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“Kevät toi, kevät toi muurarin, 

kevät toi, kevät toi maalarin, 
kevät toi, kevät toi hanslankarin

\

v
ja rannoille hampparin....”

>
Niin laulussa sanotaan ja  ympärilleen kun katsoo, niin meidän kylässä näkee jo  muuraria että maalaria ja  monta 
hanslankaria. Tätä voi jo  kutsua rakennusbuumiksi ja  kohta voidaan toivottaa tervetulleiksi monta uutta kyläläistä!

Syksyn puolella pidetään Kyläkokous. Toivottavasti kaikki “uudet (puhum attakaan “vanhoista”) tulevat 
Nuorisoseurantalolle!

Laulussa puhutaan Hampparista. Häntä ei ole vielä näkynyt. Yöt ovat kait olleet liian kylmiä....

Lämpöisempiä öitä, auringonpaistetta ja  (kauan toivottua) sadetta odottaen toivottaa kyläsanomien toimitus.

HYVÄÄ KESÄÄ!!!!!

Oikaisu edelliseen lehteen:

Kuvatekstissä oli virhe.
Ohkolan Metsästysseuran ensimmäinen puheenjohtajana toimi Usko Rautasuo, eikä Urpo Rautasuo.

Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa 2005 (aineisto toimitettava 30.8.2005 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, Satu Latostenmaa Ohkolan 
Diakonia-ja lähetystoimikunnasta ja  Maamiesseurasta, Riitta Nordgren Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnasta, 
Vesa Pijjola Ohkolan OKA:sta, Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseurasta ja  Kirsi Lindgren Hyökännummen asukas-
yhdistyksestä

Lehden taitto ja  toimitus: Lehtitoimikunnan valitsema toimitus, j ohon kuuluvat päätoimittaj a Laura Buttler p . (019) 
6889 051, David Jokinen ja  Satu Leino. Lehden ilmoitusmyynnin hoitaa Heli Allonen p. 040 763 8911,

Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy.

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

Jakelu: Yhdistysaktiivit

Hyökännummen jakajien yhteyshenkilö: Keravanj ärventie:
Kirsi Lindgren 040 524 8862 Sirkku Vainio 040 533 1904

Ohkolan maantienvarsi: Keravanjärven seutu Hyvinkäälle päin:
Päivi Lindell 040 569 7607 Tuula Heikkinen 040 524 8471

Vähäkyröntie: Keravanjärven seutu Mäntsälään päin:
Susan Alho 040 716 8010 Sisko Nikkinen 040 709 3408

Vähäkylä ja  Arolan kylätie: Kannisto ja Vanha Piijola:
Vesa Phjola 050 381 9234 Minna Linna 050 561 1779

Kortistonkulma ja Kivistönkulma:
Heli Allonen 040 763 8911

mailto:ohkolansanomat@surfeu.fi
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Tapahtumakalenteri

Match Show - leikkimielinen koiranäyttely
su 15.5. Hyökännummen koulun kentällä. Kts. s. 9.

Nuorisoseuran SirkusKolan kevätnäytös Aarre
su 15.5. klo 16 Mäntsälän monitoimitalolla.
K oko vuoden h a rjo itte lu  hu ipen tuu  jä lle e n  
kevätnäytöksessä ja  luvassa on jännitystä, taitavia 
temppuja ja  huimia hyppyjä. Kaput, Koukut ja  muut 
merirosvot toivottavat yleisön tervetulleeksi!
Liput 3 €  ja  5 € .

Oka:n yleisurheiluilta
alkaa Hyökännummen koulun kentällä keskiviikkoisin klo 
18.00-20.00 alkaen 25.5. Juhannuksen jälkeen on tauko, 
mutta heinäkuussa ilta jatkuu.

Öljymäen lavastustalkoot
la 11.6. klo 9-14, su 12.6. kloll-15
la 18.6. klo 9-14, su 19.6. klo 11-15
Seuratkaa paikallislehtien seurapalstoja ja  kylän omia
ilmoitustauluja.

