
Tuleeko Joulupukki tänä vuonna Ohkolaan?
Kuvassa Joulupukki vierailee viime vuoden puurojuhlassa.

-  Joulunajan tapahtumat
- Uudet ohkolalaiset kunnallisvaltuutetut



Pääkirjoitus

Vaalit on pidetty. Ohkolan ehdokkaista istuvat seuraavan nelivuotiskauden aikana asioista 
päättämässä Auli, Eija, Antton ja Ilkka. Onnittelut! Seuraamme työtänne, tuemme teitä ja 
otamme yhteyttä kun on jotain sanottavaa. Nyt te olette meidän kaikkien yhteisten toiveit
ten ja unelmien rakentajia.

Tuli tässä mieleen: olisiko mahdollista aina välillä jäljestää vaikka Nuorisoseurantalolle 
jonkinlaisia ’’kuulemisia”, siis tilaisuuksia, joissa me saisimme kysyä, ehdottaa, ja te, rak
kaat edustajamme, kertoisitte ja vastaisitte?

Ohkolan Kyläsanomat ilmestyy jälleen, nyt on menossa kuudes vuosi lehden perustamisen 
jälkeen, ja edessänne on lehti numero 32. Ihan aikuinen ikä siis saavutettu... Tätä lehteä 
on koko ajan tehty innostuksella ja rakkaudella, siinä uskossa, että se on meille kaikille 
ohkolalaisille tärkeä tietokanava sekä kanava mielipiteiden ilmaisuun ja sananvapauden 
toteuttamiseen. Ja lähteä on alusta asti tehty talkootyönä, vapaaehtoisvoimin. Siis: omasta 
vapaa-ajasta on veistetty aikaa. Usein on viitattu siihen, että vapaaehtoistyöhön voi väsyä, 
kun tulee sellainen tunne, että ympäristö ei piittaa, j a on sitä mieltäettä: kyllähän nuo sen 
tekevät. Ei aina kyse ole väsymyksestä, ei, vaan AJASTA. Huom: emme ole väsyneet 
tekemään tätä mielestämme tärkeää työtä, mutta meidän on pakko tällä tavalla lähestyä 
teitä kaikkia: TARVITAAN LISÄÄ VOIMIA LEHDEN TEKOON -  vai lisävoimia???

Jos olette sitä mieltä, että meidän kaikkien KYLÄSANOMAT on tärkeä, niin tulkaa 
mukaan sitä tekemään! Ennen kaikkea tarvitaan henkilöä/ henkilöitä, jotka osaavat käyt
tää tietokonetta -  haluavat ilmaista mielipiteensä -  olla mukana yhteisessä hommassa! 
Johon kuuluu myös lehden jakelu. Kun onnettomat lukijat -  vai kyläläiset??? soittavat, 
ettei lehti ole heille tullut, pitää muistaa nykyistä tilannetta, jossa koko Ohkola- 
Hyökännummi -alueella lehteä jakaa kourallinen innostuneita. Tarvitaan lisää porukkaa: 
jakajia, kirjoittajia, tekijöitä!!

Meidän kaikkien yhteisen asian puolesta: Laura ja Heh

Seuraava lehti ilmestyy tammikuussa 2005 (aineisto toimitettava 31.12.2004 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: Yhdisty aktiivit

mailto:ohkolansanomat@surfeu.fi


Tapahtumakalenteri

Lasten Lystisiinnimtai su21.11. klo 11-12 Ns-talolla. Las
ten Lystisunnuntai on valtakunnallinen perinneleikkita- 
pahtuma, joka on suunnattu erityisesti alle kouluikäisille 
lapsille ja  heidän vanhemmilleen. Leikkejä ohjaa Seija-Lii- 
sa Peltoranta. Kahvio.

Perhemessu su 21.11. ldo 13 Hyökännummen kerhotalol
la.

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

Tervetuloa ihastelemaan seuratalon uutta keittiötä ja  
nauttimaan joulun tunnelmasta Ns-talolle sunnuntaina 
12.12. klo 17.

Kuusijuhla ti 14.12. klo 18.30 Hyökännummen kerhota
lolla. Kaikille kerholaisille perheineen. Kaikki kerhot päät
tyvät Kuusijuhlaan, paitsi perhekerhoja iltapäiväkerho.

Kauneimmat joululaulut la 18.12. klo 15 Ns-talolla. Perin
teiset yhteismyyjäiset alkavat n. klo 16. Kylän yhdistyk
set ja  seurat voivat varata myyntipöytiä nuorisoseuran 
talonhoitajalta Helena Kukkolalta puh. 040 766 4539. Pöy- 
tävuokra on 10 euroa.

Ohkolan VPK järjestää yhteistyössä muiden 
yhdistysten kanssa koko perheelle

JOULUISEN
PALOKUNTAJUHLAN

la 4.11. Ohkolan Seuratalolla alkaen klo 17.30

OHJELMASSA

klo 17.30 ohjelmaa lapsille ja  lapsenmielisille
19.00 joulupukki vierailee ja  sitten lapset kotimat

kalle Avustathan joulupukkia tuomalla
nimettömän lahjapaketin.
(Enintään 2 eruroa)

19.30 varttunut väki jatkaa yhdessäoloa palokunta 
laisten kanssa puoliyöhön

* jouluglögi
* ohjelmaa - juontajana 

Kimmo Vehvi Iäinen
* jouluruokaa taijoo kunnon vpk-väki
* karaoke
* arpajaiset

TERVETULOAKAIKKI KYLÄLÄISET!

Ohkolan VPK:n johtokunta

Toimintaa omalla kylällä

Eläkeläisten virkistyspäivät j atkuu

Eläkeläisten seuraava virkistyspäivä on keskiviikkona 
15.12. klo 12-15 Ns-talolla. Kyytiä tarvitsevat voivat soit
taa Ns-talolle (puh. 019- 6889 240) virkistyspäivän aamu
na klo 8 lähtien. Ohjelmaa ja  yhdessäoloa toiveiden mu
kaan. Ruokailu 4 euroa. Tervetuloa! Vuoden alusta 
virkistyspäivät jatkuvat normaalisti eli joka kuukauden 
kolmas keskiviikko.

Nuorisoseuran kerhot ja kurssit

Nuorisoseuran SirkusKola ja  teatterikerho jäävät joulu
lomalle 5.12. Kerhot pyörähtävät käyntiin jälleen tammi
kuun 10. päivä.

Alkuvuodelle on suunnitteilla tanssikurssit sekä aikui
sille että lapsille. Tanssikurssit on tarkoitus jäljestää lyhyt
kursseina kuten syksylläkin. Lisätietoa tammikuun kylä- 
lehdestä sekä paikallislehtien seurapalstoilla.

Luistinradan valvonta tulevana talvena

O hkolan koulun lu istin radan  valvonta on jä lleen  
varmoissa käsissä tulevana talvena. Viikoittain vaihtu
vat avainhenkilöt ovat:

Viikko 1. Päivi Lindell, Arolan kulma 
p. 019- 6889 279 

Viikko 2. Sirkku Vainio, Keskikylä 
p. 040 533 1904

Viikko 3 Jari Kärkkäinen, Kanniston kulma 
p. 040 513 6219

Viikko 4 Juha Männistö, Kallioniementie 
p.040 563 9800 

Viikko 5 Jukka Tapper, Ylikuja 
p. 040 555 3453

Viilikö 6 Hannu Roos ja  Eija Keski-Korpela, Vähäkylä 
p. 044 364 4764

Viikko 7 Maij a Vidqvist, Metsäkulma 
p. 040 5031258

Viikko 8 Minna Makkonen, Vanhapiijolantie 
p.0400 755 262

Viikko 9 Riitta Nordgren, Kortistonkulma 
p. 050 376 6428

M ukaan valvontarinkiin  pääset soittam alla avain
henkilöille. Valvonta-ajat ovat arkisin 17-20.30, lauantai
sin 12-15 ja  15-18 ja  sunnuntaisin 12-15,15-18 ja  18- 
20.30. Asia koskettaa läheltä jokaista Ohkolan koulua 
käyvää perhettä - lasten liikuntatunteja ja  vapaa-ajan ’’il
maista” luistelua. M äntsälän kunta korvaa tekemäsi 
talkootyön rahallisesti paikalliselle urheiluseura OK Alle. 
Valvontarinkiä koskeviin tiedusteluihin vastaavat Eija 
Hynninen 050 593 9683 ja Päivi Lindell 019- 6889 279.
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Nuorisoseuran toimintaa

Karhu-näytelmä kiertueelle

Ohkolan Nuorisoseura esitti keväällä -03 kaksi Anton 
Tsehovin pienoisnäytelmää, Karhuja Kosinta. Suositut, 
tunnelmalliset Tsehov-illat keräsivät paljon katsojia ja 
saivat positiivista palautetta onnistuneesta kokonaisu
udesta m usiikkeineen ja  venäläisine väliaika-tar- 
joiluineen.

