla vainaj an omaisia, 
joten pikainen tiedustelu toi meille uuden vaihtoehdon; 
Kari Säijälän ilmatyynyalus. Oppilaat saivat nähdä tämän 
’’avamuskoneen” koulun kentällä 1.9., ja saivat tietoa 
koneesta kyselemällä Karilta yksityiskohtia. ISO KIITOS 
KARILLE!! Nyt on sitten uuden piirustuskilpailun aika, 
vain viikossa pitäisi uudet mestariteokset olla menossa 
arvovaltaisen raadin arvostelemisiksi. Välttämättä se pa
ras ja kaunein piirustus ei ole voittaja, vaan se minkä 
raati katsoo parhaiten soveltuvaksi kuvan kanssa yh
teen. Kalenterit tulevat myyntiin marraskuussa.

Tänä vuonna myydään Amwayn tuotteita oppilaiden 
hyväksi. Jokaisesta tuotteestajään. 30 % oppilaille. Tuot
teilla on 3 kk:n 100 % tyytyväisyystakuu. Jos ei ole, syys
tä tai toisesta tyytyväinen, saa tuotteen vaihtaa toiseen

tai palauttamalla sen saa rahansa takaisin. Palautettua 
tuotetta täytyy olla edes jonkin verran jäljellä, muuten 
tyytymättömyyteen on vaikea uskoa. Tilauslappu on 
tämän lehden välissä.

Luokkien uudet edustajat ovat tässä. Kiitos mukaville 
toimikunnanjäsenille, menneille ja oleville!

Edustajat luokittain tässä:

1 luokka: Tuula Kankkunen ja Jouko Mikkonen
2 luokka: Minna Makkonen, Maija Vidqvist (hoitaa pää

sääntöisesti kalenterin asioita) ja Sirkka Valkonen
3 luokka: Hanna Tammi ja Arto Niemi
4 luokka: Anne Latostenmaa ja Eija Keski- Korpela (myös

Ohkolan kyläsanomien edustaja)
5 luokka: Jukka Matero ja  Riitta Nordgren (ns. puh.joht)
6 luokita Reetta Ekström ja Emma Kantonen

Kaikki asiat ja ehdotukset ja valitukset ja  ihmetykset, 
koskien vanhempaintoimikunnan toimintaa, otetaan ilol
la vastaan numerossa 050 376 6428/ Riitta Nordgren.

’’Kuivaa” syksyä odotellessa, 
toimikunnan pistä Riitta Nordgren

Hyökänntiminee koulun 
vanhempaiefoimikiieta

Vanhempaintoimikunnan kuulumiset

Kun sateisen kesän jälkeen saimme muutaman aurinkoi
sen ja lämpimän päivän, tuntui jopa minusta äitinä epäoi
keudenmukaiselta, että koulu alkoi. Oli sellainen olo, että 
takana on kesä, jota ei ollutkaan. Mutta nyt, kun sade
kausi silloisen tauon jälkeen on jatkunut, sopii koulukin 
tuttuun päivärytmiin.

Vtk aloitti toimintansa ripeästi kokoontumalla kohta kou
lun alkamisen jälkeen. Koska koulu (ja myös vtk) on uusi, 
ovat vuosittaiset perinteet vasta hakusessa. Lokakuulle 
suunnittelimme Hyökkishulinoiden syysversiota höys
tettynä myyjäisillä. Päivä on 17.10. sunnuntai ja ajaksi 
muotoutui 9-13. Ohjelma on vielä kehitteillä, mutta suun
nitelmien mukaan luvassa on monenmoista mielenkiin
toista tekemistä ja näkemistä niin lapsille kuin aikui- 
sellekin. Toivon, että myyjiä ilmoittautuu minulle 
runsaslukuisesti, sillä pöytämaksu on vain 10 euroa. 
Luokkatoimikunnat lunastavat pöytänsä viidellä eurolla, 
joten tässä olisi loistava alku pääoman keruulle! Linja- 
tien aktiiviset käsintekijät ovat jo pöytänsä varanneet, 
joten luvassa on ainakin keramiikkaa, posliinia, lahjat
avaraa, käsitöitä ja leivonnaisia. Kasvomaalaustakin on 
luvassa, sekä tietenkin grillimakkaraa ulkosalla, kahvio, 
ja paljon muuta!
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Koulun liikenneilta on 28.9. klo 18 alkaen ja kaikki ovat 
tervetulleita. Liikennetietouden lisäksi tarjolla on 
grillimakkaraa ja kahvion herkullisia pullia, joten varatkaa 
pikkurahaa mukaan. Kahvikupillisella tuette vanhem- 
paintoimikunnan arvokasta työtä.