Hyökäpartion
vastahankitun puoljoukkueteltan ensipystytys to 26.5. 
klo 18.00 kerhotalolla. Koko lpk mukaan.

Hyökäpartion
oma kesäleiri Nuuksiossa 17.6.-20.6./ 22.6. Tarkempaa 
tietoa lpk:n kautta.

Keravanjärven uimakoulu 5 vuotta täyttäneille 
20.6.-1.7. klo 15.30-16.30. Hinta 16 euroa, saman perheen 
sisarukset 25 euroa yhteensä. Ilm oittautum inen ja  
tiedustelut vapaa-aikatoimistoon 3.6. mennessä, 
p. 689 0395 tai 689 0283.

Ohkolan Mölkkymestaruudesta 2005 pelataan
to 21.7. klo 18.00 Ohkolan N S-talon pihapiirissä. 
Turnauksessa pelataan sekä aikuisten että lasten sarjat. 
Viime vuoden Mölkky-mestari Seppo Savela lahjoittaa 
kiertopalkinnon jälleen eteenpäin. Buffetti. NS:lta saa 
myös ostaa Mölkky-pelejä 25 euron hintaan.

Diakoniatoimikunta: Ohkolan kesäseurat
sunnuntaina 12.6. klo 14
Ulpu Leinolla, Aittomäentie 96, Ohkola.

Diakoniatoimikunta:
Ohkolan virkistyspäivän kesäretki
keskiviikkona 17.8.

07.30 Hyökännummen kerhotalolta 
07.45 NS-talolta
08.00 Mäntsälän linja-autoasemalta
09.30 Opastettu käynti Lohjan Pyhän Laurin kirkossa 

Päivän oppaana Irja Olkinuora
10.30 AjoVironperälle
11.00 Opastettu kierros Ruukkikylässä
12.00 Ajo Fiskarsin Ruukkikylässä
12.30 Lounas Kuparipajassa
14.00 Opastettu kierros Ruukkikylässä 

Näyttelyssä käynti 
Ostosmahdollisuus

16.00 Kahvija marjapiirakka CaféAntiquessa
16.30 Lähtö kotiin
18.30 Paluu Ohkolaan

Retken hinta 50 euroa. Maksetaan autossa.

Jos olet ilmoittautunut, mutta et voi lähteä, ilmoita viipy
mättä Lealle, p. (019) 688 9156.

HU OMIO! ..HU OMIO!
Hyökännummen koulun piha-alueella on asuin
alueemme nuorison ideoima ja yhdessä vanhempien 
kanssa talkootyönä tehty toimiva SKEITTIRATA.

Lähtökohtanahan oli, että kunta antaa käyttäjille maa- 
alueen, johon radan voi pystyttää ja  toisaalta asukas
yhdistys, 1. käyttäjät vastaavat mm. siitä, että rata 
pysyy kunnossa, radan ympäristö siistinä ja  muu
toinkin hoitavat valvontaan liittyviä asioita sekä myös 
puuttuvat mahdollisiin epäkohtiin, jos niitä havaitaan.

NYT on jo  pidemmän aikaa tullut eri suunnilta, mm. 
koululta viestiä, että rata on osin rikkoutunut ja  
skeittiradan ympärystö on kuin hävityksen kaupunki. 
Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, etteivät käyttäjät ole 
hoitaneet velvollisuuksiaan siistiä paikkoja käytön 
jälkeen!?

Tämä on erityisen huolestuttava ilmiö! Ehkä ikävintä 
on se, että muiden huolettomuus siistiä jälkiään voi 
tarttua mallina muillekin. Samaan aikaan, kun koululla 
annetaan ympäristöömme liittyvää siisteyskasvatusta, 
voi jo  välitunnilla huomata koulunsa piha-alueella, 
kuinka ympäristöämme voi roskata!

Tämän rakentavassa hengessä tehdyn viestin sanoma 
on yksinkertainen:
SKEITTIRADAN ympäristö on välittömästi siistittävä 
käyttäjien tai heidän vastuullisten tahojen toimesta. 
Kehotus on kunnan Tilapalvelusta. Tämä tie on ainoa 
mahdollisuus, jotta asukasyhdistys voi edelleen pitää 
kunnan kanssa tehdystä  skeittiradan  
hoitovelvoitteestaan kiinni.