Nyt Karhu-näytelmän tekijäjoukko on saanut ainutlaa
tuisen tilaisuuden osallistua viiden maan yhteistyöpro
jektiin. Suomi, Ruotsi, Norja, Latvia ja  Liettua ovat pitkän 
suunnittelun jälkeen päättäneet aloittaa kiertueen Ruot
sista helmikuussa 2005. Maaliskuun 18.-19. on vuoros
sa Ohkolan Nuorisoseuran järjestämä tapahtuma, jossa 
suomenkielinen Karhu nähdään kahdesti, muut esitykset 
kerran. Suomenkielinen Karhu esitetään Ohkolassa vielä 
24.3. ja  1.4. klo 19. Muut kiertueen tapahtumat ajoittuvat 
kesäkuuhun -05  Norjaan , syyskuussa on vuorossa Li
ettua ja  viimeisenä määränpäänä Latvia.

Idean äitinä on ollut Liettuan harrastajateatteriliiton 
puheenjohtaja Danute Vaigauskaute. Kiertueen pääide
ana on, että jokainen maa jäljestää oman mini-festivaalin 
tahollaan. O sallistuvilla m ailla on sama Tsehovin 
näytelmä, mutta jokaisessa maassa nähdään viisi erilais
ta esitystä ja  toteutusta viidellä eri kielellä. Yleisölle on 
taijolla monenlaisia teatterielämyksiä. Osallistuvat maat 
tutustuvat pintaa syvemmältä Tsehovin tuotantoon ja  
opiskelevat yhdessä mm. ohjausta, näyttelijäntyötä 
erilaisissa työpajoissa, jo ita  yhdessäolo ja  yhteistyö 
mahdollistaa.

Matkabudjetti on melko suuri, sillä viiden maan ki
ertueelle lähtee neljä henkilöä. Näytelmä on saanut jo 
joitakin avustuksia mm. Suomen harrastajateatteriliitolta 
(SHT) j a Pohj oismaiselta harrastajateatteriliitolta (NAR) 
ja  avustushakemuksia on useassa paikassa vielä käsit
telyssä. Projektin luonne on saanut hyvää palautetta ja 
avustuksia uskotaan saavan vieläkin enemmän.

Näytelmän ohjaajalla Olli Hannulalla on 50. taiteilija-juh
lavuosi Ohkolan näyttämöillä v. 2005. Hän on yksi kan
tavista voimista niin näyttelijänä kuin ohjaajanakin Nuor
isoseuran teatterissa sisä- ja  ulkonäyttämöillä. Karhu- 
näytelmää on ensi kerran esitetty Ohkolassa v. 1966, jon
ka Olli silloinkin ohjasi ja  näytteli palvelija Lukaa, aivan 
kuten nytkin. Surevaa leskirouvaa näyttelee Minna Lin
na ja  velkojaan perivää rehvastelija Smimovia Markku 
Aunola.

Lisätietoja 050 561 1779/ Minna Linna

Seuratalolla uusi talonhoitaja

Nuorisoseurantalon varaus- ja  siisteysasiat on hoita
nut lokakuun puolivälistä lähtien uusi talonhoitaja He
lena Kukkola. Kaikki varaukset hoidetaan tästä lähti
en talonhoitajan kautta, ja  talonhoitaja päivittää seura- 
talolla olevaa varauskiijaa.

Talonhoitaja Helena Kukkola/ 040 766 4539.

Heinähattuja Vilttitossu valloittavat 
Öljymäen kesällä 2005

Heinäkuun loppupuolella saa ensi-iltansa Heinähattu, 
Vilttitossu ja  Rubensin veljekset Öljymäen kesäteatte
rissa. Ensi-ilta on poikkeuksellisesti heinäkuun loppu
puolella Öljymäen suuren kunnostusremontin vuoksi. 
Näytelmää esitetään elokuun lopulle asti, jotta lomalai
set, koululaiset ja  päiväkotilapsetkin pääsevät nauttimaan 
hullunkurisen perheen elämästä. Miljöö sopii täydelli
sesti Heinähatun ja  Vilttitossun maalle matkaavalle per
heelle ja  luvassa on kommelluksia ja  yllättäviäkin kään
teitä.

Näytelmän ohjaa Markku Hyvönen. Hän on ammatiltaan 
näyttelijä/ohjaaja ja  pian myös Ohkolalainen, sillä per
heen on tarkoitus muuttaa jouluksi valmistuvaan taloon. 
Hyvösen viimeisimpiä ohjauksia on useissa katselmuk
sissa menestynyt Järvenpään teatterin tuottama Kuka 
pelkää Virginia Wolfia, joka on valittu edustamaan Poh
joismaita Monacoon. Tällä hetkellä hän näyttelee KUT.n 
Piina-näytelmässä ja  ensi kesänä jälleen KUT.n kesät
eatterissa Krapinhovilla.

Ohjaaja järjestää koetilaisuuden kaikille näyttelijöille 
su 16.1.2005 klo 12. Näytelmään haetaan pääosiin kahta 
laulutaitoista tyttöä 8-12 v. Heidän lisäkseen etsitään 
rooleihin tyttöjen äitiä ja  isää, Alibullenin neitejä ja  kahta 
poliisia sekä kahta muuta lasta pienehköihin rooleihin.

Lisätietoja ja  ilmoittautumiset koetilaisuuteen 
050561 1779/Minna Linna.
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Nuorisoseuran ohjaajaesittelyt

Nuorisoseuran kerhoja ja  kursseja ohjaa tänä talvena 
monta uutta kasvoa. Nyt esittelyvuorossa on Sirkus- 
Kolan ohjaaja ja  sirkusalan ammattilainen Heikki Lep- 
pävuori.

Ohjaajaesittelyssä viihdetaiteilija Heikki Leppävuori
Heikki Leppävuoren nimi tunnetaan jokaisessa Suomen 
sirkuskoulussa ja  sirkuksessa, hän on todellinen sirkuk
sen monitaituri. Sen lisäksi, että Heikki näyttää osaavan 
mitä vaan, hän äärettömän mukava ihminen. Kun lapsilta 
kysyy Heikistä, kommentit kuuluvat: ’’Heikki on paras!” 
’’Heikki saa aina kiinni!” Lauseisiin on typistynyt kaksi 
Heikin perusominaisuutta: Heikki osaa kokemuksella ja  
oppilaat luottavat häneen täydellisesti.

Heikin sirkusura alkoi pikkuhiljaa. Hän opetteli kotona 
temppuja itsekseen, käsilläkävelyä ja  kolmen pallon heit
toa. Ensimmäisen 1-pyöräisen hän osti itselleen 21-vuo
tiaana ’’ihan vaan huvikseen, halusta opetella ajamaan.” 
Heikki opiskeli matematiikkaa Jyväskylän yliopistossa 
ja  oh mukana Ylioppilasteatterissa. Kerran teatterille tuli 
pitäm ään kurssia Ole Brekke Tanskasta, Comedia 
Schoolista. Kurssi oli innostava ja  Heikki lähti Tanskaan 
Brekken kouluun opiskelemaan. Illat Heikki harjoiteli 
akrobatiaa ja  muita sirkuslajeja sillä koulu keskittyi enem
män teatteriin kuin sirkukseen.

Koulun loputtua Heikki esiintyi vähän aikaa mutta pala
si matematiikan pariin vielä vuodeksi. Seuraavana kesä
nä hän palasi Tanskaan, jossa vanhat opiskelukaverit 
kertoivat kokemuksistaan sirkuselämästä Amerikassa. 
Kiertuetarinat saivat Heikin innostumaan: Hänkin hakee 
töitä sirkuksesta. Heikki haki Sirkus Finlandialle töihin, 
pääsi, ja  niin kului kuusi kesää, vuodet 1986-1991 Sirkus 
F in land ian  kanssa. Se oli kasva ttava  ajanjakso.

Kuva: Seppo Savela
Kuvassa SirkusKolan aikuinen-lapsi -ryhmän sirkus- 
temppuilijoita. Liikkeessä ohjaamassa ja  avustamassa 
Heikki ja  Anu Leppävuori.

Monikielisessä ja  monikulttuurisessa porukassa oppi 
elämästä. Heikki muistaa bulgarialaisen fakiirin, joka osasi 
korkeintaan 20 sanaa englantia mutta kävi pitkiä keskus
teluja: Kehon kieli ja  halu kommunikoida ovat kielioppia 
tärkeämpiä!

Hurjaruuthin Talvisirkus aloitti v. 1994ja Heikki oh muka
na. Talvisirkuksia tuli tehtyä 10 vuotta. Tänä vuonna 
Heikki ei ole mukana vaan viettää rauhallista joulunaikaa 
vaimonsa Anun ja kahden pienen lapsensa kanssa.

Sirkus on nyt muodissa, mutta harva tietää, että jo kym
menisen vuotta kestänyttä nousukautta edelsi todelli
nen sirkustaiteen lama-ailca. Pahinta aikaa olivat 60 ja  70 
luvut, jolloin uusia taitelijoita ei tullut. Taikurit säilyivät 
mutta akrobaatit katosivat kun uusia ei tullut vanhojen 
poistuttua. Akrobatia perustui voimisteluharrastukseen, 
joka aikaisemmin oh yleisempää. Nykyään, vaikka lähes 
joka koulussa on hienot telinevoimisteluvähneet, niitä ei 
välttämättä käytetä.