Syksystä kehittynee varsin mukava, sillä niin paljon kaik
kea kivaa on luvassa. Lokakuussa on kirjallisuusviikko 
ja hyvin mielenkiintoiselta kuulostava leffapäivä. Avoi
met ovet ovat 12.10. ja luonnollisesti koulussamme vie
tetään myös Yk:n päivää. Uusia opettajiakin olemme saa
neet joukkoon ja pyysin lyhyttä esittelyä, niin tulevat 
tutuiksi meille kaikille. Eli tervetulos Maija, Jaana ja Aila!

Hyökäimummen koulun uusien opettajien terveiset

Hei!

Olen Marja Hämäläinen, ensimmäistä lukuvuotta 
Hyökännummen koululla aloitteleva opettaja. Sain teh
täväkseni opettaa ensimmäistä luokkaa -  mukavaa ja 
haasteellista työtä! Luokassani on 23 innokasta koulu
laista. Oman luokan oppituntien lisäksi opetan musiikkia 
kolmannen ja neljännen luokan oppilaille.

Olen kotoisin Nivalasta. Luokanopettajaksi valmistuin 
Lapin yliopistosta vuonna 1999. Muutimme Mäntsälään 
vajaa vuosi sitten Siilinjärveltä, ja asumme Mäntsälän 
keskustassa. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi pien
tä tyttöä. Mäntsälässä olemme viihtyneet hyvin, paikka
kunta on sopivan pieni ja lähellä on isompia paikkoja, 
joissa voi tarvittaessa asioida. Harrastan lukemista, kä
sitöitä, liikuntaa, musiikin kuuntelua ja pianon soittoa.

Uutuuttaan hohtava Hyökännummen koulu on työ
paikkana viihtyisä ja koulu väki mukavaa, joten luku
vuotta on mukava aloitella. Mukavaa syksyä kaikille!

Terveisin, Marja Hämäläinen 

Tervehdys kaikille!

Olen yksi uusista kasvoista Hyökännummen koulussa. 
Mutta en Mäntsälässä. Olen aiemmin ollut Ehnroosin 
koulussa erityisopettajana, itse asiassa muutaman vuo
den. Nyt siis siirryn tutustumaan alakoulun maailmaan!

Asustan Mäntsälän keskustassa, vaikka työmatkaa ker
tyy parikymmentä kilometriä per suunta niin ei haittaa. 
Autossa kun soi rock (tällä hetkellä skaala on Hurri- 
ganesista Janis Joplinin kautta yhtyeeseen nimeltä The 
Who)!

Kun vielä jonkun mitta-asteikon mukaan on nuori ja 
kokeilunhaluinen, niin seuraavaksi hieman harrastuksis
ta. Omistan kaksi hevosta, tulee ratsastettua aika paljon. 
Rullaluisteluun olen hurahtanut täysin, pelannut 
suopotkupalloa (osallistuin tämän vuoden MM- 
kisoihinkin!) ja soutanut (Sulkavan soudut 2004). Ja

kuntosalilla käyn hauista kasvattamassa sekä jalkalihaksia 
vahvistamassa.

Tämä siis lyhyt esittely opettajasta nimeltä Jaana Mali
nen

Tervehdys!

On hienoa, että tänne Ohkolaan on noussut näin valoisa 
ja moderni Hyökännummen koulu, olen tullut tänä syk
synä opettajaksi 1.-2. luokalle. Mäntsälässä olen toimi
nut opettajana n. 7 vuotta. Aikaisempia opetustehtäviä 
minulla on ollut Tuusulassa ja  vähän kauempanakin. 
Kasvatus- ja opetustyö on siis kovin tuttua, mutta sa
malla se on uuttaja aina tuoretta. Eräässä runossa sano
taan suunnilleen näin:

Lähetin lapseni maailmalle kuin laivan merelle. 
Ompelin purjeet, annoin ohjeet, 

varoitin karikoista, neuvoin reitit, 
vaan tuulille en voinut mitään.

Maailman tuulille ei aina voi mitään, mutta niihin voi val
mistautua. Vanhempien rinnalla koulu voi tukea lasta 
opettamalla ’’purjehdustaitoa”, jonka avulla selviää maa
ilman merillä. Keskeistä on oppimaan oppiminen, joka 
auttaa opintiellä eteenpäin. Alkuun pääsee olemalla lap
selle läsnä. Lapsen nimi on Tänään' ja  siihen vasta
tuksemme tarvitsemme läsnäolon taitoa.

Hyvää syksyä ja iloa arkeen!
Opettaj a Aila Aulanko

Vtlcn kokoonpano selviää tässä syksyn kuluessa, mutta 
uskoisin saavani sen seuraavaan lehteen. Kun itse läh
din mukaan viime syksynä eskarista, Anne sanoikin, että 
tästä on mahdollisuus luoda useamman vuoden ura. 
Meillä on ollut toimiva porukka, ties vaikka viihtyisinkin 
koko sen 7 vuotta... Valitettavasti kaikille luokille ei ole 
saatu luokkatoimikuntaa, sillä sen tuoma rahallinen anti 
olisi mukava lisä luokan toimintaan. Puhumattakaan 
yhdessäolosta ja yhdessä tekemisen ilosta.

Näin lopuksi haluan kiittää kaikkia, jotka osallistuitte 
kuulumisten kirjoittamiseen. Sillä enhän minä yksin saisi 
tätä palstaa väsättyä. Harmi, että sähköpostikatkon vuok
si Vesan juttu omasta luokastaan jäi pois toukokuun leh
destä! Siitä pahoitteluni.

Oikein leppoisaa syksyä kaikille! Nähdään Liikenne- 
illassa ja Syyshulinoissa!

Kielo Honkaniemi
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Lukijan kynästä

Arvoisat autoilijat, sorateiden kuninkaat

Teissä onneksi on paljon hyviä, huomioonottavia tien
käyttäjiä, mutta valitettavan usein tiet risteävät Teidän 
kanssanne, jotka ette huomioi sen enempää muita tien
käyttäjiä kuin liikennesääntöjäkään. Te aiheutatte usein 
vaaratilanteita, mielipahaa ja jopa surua muille ihmisille.

Pitkäaikainen huolenaiheemme on ollut Arolan kylätien 
liikenne. Kyseisen tien varrella asuu paljon lapsiperhei
tä, sitä käyttävät ulkoiluun niin jalankulkijat, pyöräilijät 
kuin ratsastajatkin. Se on usean lapsen koulutie. Tiestä 
ei tee vaarallista se, että se on paikoin mutkainen ja 
mäkinen eikä näkyvyyttä juuri ole tai se, että se on suu
rimmaksi osaksi soratietä. Se ei ole edes erityisen kapea, 
niin että siinä mahtuvat kyllä kulkijat kohtaamaan. Siitä 
tiestä tekevät vaarallisen ne, jotka eivät välitä ymmärtää 
oikean tilannenopeuden päälle. Ne jotka eivät näe tar
peelliseksi hiljentää lenkkeilijän kohdalla, jotta irtokivet 
eivät lennä valtavalla nopeudella kulkijan silmäkulmaan. 
Ne jotka tulevat keskellä tietä pimeästä mutkasta vas
taan valtavaa nopeutta, eivätkä ehdi edes reagoida en
nen kuin pamahtaa. Ne autoilijat, jotka ovat ottaneet 
oikeudekseen päättää muidenkin turvallisuudesta, he 
tekevät tiestä vaarallisen.