Heikki on itse kokenut suomalaisen sirkuksen uuden tu
lemisen 1970-luvun lopussa, jolloin Haminassa perus
tettiin ensimmäinen Suomen nuorisosirkus, Haminan 
Teinisirkus. Seuraavalla vuosikymmenellä perustettiin 
lisää sirkuskouluja, joissa Heikkikin oh useissa alusta 
asti opettamassa. Valtionapua sirkukselle on tullut vasta 
viime vuosina. Uusi sirkus on muodissa, siihen liittyy 
kuitenkin Heikistä yksi vaara: Vaara lähteä tekemään 
Uutta jos tai kun ei osaa Vanhaa. Perinteisessä sirkuk
sessa on koko tekniikka. Uusi on luovaa, yhdistelevää ja  
kokeilevaa mutta perinteisen sirkuksen tekniikkaa ei saa 
unohtaa.

SirkusKola lähtee kansainvälisille sirkusfestivaaleille 
Tampereelle 3.-5.12. Heikki Leppävuori on suunnitellut 
ja  opettanut akrobatiaohjelm an ja  yhdessä Anniina 
Kiilusen kanssa 1-pyörä & temppupyöränumeron.

Karita Laisi

Keittiöiltamat peruttu

Seuratalon keittiörem ontin viivästymisen vuoksi 
lauantaille 20.11. suunnitellut keittiöiltamat on peruttu. 
Sen sijaan joulun aikaa ja  uutta keittiötä juhlistetaan 
sunnuntaina 12.12. klo 17 seuratalolla.

Ohkolan Nuorisoseuran johtokunta
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Metsästysseura

Riista laskennassa

Hirviporukka aloitti jahdin 9.10. ja  jatkaa sitä etupäässä 
viikonloppuisin aina 15.12. saakka, jollei luvan mukaista 
kiintiötä sitä ennen saada täytettyä. Lokakuun alussa 
aloitettu peurajahti jatkuu tammikuun loppuun saakka 
samoin edellytyksin. Viime vuoden tapaan, joskin vä
hemmässä määrin, Ohkolankin hirviporukalla on velvoi
te harventaa hirvikantaa.

Jahdin aikana hirviporukka tekee tarkkoja havaintoja 
paitsi jahdattavista hirvieläimistä (hirvet, peurat ja  kauriit) 
myös metsäkanalinnuista ja  muista riistaeläimistä. Hirvi- 
havainnot kirjataan ylös ja  havaintokorttien tuloksia käy
tetään valtakunnallisestikin osaperusteena harkittaessa 
ensi vuoden hirvikiintiöitä. M uita riistahavaintoja 
metsästysseura käyttää perustietona harkitessaan seu- 
raavan metsästyskauden muita riistakiintiöitä.

Toinen hirvieläinkannan arviointi suoritetaan maaliskuun 
alussa, jolloin hirvieläimet lasketaan yhden viikonlopun 
aikana koko kylän alueelta. Lumitilanteesta sitten riip
puu, miten hyvin tämä talvilaskenta onnistuu. Hirvi
kannan verotus on perustunut osin näihin laskentoihin 
jo kymmenet vuodet.

Talvelle sijoittuu myös toinen laskenta: ns. kolmio- 
laskennan talviosuus suoritetaan helmikuussa. Riista
kolmiolaskennassa hiihdetään ja  kävellään joka vuosi 
samalla tavalla sama n. 5 km pituinen osuus Hyvinkää- 
tieltä Tynnyrilammelle. Kolmion muut sivut sijoittuvat 
Hirvihaaran ja  Soukkion kylän alueille. Talvilaskennassa 
kirjataan ylös kaikki tuoreet jäljet. Eri vuosien jälkimääriä 
vertailtaessa saadaan indeksi, josta tieteellisin menetel
min voidaan arvioida eri riistalajien kantojen kehitystä.

Kolmiolaskennan kesäosuus kävellään elokuussa, jol
loin samalta reitiltä kirjataan ylös ensi sijassa näkö
havainnot mutta myös jälkihavainnot. Kylän riistamaat 
pilkkoutuvat vuodesta vuoteen yhä pienemmiksi, mikä 
vaikuttaa eri tavoin eri riistalajien menestymiseen.

Tarkat havainnot ovat hyvä peruste riistakannan 
oikeamääräiselle verotukselle. Omien havaintojensa 
lisäksi metsästäjät saavat paljon tietoja muilta kyläläisiltä, 
jotka mm. marja- ja  sienireissuillaan tekevät monesti hyviä 
riistahavaintoja.

Tero Rantanen

Hyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunta

Syysloma on takanapäin ja  se oli tervetullut katkos kou
lutyöhön lyhyydestään huolimatta. Tuntuihan se ihan 
lomalta, kun siihen yhdistettiin viikonloppu.

Syyshulinat järjeste ttiin  17.10. ja  olimme iloisesti 
yllättyneitä tapahtuman saaneesta suuresta suosiosta. 
Hyökkishulinoihin verrattuna lisänä olivat myyjäiset, jois
ta kertyi vtk.lle mukavasti pöytä vuokria sekä monipuoli
sempi ulkotapahtuma. Kuten olen monesti aikaisemmin
kin sanonut, perinteet ovat uudella koululla vasta 
hakusessa, ja  täm ä tuntuu olevan sopiva jako  eri 
hulinoihin. Olin iloisesti yllättynyt siitä, että luokkatoimi- 
kunnista eskarit, l.,2., ja  3. luokat ottivat omat pöydät ja  
saivat näin kerrytettyä omaa kassaansa mukavalla taval
la. Vaikka 176 euroa ei tunnu suurelta summalta luokan 
myynniksi, mutta kun se muutetaankin markoiksi, niin se 
on yllättäen tosi iso summa. Uskon, että kaikki luokat 
saivat kasaan ainakin yli sata euroa. Vaikka samassa tilai
suudessa oli parit arpajaiset ja  onnenpyörä, kaikki meni
vät. Kahvio oli vtk.lla ja  ulkona oli monipuolisen ohjel
m an ky y tip o ik an a  m akkaraa ja  vohvele ita .

Kuva: Vesa Lehmonen

Kiitos kaikille, jotka eri tavoin osallistuitte hulinoihin! 
Kiitokset poliisille, palokunnalle, pyörien taitoajon vetä
jille kuin hepalle omistajineen. Toivottavasti saamme tei
dät kaikki ensi vuoden hulinoihinkin! Kiitos Vesalle ku
vaamisesta ja  niistä muutaman näemme tässä jutunkin 
yhteydessä.

5.11. perjantai-iltana vtk järjesti elokuvaillan koululla ja  
se oh jaettu ikäryhmittäin kahteen osaan. Itse en valitet
tavasti päässyt paikalle päivän ikäisen koiranpentueeni 
ja  muutaman pennun ongelmien vuoksi, mutta meidän 
muksut kertoivat siellä olleen ‘hirveästi’ porukkaa ja  kant
tiinissa kävi kuhina namipussien, mehun ja  poppareiden 
merkeissä. Uskon suosion olleen niin suuri, että eiköhän 
tämän uusimista taideta harkita.
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Kellon kääntämisen myötä tuntuu, että sääkin on muut
tunut perisyksyiseksi. Vtk.lla ei ole mitään suunnitelmia 
tähän loppusyksyyn, jäämme odottelemaan joulujuhlaa 
ja  ensi vuotta.

Kirjoitan tätä juttua vähän myöhässä, kiitos Helille kär
sivällisyydestä. Vaikka itse olenkin surun murtama pie
nen pennun nukuttua kädelleni aamuyöstä koko yön 
pelastamisyrityksistä huolimatta, haluan toivottaa kai
kille oikein hyvää loppuvuotta sekä kiittää koulun hen
kilökuntaa syyslukukaudesta. Yritän liittää uuden vuo
den lupauksiini kirjoittaa vtk.n juttu edes säällisessä ai
kataulussa.

Vtk.n puolesta Kielo Honkaniemi

Ohkolan koulun 
vanhempaintoimikiieta

Syksyä sadellessa on toimikunta pistänyt ’’tuulemaan” 
ja  m onen laista  asiaa  on saatu v ie tyä  eteenpäin . 
Koulukiusaamisiltaa on suunniteltuja oltu tiiviisti yhte
ydessä Kiusattujen tuki ry:n. Ennalta ehkäisevyyteen 
perustuva vanhempainilta pidetään marraskuun aikana 
ja  oppilaille esitelmöidään asiasta päivän aikana. Päivän 
ja  illan kulusta kerrotaan seuraavaan lehteen.

Heijasteliivit -asiakin on vihdoinkin loppusuoralla. Ky
selyjä liiveistä ja  hinnoista tehtiin useaan paikkaan. Las
ten apu ry on delegoinut liivien jaon Lasten Liikenne
turva ry :n, joka ensin yritti myydä toimikunnalle 50 kpktta 
15 €  kappalehintaan. Koska toimikunta jäi viime syksy
nä siihen tietoon, että liivit tullaan jakamaan Ohkolan 
koulun pienemmille luokille tämän syksyn aikana ilmai
seksi, ei tarjottua 15 €  kappale hintaa otettu ilolla vas
taan. Asiaa selvitettiin Liikenneturvan päässä ja  saatiin 
uusi tarjous; 30 kpktta ilmaiseksi ja  20 kpktta 15 €/kpl. 
Tämä oh halvin tarjous mitä mistään saatiin ja  tähän pää
dyttiin. Toimikunta ei lahjoita liivejä ilmaiseksi, vaan nii
tä saa 10 €  :n panttihintaan. Palauttamalla liivin keväällä 
suhtkoht siistinä ja  käyttökelpoisessa kunnossa, saa 10 
€  pantin takaisin. Liivejä jaetaan ensisijaisesti 1-2 luolal
le.

Kyläkalenteri ilmestyi ja  myynti on alkanut. Piirustus- 
kilpailun voitti ekaluokkalainen Marianna Laitinen! Hä
net; Ohkolan, Ohkolan koulun ja  ilmatyynyaluksen oli
vat paikalliset lehdet huomioineet hienosti! Onnea vielä 
kovasti Mariannalle! Kalenterin hinta on siis 5€ / kpl ja  
20€/5kpl:tta. Kalentereita myyvät Ohkolan koulun oppi
laat. Eräs kalenterin kuva on trikkikuva. Eli valokuvat
tu kylän kulkuneuvo ei ole oikeasti siinä paikassa missä 
kuva yrittää uskotella sen olevan. Jäljestetään kilpailuja 
arvotaan palkinto oikein arvanneiden kesken. Arvon- 
takuponki alla. Palkinto vielä päättämättä eli yllätys kai
kille. Palauta kuponki koululle tai Eerola-Kortistotien 27 
postilaatikkoon joulukuun loppuun mennessä

Marianna Laitisen piirustus Kyläkalenterista.

Disko pidettiin 4-6 luokkalaisille marraskuun alussa. 
Monena vuonna ovat isommat luokkalaiset valittaneet, 
että pienimmät diskoilijat eivät tanssi vaan leikkivät hippaa 
salissa. Toimikunnan kokouksessa asiaa pohdittiin pit
kään ja  päätettiin vetää raja näin. Heti diskon jälkeen, su, 
allekirjoittaneeseen otettiin yhteyttä. Eräs äiti kertoi kes
kustelleensa asiasta monen muun 3. luokkalaisen van
hemman kanssa ja  kovasti olivat ihmetelleet sitä, ettei 3. 
luokkalaisia kutsuttu diskoon. Siinä he ohvat samaa miel
tä kuin me toimikunnassa, että disko ei ole ainakaan 1-2 
luokkalaisille vielä ajankohtainen. Asiaa tullaan käsitte
lemään toimikunnan seuraavassa kokouksessa, koska 
kokouksessa mietittiin, että raja olisi aina tässä jos 
vanhempaintoimikunta diskoja järjestää. Uutta diskoa 
pyydettiinkin keväälle. Kiitokset kuitenkin TTL:lle eli Tis
kijukka Teemu Luhtamäelle!

Sunnuntaina 21.11. pidetään kirpputori koululla, jonka 
teemana on lasten ja  aikuisten urheiluvälineet sekä las
ten vaatteet ja  tarvikkeet kiertoon. Sen onnistumisesta 
seuraavassa lehdessä. Tyrävyön konsertti jouduttiin 
perumaan, koska se oli suunniteltu epähuomiossa pidet
täväksi syysloman aikana. Katsotaan keväällä tilannetta 
uudestaan. Sotta&Pytty pidetään myös muistissa.

Näine hyvinemme jatkamme talvea kohti ja  ideoita ote
taan mielihyvin vastaan siitä, että minkälaista toimintaa 
oppilaat ja  oppilaiden vanhemmat toivoisivat vanhem- 
paintoimikunnan järjestävän.

Talveniloa kaikille, Ohkolan koulun vanhempaintoimi- 
kunnan pistä, RiittaNordgren 050 376 6428.

Kyläkalenterin kuvakilpailu

Epäilykseni on, että Mäntsälän kalenterin 2005 :n

trikkikuva o n _____________________ -kuun kuva.

Nimi j a puhelinnumero:
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Ohkolalaiset kunnanvaltuutetut

Lokakuun 24. päivän kunnallisvaaleissa uuteen val
tuustoon valittiin neljä edustajaa. Keskustan listoilta 
valtuustoon pääsivät Ilkka Allonen, Eija Hytininen ja  
Antton Hägglund ja  Vasemmistoliitosta Auli Herttu- 
ainen. Varajäseniksi ohkolalaisista ehdokkaista valit
tiin Kimmo Huuhtanen (SDP), Tuula Ilvonen (Kesk.), 
Seppo Lepola (Kok.), Seija-Liisa Peltoranta (Kesk.) ja  
Raija Wallin (SDP).Onnittelut kaikille heille!

Pyysimme uusia kunnanvaltuutettuja kertomaan kylä- 
lehden välityksellä Ohkolan ja  Hyökännummen asuk
kaille, mitä asioita he aikovat lähteä ajamaan alueem
me kehittämiseksi.

Ilkka: “Kaavoituksella suuri merkitys”

Sateinen kesä ja  syksy hidasti Ohkolan kylän vesihuollon 
runkolinjan rakentamista, mutta nyt työ on edennyt lop
pusuoralle. Jatkossa olisi tärkeää saada verkostoa 
laajennettua myös sivuteiden varsille nopeasti, jotta 
mahdollisimman moni ohkolalainen talous voisi liittyä 
sekä vesijohtoon että viemäriin.

Uuden osayleiskaavan laatiminen on Hyökännummella 
edennyt jo  luonnosvaiheeseen ja  Ohkolassa työ on käyn
nistymässä ensi vuoden aikana. Osayleiskaavassa mää
riteltäisiin tonttipaikat sekä ainakin keskikylän osalta 
tonttikokoa olisi mahdollisesti pienennettävä. On myös 
kiinnitettävä erityistä huomiota uusien rakennusten 
sovittamiseen maisemaan ja olemassa olevaan rakennus
kantaan.

Kevyenliikenteen rakentamisen viivästyminen on paljon 
puhuttanut kyläläisiä. Toivottavasti tähän erittäin tärke
ään hankkeeseen löytyy valtiolta ensi vuonna rahoitus, 
jotta työt päästäisiin aloittamaan mahdollisimman pian.

Mäntsälän kunnan heikon talouden vuoksi ei ole mah
dollista luvata uusia kunnallisia palveluita ja  hankkeita 
millekään taholle nopeasti. Jatkossa kuntayhteistyö Tuu
sulan kanssa on tärkeää ja  kannatettavaa. Terveys
palveluiden saamiseen Kellokoskelta on alustavasti näy
tetty vihreää valoa ja  toteutuessaan tämä olisikin merkit
tävä parannus alueen palveluihin.

Kiitos kaikille äänestäjilleni saamastani luottamuksesta. 
Toivon, että otatte yhteyttä.

Ilkka Allonen

Ohkolantie 288,04530 OHKOLA 
Puh. (019) 6889 315,0400 499 785

Auli: “Asiat, joita eteläisen Mäntsälän ke
hittämisessä pidän erityisen tärkeinä”

KIITOS kaikille äänestäjilleni (ja 
uskallanpa k iittää Laurinkin 
puolesta, että KIITOS!). ON
NEA kaikille 27 :lle tänä vuonna 
joukkoomme syntyneille ja  hei
dän perheilleen. Ohkolan asioi
ta ajatellessani vyöryvät mielee
ni lapsiperheitten arki, vanhus
ten arki, juurtuminen, kiireet

tömyys ja  Kuuma -  yhteistyö. Jos minulla olisi voima ja 
valta eikä rahastakaan olisi puutetta, niin:

Perustaisin avoimen päiväkodin lapsille ja  vanhuksille -  
alueen ikäihmiset saisivat saunoa, ruokailla, pelailla seu
raten pienten lasten touhuja. Ainakin isäni 90 v. kaipaa 
juttuseuraa ja  yksin syöminen on niin pirskatin tylsää!

Lastensa kotihoidon valinneilla vanhemmilla olisi paik
ka, jossa kokoontua keskustelemaan ja  leikkimään ja  saa
da apua akuuttiin hoidontarpeeseen. Tilapäishoitoonhan 
on mahdollisuus jo  nyt, onhan päivähoidolla päivä- 
taksoituskin olemassa (jos vain olisi vapaita paikkoja!). 
Avoimen päiväkodin yhteyteen rakentaisin ison, yhtei
sen olohuoneen, jossa kyläläiset voisivat lukea sinne 
tuomiaan lehtiä, pelata pelejä, jutustella, lauleskella... 
Tämä edellyttää avoimia ovia tai ainakin avainta, maksut
tomuutta ja  sitä että yhteisestä omaisuudesta pidetään 
hyvää huolta. Siellä olevilla ei olisi muita tavoitteita kuin 
mukava yhdessä oleminen. Toisaalta, jos siltä tuntuisi; 
voihan siellä viritä yhteisiä puuhiakin...