Olemme liikkuneet kyseisellä tiellä vuosia kaikilla edellä 
mainituilla kulkuneuvoilla ja olemme onneksemme pys
tyneet välttämään ja väistämään suuremmat onnettomuu
det. Koska tunnemme ja tiedostamme riskit ja toimimme 
sen mukaan, olemme usein joutuneet vaaratilanteissa 
’’pelastajiksi”. Valitettavasti läheltä piti -tilanteet eivät 
yleensä muuta kovapäisten kaahailijoiden toimintamal
lia. Valitettavasti sitä tuskin tekee tämä kirjoituskaan. 
Joskus kuitenkin asiat menevät liian pitkälle ja hampai
den kiristely vaihtuu tietokoneen naputteluun. Enää ei 
vain pysty hiljaa hyväksymään ihmisten välinpitämättö
myyttä. Näin kävi, kun rakas kotikissa Jesse jäi kaaharin 
auton alleja ojaan heitteille. Mikään ei tuo Jesseä takai
sin, mutta toivottavasti herätti edes yhden kuskin niin, 
että vältymme vielä suuremmilta onnettomuuksilta.

Tuskaa Jessen kohtalosta lisää se, että kun on käyty läpi 
kyseisen päivän tapahtumia, esille on noussut, että Jes
se ei ilmeisesti ollut menehtynyt välittömästi. Jessen 
kotipihalla oli kuultu heikkoa kissan nau’untaa, mutta 
koska ääni oli lakannut, eikä kissaa näkynyt, ei siihen 
reagoitu sen enempää. Jesse löytyikin muutaman päivän 
päästä oman perheen toimesta aivan oman kotipihan ra
jalta. Eihän Jesse koskaan kaukana käynytkään. Toivot
tavasti Jesse ei kärsinyt pitkään, vaikka eniten 
toivommekin, että sen ei olisi tarvinnut kärsiä lainkaan. 
Jessen kohtaloksi koituneen auton kuski ei ilmeisesti 
uskaltanut tulla kysymään vieressä olevasta talosta, 
asusteleeko siellä mahdollisesti kissa. Jos olisi, Jesseä 
olisi ehkä voitu vielä auttaa, ainakin lopettaa sen kärsi

mykset. Ko. auton kuskia eivät ilmeisesti liikuttaneet sen 
enempää eläimen kärsimykset, omistajien huoli kuin ri
kos- ja eläinsuojelulain säädöksetkään.

Toivomme kaikille -  ihmisille ja eläimille - turvallista 
tiellä liikkumista, huomioikaa erityisesti taas teiden 
laidoille ilmestyneet pienet koululaiset, jotka toivotta
vasti jo kotona saavat vankan opetuksen liikenteessä 
käyttäytymisen säännöistä. Toivotaan, että se menee 
myös perille.

Nyt Jessen haudalla kukkivat kissankellot.

Pirjo Kumpumäki ja Lotta Mikkola

Poika tuli taloon

Rakkaudella odottamamme Siiri-Sakari syntyi “Sakarina” 
31.7.2004 klo 2:28. Poika painui 3140g 
ja pituutta oli 51 cm.

Kiitokset onnitteluista ja terveiset 
Teille kaikille!

Mikko Nieminen & Tuula Alatalo

Kuva: Mikko Nieminen

Nuorisoseura etsii 
TALONHOITAJAA

huolehtimaan Ohkolan Nuorisoseurantalon varauk
set, näytöt ja siivouksen. Työ on osa-aikaista (10- 
15 h/ vko) ja työt voi suurimmaksi osaksi järjestää 
itselleen sopivalla tavalla ja aikataululla. Työ vaatii 
itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Työ alkaa heti.

Yhteydenotot: Karita Laisi puh. 050 357 7243 tai 
Mikko Nieminen 040 548 0078.
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K a u t t a m m e  v i l k a s  k y s y n t ä  t ä m ä n  
a lu e e n  a s u n n o i s t a .