Ohkolan kylä on maantieteellisesti iso, Jokelanseudulta 
Keravanjärvelle. Aktiivinen ja  tosiasiallinen suunnittelu 
yhdessä Tuusulan, Järvenpään, Sipoon sekä Pornaisten 
ja  Hyvinkään kanssa loisi mahdollisuuksia kullekin kun
nalle. Vältettäisiin päällekkäisyys ja  saataisiin aikaan toi
mivia kokonaisuuksia niin asumismukavuuden kuin 
palveluidenkin kannalta. Kuuma -  yhteistyön saaminen 
meidän tavallisten kuntalaisten käyttöön palvelujen 
järkeistämisellä on tärkeää.

Pyrkiessäni parhaaseen m ahdolliseen osaam iseen 
kunnanvaltuutettuna, lienevät peruskivinä jatkuva avoin 
keskustelu kunnan asioista, huolellinen perehtyminen ja  
selonotto, tasapuolisuus ja  pitkäjänteinen suunni
telmallisuus. Tasapuolisuuteen kuuluu se, ettei mikään 
kunnan alue tai mikään väestöryhmä ole ’’ylitse muiden” . 
Tasapuolisuuteen kuuluu myös olennaisena osana hy
vien kunnallisten palveluiden saanti. Se taas edellyttää 
sitä, että kunnan työntekijöillä on sopiva määrä työtä, 
riittävä määrä koulutusta, tarpeellinen määrä asiantuntija 
- apua.



Koulujen tai päivähoidon ryhmäkoot, sekä erityistyön- 
tekijöiden riittävyys on taattava - huomisen Mäntsälästä/ 
Suomesta/ Euroopasta on kysymys! Jokaisen tulee saa
da hoitoa, kasvatusta ja  opetusta siten kuin tarvitsee, 
eikä siten kuin on mahdollisuus tarjota. Se on ainoa kei
no välttää yksilön syrjäytyminen tai sen uhka.

Terveysaseman vuodeosaston resurssipulaan helpotta
minen sekä ikääntyvän väestön ennakoiva kuntou
tusto im in taan  o lisi puu tu ttava  p ikaisesti, suuret 
ikäluokatkin vanhenevat joka päivä.

Hyökännummi ja  Jokelanseutu kasvavat, ainakin minus
ta tuntuu, kiihtyvällä vauhdilla. Päivänä muutamana ky
län ääret ovat kasvaneet yhteen. Palveluiden saanti ja  
niiden tuottamistavat on harkittava tarkkaan - Mäntsälä, 
oletko valmis?

Herttuaisen Auli
040 - 575 4422, auh.herttuainen@co.inet.fi 
vasemmistoliitto

mistä. Kasvavan kunnan kannalta kasvu on positiivinen 
ongelma. Se vaath kuitenkin malttia ja  järkeä sekä hallinto
kuntien välistä laajaa yhteistyötä kaavoitus asioissa sekä 
palveluiden tuottamisessa; kuntayhteistyötä terveys-, 
koulu- ja  päivähoitoasioissa on kehitettävä.

Tiedän, että kevyenliikenteen väylä on tiehallinnon asia, 
mutta uskon, että määrätietoisella työllä kuntapuolella 
asiaan voidaan vaikuttaa ja  tämä ikuisuusasia saataisiin 
järjestykseen. Lähiliikuntapaikat, seuratoiminnan tukemi
nen, ateriapalvelu, kotiapu myös lapsiperheille, neuvola- 
työn kehittäminen, koululaisten terveysneuvonta, oma
lääkärijärjestelmän kehittäminen ovat asioina mielessäni 
ajankohtaisina ennakoivina toimina.

Kun kuntataloudessa jaetaan niukkuutta, on erityisen 
tärkeää saada kelkka käännettyä ennakoivaan edulli
seen toimintaan kalliin korjaavan toiminnan sijaan. 
Oheinen kaavio antaa miettimisen aihetta meille kaikille. 
Mikä on minun oma siivuni tässä yhteisessä kakussa?

Eija Hynninen

Eija: “Ennakointi on tehokkainta säästöä. 
Hallittu kasvu kaikkien etu!”

Haluan kiittää kaikkia äänestäjiäni. On ollut ilo ottaa vas
taan niitä lukuisia puheluita ja  erilaisia onnittelulähetyksiä 
viimeviikkojen aikana...kiitos kannustuksesta. Onkin 
mukava huomata, että yhteisten asioiden hoitaminen eli 
politiikka kiinnostaa ihmisiä. Se onkin asian ydin, ku
kaan ei voi tehdä mitään yksin. Yhteistyö ja  tiedottami
nen on avainsanoja.

Paikallislehtien ja  kylälehden välityksellä pyrin osaltani 
tuomaan kyläläisten tietoon tarpeellisia asioita. Kylä
kokoukset voisivat olla hyvä kanava laajempaan yhtei
seen keskusteluun, yleisten asioiden tai sitten jonkin 
ajankohtaisen teeman ympärillä. Yhteydenpitoa varten 
annan yhteystietoni käyttöönne; hyviä ideoita tai mie
len harmituksia ei kannata pitää vain omana tietonaan, 
eija.hynninen@luukku.com ja  050 593 9683.

Vaalislouganini ’’Ennakointi on tehokkainta säästöä. 
Hallittu kasvu kaikkien etu!” pitää sisällään monia käy
tännön asioita. Hallittu 
kasvu yksilön kannalta 
tarkoittaa mm. vaihtoehto
ja  päivähoitoon perhei
den e läm äntilan te iden  
vaatimusten mukaisesti, 
hyviä edellytyksiä koulu
laisille, vakaata vanhem
m uutta, tu rv a llis ta  
ikääntymistä. Yhteisölli
syyttä, osallistumista, liik
kumista, terveyspalvelul
ta, kotiutumista, juurtu-

Julkinen Vapaaehtoinen Henkilökohtainen

Yleisvastuu Yhteisvastuu Luonnollinen
vastuu

Lehtinen: Vapaaehtoistoiminta - kasvava voimavara,
vapaaehtoistoiminnan sosiaalipoliittinen asema. (Habermann & 
Paesby 1987)

Antton: “Tervehdys!”

Aivan ensimmäiseksi KIITOS 
kaikille Tukijoilleni, joilta sain 
luottamuksen näissä kunnallis
vaaleissa ja  jotka olivat moninai- 
sesti mukana vaalityössäni.

Toinen kauteni (8v.) on täytty
mässä ja  uusi (4v.) kausi alkamas
sa. Valtuutettuna on nyt mahdol
lista katsoa kylämme ja  koko kuntamme kehitys suuntia 
oman työnsä arvioinnin kautta. Tässä muutamia, enempi 
E-Mäntsälään painottuvia näkemyksiä. On hetimiten sa
nottava, että ensimmäinen kausi meni paljolti uuden op
pimisessa. Paljon sai/joutui hakemaan tietoa ja  ymmär
rystä päätöksen tekonsa pohjaksi. Nyt on toki helpom
paa sikäli, kun osaa paremmin vetää ’’oikeasta narusta”.
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Työ on ollut kaikkinensa mielenkiintoista ja  haastavaa. 
Siinä se jokin, mikä antaa voimia tätä työtä tehdä.

Upealta on tuntunut se, kun on nähnyt konkreettisesti 
työnsä tuloksia, mm. erilaisten toteutuneiden hankkei
den muodossa. Näistä mainittakoon mm. päivähoito, jos
sa Saviahon rakennusprojektissa ja  perhepäivähoidon 
suunnittelussa sai olla mukana, sen jälkeen kun Savipa- 
kan päiväkoti suljettiin homeiden taida käyttökelvotto
mana. Lisäksi pitkäaikainen ja  lukuisien kannanottojen 
ja  esitysten saattelemana valmistunut Hyökännummen 
koulu teetti pitkän ja  sinnikkään päivätyön yhdessä 
muiden asukkaiden kanssa niin Hyökännummella kuin 
myös Ohkolassa. Mutta sinnikkyytemme asukkaina pal
kittiin. Hyökännummen kerhotalon tulemiseen vaikutta
minen asukasyhdistyksen kautta ja  yhdessä Mäntsälän 
seurakunnan kanssa. Paikka on todella kullan arvoinen 
asukkaita moninaisesti palvelevana. Yhdessä muiden 
asukkaiden kanssa aloitteen tekeminen terveyspalvelui
den saamiseksi Kellokosken terveys asemalta on otettu 
molemmissa kunnissa (Mäntsälä/Tuusula) nyt tosissaan. 
Äänemme on ainakin kuultuja sanoista mennään tekoi
hin ja  ensi vuoden puolella. Miten lie olisi, jos olisimme 
olleet hissukseen edellä mainituissa hankkeissa.

Asukasyhdistystoiminnan merkitys on ollut keskeisellä 
sijalla eri hankkeiden etenemisessä. Kiitos siitä aktiivin 
väen koko Ohkolan alueella. Luetteloa voisi toki jatkaa 
vaikka kevyenliikenteen väylä hankkeella tai Porakallion 
ulkoilualuesuunnitelmilla, jne. jne. Tärkeätä ja  yhteistä 
kaikessa tekemisessä on kuitenkin huomata se tosiasia, 
että yksin ja  heti ei asiat liikahda eteenpäin, vaan tarvi
taan aina laajempi tukija myös aikaa asioiden eteenpäin 
viemiselle.. .niin ja  sitä sinnikkyyttä, jotta esitykset muut
tuvat sanoista teoiksi!

Vaikka tässä nyt keskitytäänkin enempi E- Mäntsälän/ 
Ohkola-Hyökännummi asioihin, on hyvä muistaa, että 
valtuutetun työsarka on koko kunnan kattava ja  enem
mänkin erilaisin edustuksin eri tehtävissä yli kunta-rajo- 
jemme.

Mitä ensi valtuustokaudella on odotettavissa? No, ei 
ainakaan mikään kauden vaihtuessa noin vain katkea, 
vaan olemassa olevat hankkeet ja  suunnitelmat etene
vät maustettuna uusilla tuulahduksilla uusien valtuutet
tujen muodossa. Toivottavasti myös asuinaluettamme 
kohtaan edelleen myönteisillä tuulilla. Varmaa on aina
kin se, että uudet valtuutetut joutuvat voimakkaan vä
estön kasvun tuomien haasteiden kanssa tekemisiin. Se 
on hinta siitä, jonka joudumme maksamaan valitessam
me edellisillä valtuustokausilla tien, jossa tietoisesti läh
dimme valtuusto tasolla kuntaamme markkinoimaan nä
kyväksi ulospäin ja  näin tavoitteellisesti hyödyntämään 
kuntamme keskeistä sijaintia. Sijaintimme on huomattu 
ja  huutomme kuultu. Nyt on meidän vuoromme vastata 
huutoomme ja  lunastaa muille luvat katteet kunnas-tam- 
me.
Valtuutetun työssä näen erityisen tärkeäksi tavoitteeksi 
ensi kaudellekin sen, että tulevat luottamus henkilöt 
yhdessä johtavan virkamieskunnan ja  muun osaavan

henkilöstön kanssa olisi toimintakykyinen ’’paletti” joka 
saisi tuleville vuosillekin laadittua hyvässä yhteistyössä 
kuntalaisten tarpeita palvelevat toimintasuunnitelmat ja  
talousarviot Kyseessä on siis budjetti kirja, joka käytän
nössä sanelee raamit mm. palvelujen tuottamiselle kunta
laisille. Pelkät suunnitelmat ei tietenkään vielä riitä, vaan 
tarvitaan laadulliset palvelut kuntalaisille tuottava henki
löstö niin oman kuntamme sisältä kuin ulkopuolelta osto
palveluina saatavana. Tärkeänä palveluiden saamisessa 
näen sen, että kuntalaiset ovat yhdenvertaisia laadukkai
den peruspalveluiden saatavuudessa, ei välttämättä se, 
kuka palvelut tuottaa. (Viittaus mm. KUUMA-kuntayh- 
teistyöhön).

Omasta puolestani haluan toivottaa uudet valtuutetut 
Tervetulleiksi haasteellisten ja  vastuullisten tehtävien 
pariin. Tehdään yhdessä entistäkin parempi huominen 
meille Mäntsäläläisille asua ja  viihtyä kotikunnassamme.

Aina mielessäin! ’’Väestön näköisiä päätöksiä syntyy 
vuoropuhelussa kuntalaisten ja  päättäjien kesken” !

Pidetään yhteyttä!

Antton Hägglund
puh. 040 526 6462, antton.hagglund@saunalahti.fi

Keittiöremontti valmistuu

Nuorisoseurantalon keittiöremontti alkaa tätä lehteä teh
dessä olla loppusuoralla. Maanantaina 15.11. kuvan re
monttimiehet kertoivat, että tällä viikolla keittiö pitäisi 
saada valmiiksi, kunhan keittiölaitteet ja  kalusteet saa
daan paikoilleen. Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita juh
listam aan uutta keittiötä sunnuntaina 12.12. klo 17 
jouluiseen tapahtumaan seuratalolle!

Kuva: Heli Allonen
Keijo Säijälä, Olli Hannula ja  Jaakko Tapper pohtivat 
syntyjä syviä.
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OKA:n toimintaa

Kulunut kesä oli ulkoilun ja  yleisurheilun harrastamisen 
osalta hieman kostea. Tosin eihän sää ole mikään este 
liikkua, se on vain mukavampaa hyvällä ilmalla. Kesän 
aikana Okain yu-kisoissa oli osallistujia kohtuullisesti, 
enemmänkin soisi tulevan. Yleisurheilun harrastaminen 
on sopiva harjoitusm uoto myös jokaiseen muuhun 
urheilulajiin. Koska kilpailuja on mahdoton järjestää las
ten muiden harrastusten mukaan, ne on laitettava niille 
päiville jolloin vetäjille sopii. Aina kannattaisi myös muis
taa, että yhden harjoituksen väliin jääminen ei varmasti 
haittaa lapsen kehitystä pidemmällä aikavälillä muussa 
lajissa.

Maastojuoksuissa käyvien nuorten määrä on pieni, mut
ta melko kovatasoinen. Menneen kesän? tasollisesti ko
vin sarja oli pojat liv . Tosin niin se taitaa olla myös ja t
kossa, koska alemmassa sarjassa löytyy pari lupaavaa 
juoksijan alkua. Tyttöjen sarjoissa kato tulee yleensä ai
kaisemmin kuin pojissa mitä vanhemmaksi tullaan. Toi
vottavasti Okain kisoissa vuodesta toiseen säännölli
sesti mukana olleet tytöt jaksavat vielä varttuneem
pinakin. Maastojuoksuihin voisi rohkeasti lähteä mukaan 
jokainen riippumatta lähtötasosta. Pitää muistaa, että 
kehitys on sitä suurempaa mitä alhaisempi on lähtötaso.

Kiitos myös uusille sählykerhojen vetäjille, jotka mah
dollistavat uusien ryhmien perustamisen. Vanhempien 
ryhmässä on vielä n. 23 pelaajaa, joten siihenkään ikä
luokkaan ei toinen ryhmä olisi pahitteeksi.

Uudet vuorot Ohkolan koululla

Tyttöjen sähly tiistaisin klo 17-18,
Pojat 6-8v. keskiviikkoisin klo 17-18,
sekä edellisestä lehdestä pois jäänyt vuoro Hyökiksellä
sähly 7-9v. maanantaisin klo 16-17. (täynnä)

OKA :n talvi

Hiihtokilpailut perinteisellä tyylillä Ohkolan seuriksen 
maastossa tammikuun loppupuolella. Vapaan tyylin kil
pailut on tarkoitus pitää Hirvihaarassa helmi-maaliskuus- 
sa. Päivämäärät ovat vielä avoimet.

Liikunnallista syksyä ja  hyviä hiihtokelejä 

tv. OKA.

Hiihtoharrastus tulevana talvena?

Uuden moottorikelkan ja  latukoneen hankinta on pantu 
vireille keväällä 2004 tekemällä avustusanomus kuntaan 
OKAn ja  VPKn yhteishankkeena. Anomus on käynyt 
läpi kunnan instansseja: Tekninen lautakunta on puoltanut 
asiaa, kunnanhallitus on varannut ensivuoden budjet
tiin rahaa, mutta varsinaisen avustuspäätöksen tekee ai
van uusi kulttuuri-ia vapaa-ajanlautakunta alkuvuodes
ta 2005.

Latujenhoitokaluston omakustannusosuuden kattami
seksi on kuitenkin tarpeen kerätä varoja. Toivottavaa 
onkin, että sekä Okan, että VPKn johtokunnat tekisivät 
päätökset esim. lista-arpajaisten järjestämiseksi.

Kansanhiihtoladun raivaustalkoot su 21.11. klo 9, lähtö 
palotallilta.

Terveisin avustusasiaa kuntaan päin hoitanut Eija Hyn
ninen

Ohkolan Enskaklubn

Enduroharrastaja Karri Tikkanen

Karri T ikkanen m uutti Hyökännum m elle vaimonsa 
Johannan kanssa v 1989 ja  on Ohkolan Enskaklubin pe
rustajajäsen. Hän on harrastanut enduroa v. 1976 lähtien. 
Tosissaan ajaminen alkoi 40-vuotiaana Männistön Jus
sin innoittamana. Karrilla on lukuisia luokkavoittoja Vi
rossa, missä Ohkolan Enskaklubi käy tiiviisti kilpailemas
sa. Päijänteen ympäriajossa v. 2004 käsissä ollut ylivoi
mainen luokkajohto valui ketjurikkoon paluumatkalla 
Jämsään. Mielettömästä loppukiristä huolimatta sijoitus 
oli toinen, 11 s erolla voittajaan.

Tällä hetkellä Karri ajaa Veteraani cupia (vastaa Suomen 
Mestaruutta lajissaan), jota ajetaan 5 osakilpailua ympäri 
Suomen maata. Kolmasti on tullut pokattua hopea pokaali. 
Harjoittelemiseen löytyy aikaa viikossa n. 8 tuntia, vuo
dessa n. 100 tuntia ja  kilometrejä 3000. Karrin ja  vaimon 
tavoitteena on saavuttaa Veteraani cupin 1 sija ja  voittaa 
Päijänteen ympäriajo Veteraaniluokassa.