T A R J O A  M Y Y N T IIN :  L u o t e t t a v a  j a

H U O N E I S T O M E D I A
L K V

m a k s u t o n  a r v i o i n t i p a l v e l u

S O IT A  J O  T Ä N Ä Ä N : p. 040 300 4310

A & T L ain io
- soratoimitukset - vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

KASTELLI TÄLOiSYYMTI

Tapio Rantanen, Ohkola 
p u h .  04®  7 6 7  2 9 4 2  

SOITA!

KASTELLI £ i
J Ä R K E V I N  T A P A  T E H D Ä  K O T I

HIUSHUONB
Vanha Valtatie 208, 04500 Kellokoski 

puh. (09) 284 325

Moripyoliäa kmeirakoirtia
•  kaivinkone
• rmisäperämmu
•  airaus- ¡a hiekoituskalusto

Kari Säijälä 0400 499 614

s '.V* *

E.dull*nen
Veritas /^ » p o v a k u u tu s

Liikennevakuutus alk. 75«

«nO

li ‘TT
ii j T

Sipop: Iso Kylätie 2 1, puh 0 10 5502 390
KesItPUudenmaan vakuutuspalvelu: Kari Peussa, puh. 050-5290 038

V E R IT A S  Vakuutukset • Rahastot

T A R V I T S E E K O . . .
p u u t a r h a k o n e e s i  k o r j a u s t a ?  
k i i n t e i s t ö s i  h u o l t o a ?  
p i h a s i  k e s ä -  t a i  t a l v i 
k u n n o s s a p i t o a ?  
t a k k a s i  p o l t t o p u i t a ?  

SOITA: 0400 710 353
Juha Halme

TIUTOIMISTOPALVELUT
PIENYRITYKSILLE:

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

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

KELLOKOSKEN
KODINKONEHUOLTO

-VARAOSAT
-TARVIKKEET
- m o m
-KAIKKI MERKIT 24 H

0400-712 595 RUUKINKUJA 1, 0 4 5 0 0  KEUOKOSKI

M ÄNTSÄLÄ-TRANS OY

Kuorma-ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 
kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 

viljat, kaivinkone- ym. kuljetukset

puh. 0400- 880 339, 0400- 846 148

KELLOKOSKEN TAKSI/TUUSULA 
Asema 1066 4500 
Lähitaksi 0100 75OO

ELLONEN 0 4 0 0-4551S4 
RIIKONEN 050  5521442 1-S hlöä 

HEINO 050-577 0476 
JÄRVINEN 0400-400 69Ö

R a ts a s tu s ta
alo itte lijo ille  m a a sto ssa  W

yäki-Memmilässä,
Kivistönkulmantie 114, 

Ohkola.
Tied. 0400 920 746 / Anneli



KAIVINKONEURAKOINTI

K & J KAIVUU
Maankaivuu ja kunnallistekniset työt 

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

040 542 6383/J a n i

Lähivakuutusyhdistys
Kaski-Uusimaa

Keskustie 12 
04600 Mäntsälä 
Puh. 019-688 1564 
Fax. 019- 687 3683
www.lahivakuutus.fi/keskiuusimaa

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI I) C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PÄÄ-, NISKA- JA HARTIASÄRYT
YLÄ- JA AILARAAJ1AKIVUT, ISKIASKIVUT

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

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

KESKI-UUDENMAAN

OSUUSPANKKI

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

Avoinna: ma-to 9-18 
pe 10-19, la 8-14

TILATAKSI
PASI VALO

Ohkola-Jokelanseutu

GSM  M m  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

T A K SI) i i k k a  J u v o n e n
OHKOLÄ

1 +„8 .. h e n k i l ö n  
ou t©

(019, 6889 140 
0400 304 676V___________________________ /

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

Koskifcello Oy
0 4 3 0 0  kellokoski 

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

erikoisliike 
Luotamme laatuun

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

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

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

PUUSEPÄNTYÖT-SAUNAT-PORTAAT-YMS

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

http://www.lahivakuutus.fi/keskiuusimaa