Kuvaus ja  sanoitus Seppo Savela
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Matkapäiväkirja Hatsinasta

Hyökännummen koulu teki kesäkuun alussa viiden päi
vän leirikoulumatkan Venäjän Inkerinmaalle Hatsinaan. 
Koulu on ollut mukana suomalais-venäläisessä Maaseu
tukoulut -projektissa vuodesta 2002 lähtien. Leirikoulu- 
matkassa oli yhdeksän 5.-6. lkm oppilasta, rehtori Vesa 
Lehmonen ja  opettaja Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen, 
kolme vanhempaa sekä PS-bussin kuljettaja. Oppilaiden 
tehtävänä oli pitää matkapäiväkirjaa, joka tuli lähettää 
Vesalle matkan jälkeen. Seuraavassa 6. luokkalaisen Han
na-Kaisa Vasaman mietteitä retkestä. (Julkaistu Mäntsä
län Uutisissa 1.7.2004.)

Kuva: Vesa Lehmonen

31.05 Maanantai

Lähdimme Venäjälle noin kello 9.00 Hyökännummen kou
lulta. Kuskinamme toimi koko matkan Venäjällä Into. Bus
sissa oli hauskaa ja  rajanylitykset sujuivat mukavasti, 
kukaan ei onneksi hukannut passiaan. Kun olimme Ve
näjän puolella kävimme Viipurissa Viipurin Veikot nimi
sessä kaupassa ostamassa limua ja  karkkia yms. Vielä 
pystyi maksamaan euroilla. Sitten jatkoimmekin taas mat
kaa. Vielä oli matkaa Hatsinaan.

Kun sitten viimein olimme Hatsinassa, ajoimme koululle 
missä Venäläiset olivatkin jo  vastassa. Siitä lähdimme 
perheisiimme syömään ja  viettämään iltaa.

1.6. Tiistai

Tapasimme aamulla puistossa. Kun kaikki olivat saapu
neet lähdimme katsomaan kirkkoa. Sen jälkeen pyörimme 
kadulla ja  kävimme pomppulinnassa.

Söimme koululla ja  menimme Inton bussilla Pietariin ja  
siellä laivaristeilylle Nevaan. Risteilyn jälkeen olimme 
nälkäisiä ja  päätimme mennä syömään Mäkkäriin, josta 
sitten suoraan katsomaan balettia. Olimme vasta myö
hään takaisin Hatsinassa.

2.6. Keskiviikko

Tapasimme Hatsinan koululla, jossa me suunnistimme 
suoraan Kemian tunnille. Tunnin jälkeen syömään kou
lun mokalaan.

Sitten matka kohti Pietar Hovia. Kuljimme pienissä ryh
missä ja  ihastelimme. Hauskinta Pietar Hovissa varmaan 
monien mielestä oli “piilosuihkulähteet”, joiden vuoksi 
moni sai reissun jälkeen vaihtaa kuivaa vaatetta päälle.

Hovin edessä oli tori, jossa oh pieniä kojuja. Saimme käy
dä katselemassa ja  ostamassa. Sitten takasin perheisiin 
ja  nukkumaan.

3.6. Torstai

Tapasimme taas koululla. Kun kaikki olivat saapuneet 
paikalle menimme ensin Biologian tunnille, jossa tutkim
me ensimmäisenä päivänä puistosta ottamiamme näyt
teitä mikroskoopilla.

Sitten taas Kemian tunnille. Söimme taas koululla ja  läh
dimme eläintarhaan, jonka jälkeen suoraan sirkukseen. 
Sirkuksesta taas omiin majoitusperheisiin ja  huomenna 
takasin Suomeen.

4.6. Perjantai

Lähtö Suomeen Hatsinan koulun edustalta noin kello 
8.30. Jäähyväiset ja  paljon lahjoja/valokuvia. Sitten vaan 
pakko lähteä.

Bussissa piti ihastella Venäjän puolen maisemia. Söimme 
jossain ravintolassa ja  menimme Viipurin torille ostamaan 
matkamuistoja ja  muuta sellaista. Rajanylitykset sujui
vat mutkitta ja  taas oltiin Suomessa. Kävimme ns. kahvil
la huoltoasemalla ja  olimme Hyökännummella vasta illal
la.

Kuva: Vesa Lehmonen
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Matka oli hieno kokemus niin oppilaille kuin aikuisille
kin. Perheet olivat vieraanvaraisia ja  saimme jokapaikassa 
sydämellisen vastaanoton. Päiväohjelmat olivat mielen
kiintoisia ja  runsaitakin, jolloin usein olimme takaisin 
perheissä vasta myöhään illalla. Esim. pareittain tehdyt 
yhteiset kemialliset kokeet Kemian tunneilla jäivät var
maan kaikkien oppilaiden mieleen. Nähtävyydet olivat 
upeita. Oli hienoa olla mukana kokemassa erilaisten kult
tuurien välistä yhdessäoloa ja  rikkomassa kielimuuri- 
rajoja. Näimme ja  koimme erilaista koulumaailmaa sekä 
ripauksen perhe-elämän tunnelmaa.

Kiitos vielä kerran Vesalle ja  Sinikalle hienosta matkas
ta! Vanhempien puolesta Heta-Kaisa Vasama

Ohkolan Martat

Marttajärjestön historiaa

Marttajärjestö perustettiin keväällä 1899 Sivistystä ko
deille -nimisenä. Lucina Hagmanin perustaman yhdis
tyksen tarkoituksena oli sivistää kansaa naisten avulla. 
Venäjän tsaari ei myöntänyt järjestölle perustamislupaa 
ja  neuvokkaat naiset muuttivat tarkoituksella kansalais- 
jäijestön säännöstöä ja  uudeksi nimeksi keksittiin Mart
ta, joka viittasi sopivasti uskontoon. Lupa heltisi, mut
ta perustamisensa ensimmäisinä vuosina yhdistyksen 
kokouksissa istui tavallisesti mukana poliisi kontrolloi
massa tilannetta.

II maailmansota pakoili 4()- vuotiaan järjeston keksimään 
keinoja pulan torjuntaan. Vanhasta tehtiin uutta, tallu- 
koita opittiin valmistamaan, kaupungeissa viljeltiin ah
kerasti palstoja ja  lapset keräsivät teen ja  kahvin korvi
ketta luonnosta. 1950-luvulla marttatoiminta keskittyi 
kodin talouteen. Huomio kiinnitettiin ajan, rahan ja  ener
gian käyttöön yhtä hyvin kuin emännän sopivien työ
välineiden kehittämiseen. 1970-luku oli marttajärjestös- 
sä pyhitetty yksilölle perheessä ja  yhteiskunnassa. 
Myös henkilökohtaiseen terveyteen kiinnitettiin huo
miota. 1980-luvun marttaliitto aloitti Nuoreksi nuorten 
kanssa- teemalla.

Marttatoimintaa 90-vuotta vuosikymmen vei toiminnan 
takaisin marttatoiminnan alkutaipaleille. Taloudellisen 
alamäen hillitessä kulutusvauhtia martat korostivat tie
don ja  taidon tärkeyttä ja  uutena neuvontamuotona

martat auttoivat velkaantuneita.Vuosien 2003-2004 tee
mana on Iloa ja  turvaa martoissa.

Marttajärjestö toimii kotien hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Se parantaa kotitalouksien toimintaedellytyksiä sekä tar
joaa kulttuuri- ja  kansalaiskasvatusta. Samalla järjestö 
tuottaa kotitalouksille tietoa, taitoa ja  iloa antaen myös 
vaikutusmahdollisuuden yhteiskunnallisiin asioihin. Ar
jessa tarvittavat taidot ovat tärkeä osa turvallisuutta. 
Erilaisten taitojen oppiminen on palkitsevaa, ja  uudet 
taidot auttavat suunnistamaan tässä päivässä. Olipa 
kyseessä sitten ruuanlaitto tai kodin talouden suunnit
telu, niiden kautta syntyy tunne oman elämän hallitse
misesta. Kun arjen askeleet sujuvat, niiden tekeminen 
myös tuottaa iloa. Kodin ja  perheen hyvinvointi tuo tur
vallisuutta ihmisten henkilökohtaiseen elämään ja  samalla 
lisää koko yhteiskunnan vakautta. Turvallisuus ja  ilo 
kulkevat käsi kädessä. Ne ovat mielekkään elämän kes
keisiä tekijöitä.

Ohkolan Martat ry

Ohkolan Martat perustettin 8. huhtikuuta 2002. Tällä 
hetkellä jäsenmäärä on 16 henkilöä. Ohkolan Marttojen 
toimialueena on pääsääntöisesti Ohkola ja  Hyökännum- 
mi. Myös muilta alueilta voi tulla jäseneksi. Marttailta 
pidetään kerran kuukaudessa eri teemojen merkeissä. 
Jäsenet pystyvät vaikuttamaan toimintaan kertomalla 
omia toiveitaan. Kaikilla on myös mahdollisuus osallis
tua itse toimintaan toimimalla joko hallituksessa tai muu
ten olemalla mukana suunnittelemassa ja  toteuttamassa 
toimintaa.

Toimintamme aikana olemme käyneet teatterissa, tehneet 
pajutöitä ja  opetelleet vihdan tekoa, käyneet sieniretkel
lä, huovuttaneet, laulaneet yhdessä, harjoitelleet alkus
ammutusta, tehneet mieliruokiamme jne. Meiltä on myös 
kysytty lähdemmekö hoitamaan erilaisia kahvituksia tai 
ruokailuja. Tähän asti olemme joutuneet kieltäytymään 
suurista tarjoiluista, koska meiltä puuttuu henkilö joka 
lähtisi vetämään kyseisenlaista toimintaa. Toivottavasti 
saamme tulevaisuudessa asian kuntoon, sillä sille on 
kysyntää. Olemmekin avoimia kaikelle uudelle ja  toivom
me uusia jäseniä riveihimme. Liittyminen marttoihin ei 
edellytä sitä, että pitäisi olla mestarikokki tai käsityöih- 
me. Marttatoiminta tarjoaa mahdollisuuden tavata muita 
kylän naisia, viettää rentouttavia hetkiä yhdessä ja  op
pia uusia asioita.
Olemme naisvaltainen yhdistys, mutta myös miehet ja  
ovat tervetulleita jäseniksi.

Marttatoimintaan pääsee tutustumaan parhaiten tulemal
la mukaan marttailtoihin tai ottamalla yhteyttä hallituk- 
senjäseniin. Marttaliitolla onmyös omat kotisivut, joilta 
pääsee tutustumaan Marttaliiton tarjontaan 
(www.marttaliitto.fi).

Marraskuun marttailta pidettiin 15.11. Järvenpään Kuk- 
katalolla, missä Saija Sitolahti opasti erilaisten sidonta-
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töiden tekemisessä. Joulukuun 
marttailta pidetään 1.12 klo 18 
myös Järvenpäässä, Tuire Rau
tasuon luona Jännitekatu 8. Sil
loin vietämme pikkujoulua. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan 
marttatoimintaan.

Yhteydenotot:
Ilja Hemmilä,
puheenjohtaja (050-3547965) 
Pirjo Haapasaari, 
varapuh. johtaja (019-6889204) 
Hanna Tammi, 
sihteeri (019-6889343)

hja Hemmilä

Kuva: Saija Sitolahti

Mäntsälän seurakunnan joulutervehdys

Lähimmäisessäni on joulu

Talven hämärä on laskeutunut kyliin. Hämärä tuo muka
naan hiljaisuutta. Lyhtyjen liekeissä hohtaa kaipaus jou
lun rauhasta. Yksinkertaisesta ja  levollisesta valmistau
tumisesta suureen juhlaan.

Osaanko sulkea itseni hälinältä ja  “krääsältä”? Maltanko 
sytyttää adventin ajan kynttilät tekemättä samalla pitkää 
listaa tekemättömistä töistä ja  valmisteluista? Joulu tu
lee joka tapauksessa.

Toki asetan olkikimpun aamukahvipöytään. Leivon pie
nen piparimökin lasten iloksi ja  lähetän rakkailleni joulu
kortit. Talven hämärässä jokunen jouluvalmistelu jopa 
virkistää. Valmistelut saattavat valmistaa minua itseäni. 
Perinteet kertovat jatkuvuudesta ja  kuulumisesta johon
kin.

Seimen lapsen syntymä hämärään ja  vaatimattomaan tal
liin on joulun ihme. Tekemiseni tai tekemättäjättämisenä 
ei muuta sitä miksikään. Mutta tavat ja  tottumukset, tra
ditiot. Ne tuovat muistoja ja  turvallisuutta. Ne luovat 
uusia m uistoja. Ne lääkitsevät talven pimeydessä. 
Yhteenkuuluvuus menneiseen, nykyiseen ja  tulevaan on 
tärkeää.

Joulu ei synny väkisin tekemällä turhia, väsyttäviä asioi
ta, siellä missä voin luoda edes hitusen kaunista ja  hy

vää. Missä voin kohdata lähimmäiseni lähellä tai kauka
na. Sydämeni sopukoissa. Perinteiden keskellä, hiljaisuu
dessa. Siellä loistaa jo  tähti.

Mallu Koponen

Toivotamme rauhaisaa joulun aikaa koteihin 
ja kiitämme kuluneesta vuodesta!

Mäntsälän seurakunta

Perhekerhot Hyökännummen kerhotalolla

Keskiviikkoisin klo 9.45-11.15

24.11. Hoosianna, 1. adventti 
1. 12.

8.12. Ei kerhoa
15.12. Joulupuuro

Vuoden 2005 päiväkerhot ja  iltapäiväkerho alkaa 10.1. 
ja  perhekerhot 17.1.
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K auttam m e v ilkas  kysyntä täm än  
alueen asunnoista.

TARJOA M YYNTIIN: L u o te ttava  ja  
m aksuton a rv io in tip a lv e lu

SOITA JO TÄNÄÄN: p. 0 4 0  3 0 0  4310

A & T Laini©
- soratoim itukset - vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

puh. 0400 607 439 /  Arto 
0400 678 749 /  Timo 
0 4 0 0  997 559 /  Marko

K Ä S Y H ILIL i T A L O M Y Y N T 1

Tapio ilantaraen, Ohkola 
puli. 040 767 2942  

SOITA!

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

Alhotie 14, 04430 Järvenpää, puh 020 743 7560 
Keskustie 8, 04600 Mäntsälä, puh 020 743 7567

www.jarvenpaanDukko.fi

Monipuolista kormrafcoHia
• kaivinkone
• rreisäperävainu
•  auraus ja  Nekoitusi&iusto

Kari Säijälä 0400 499 614

E dullinen■ IM'"-- - ̂

itas / (/ p \Veritas /jwbpovakuutus

Liikennevakuutus alk.

Iso Kylätie 2 l,pu h  OIO 5502 390
udenmaan vakuutuspalvelu: Kari Peussa, puh. 050-5290 038

^ V E R I T A S  Vakuutukset • Rahastot

T A R V I T S E E K O . . .
- puutarhakoneesi korjausta?
- k i in t e i s t ö s i  huoltoa?
- p ihas i kesä- t a i  t a l v i 

kunnossapitoa?
- takkasi polttopuita?

S O IT A :  0400  710  353
J u h a  H a lm e

I TIUTOIMISTOPALVELUT
m  3  ^
R h  - ¡

PIENYRITYKSILLE:
-  J O U S T A V A  H E N K IL Ö K O H T A IN E N  P A L V E L U

I t , .  ■/ - J  _ - H E L P O S T I,  N O P E A S T I J A  L U O T E T T A V A S T I

B É  «  i  ' « k - -  M Y Ö S  A S IA K K A A N  L U O N A
-  N E U V O N T A P A L V E L U T

r . . ’  v -•• i.‘ ;
- Y L 1 1 0 V U O D E N  K O K E M U K S E L L A

I ■ :|e ; S o i t a  j a  S o v i  T a p a a m in e n  -  S e  k a n n a t t a a !

JÄRVEN PÄÄN  LASKENTAKESKUS OY
|  K u m ite h ta a n k a tu  5 , 0 4 2 6 0  K e ra v a ,  P ia  M ö r k  0 4 0 - 5 2 8  1 0 6 8 ,  T a in a  K iv i 0 5 0 - 5 9 7  5 5 6 8

KELLOKOSKEN
KODINKONEHUOLTO

-VARAOSAT
-TARVIKKEET
-HUOLTO
-KAIKKI MERKIT 24 H

0400-712 sm RUUKINKUJA I, 04500 KELLOKOSKI

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

ELL0NEN 0400-455184 
RIIKONEN 050  5521442 1-8hlöä 

HEINO 050-5770476 
JÄRVINEN 0400-400  698

Î Ï Ï . - 1 9 .  Î 2 .  /O -  Î 5

* fo u iu a & e te lm ù z  y m .

*7 e n v 4 tu ia a !
t  Î  4, fr. 0400 420 746

http://www.jarvenpaanDukko.fi


KAIVINKONEURAKOINTI

K & J KAIVUU
Maankaivuu ja  kunnallistekniset työt 

Pietarinojantie 87, 04530 OHKOLA 
Puh. 0400 491 529/K a ri 

040 542 6383/J a n i

4 KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Asemakatu 4,
-  § Järvenpää

H l i i  J »  PuSl- (09) 279 3550

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

Tarvitsetko
T Ilausliikennepal velua?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne.

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

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

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

Lähivakuutusyhdistys
Keski-Uusimaa

Keskustie 12 
04600 Mäntsälä 
Puh. 019-688 1564 
Fax. 019- 687 3683

www.lahivakuutus.fi/keskiuusimaa

TILATAKSI
PASI VALO

Ohkola-Jokelanseutu

GSM  0400 217 505

KAUNEUSHOITOLA KELLOKOSKFLLA

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

rTAKSI\ J u v o n e n
W H j a J  O H K O L A

< ¡ 3 #  f " .0 1 9 ,  68 8 9  140 '
henkilön 04 0 0  304  376a u t o  _________________ ___________________ J

Koskifeello O y
o^soo kellokoski

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

erikoisliike 
Luotamme laatuun

PUUSEPÄNTYÖT-SAUNAT-PORTAAT-YMS

Puutyö Timo Salminen
A ittom äen tie  29  
0 4 5 3 0  OHK O LA  
0 4 0 -5 1 5  5 9 5 9  
0 1 9 -6 8 8  9 0 2 9

http://www.lahivakuutus.fi/keskiuusimaa