Liikunnallisin terveisin Hyökännummen asukas

yhdistyksen psta pj.Antton Hägglund
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Nuorisoseura

Öljymäki kutsuu talkoolaisia Teatterimatka Baltiaan

Öljymäen teatterialueen rakennuksille on haettu TE- 
keskuksesta avustusta. Osa rakennuksista kunnostetaan, 
mutta osa joudutaan rakentamaan uudelleen. Aitat ovat 
lintallaan, alahirsien vaihdon Timo Salminen jo aloittanut. 
Katot vuotavat. Niihin on tarkoitus laittaa uudet päreet. 
Toivo Vilja om istaa toim ivan pärehöylän ja  hänen 
opastuksellaan päreet tehdään kylvöjen jälkeen. Tähän 
operaatioon on varmaan halukkaita talkoolaisia, sillä 
onhan se harvinaista saada olla tekemässä ja  näkemässä 
päreiden valmistus. Harvalla siihen tänä päivänä on 
mahdollisuus.

Rakennukset tehdään myös lukollisiksi ja  näin ollen 
saadaan teatteritarpeistolle ja  käytössä oleville vaatteille 
hyvät säilytystilat. Teatterialuetta kiertävän aidan kunto 
on niin huono, että pelkkä maalaus on maalin tuhlausta. 
Uuden aidan nikkaroinnissa ja  maalauksessa tarvitaan 
talkoolaisia. Kahvila ja  wc-tilat uusitaan. Piirustukset on 
molemmista tehty. Voin sen verran kertoa, että niin 
hauskaa “huussia” ei lähitienoolta sitten toista löydy. 
Kahvila on ollut jo  pidemmän aikaa suunnitelmissa 
korjata, mutta myös sen katsottiin olevan niin huono, 
että on helpompi rakentaa uusi.

P urkam isessa  ja  apu tö issä  ta rv itaan  innokkaita  
talkoolaisia. Kahvia ja  muuta suuhunpantavaa mäellä on 
aina taijolla. Öljymäen teatterialuehan on meidän kylän 
ylpeys ja  nyt on mahdollisuus tukea Nuorisoseuraa 
o lem alla  sen kunnostuksessa  m ukana. Lue 
paikallislehtien seurapalstalta talkooilmoituksia tai pidä 
puhelimesi auki yhteydenottoa varten talkoomerkeissä. 
K esäteatterin  täm än vuoden esitykset ovat heinä- 
e lokuussa , jo ten  tea tte rin  p itä is i o lla  va lm iina 
mahdollisimman pian. Harjoitukset siellä ovat jo alkaneet.

Voit kysellä Öljymäen kunnostuksesta, talkoista tai 
muusta siihen liittyvästä
Timo Salmiselta, p. 040-5155959, joka vastaa remontin 
tekemisestä tai
Seija-Liisa Peltorannalta, p. 040-5344565, joka on Ns:n 
yhteyshenkilö tässä projektissa.

“KARHUN HAMPAISSA”

Unohtamatta en voi olla Karhufestivaaleja, enkä niitä 
upeita esityksiä, joista saimme nauttia viime maaliskuussa 
Ohkolan Nuorisoseurantalolla. Sama Karhu-teksti ja  niin 
mielenkiintoisesti erilailla toteutettu. Viimeistä näytöstä 
katsoessani tuli sellainen tunne, että olisin halunnut 
katsoa kaikki uudelleen.

Siihen kun ei ollut mahdollisuutta tuli mieleeni, että 
tehdäänpäs retki Latviaan ja  Liettuaan, kun sielläpäin 
“Karhut” ovat liikkeellä. Kertoessani tästä ideasta muille, 
kiinnostusta on ollut siinä määrin, että soitin Saarisen 
Intoile ja  Intohan lupasi PS-Bussineen viedä meidät 
teatteriin hurahtaneet sinne. Kaikki ovat toki tervetulleita 
matkalle!

Matkan ajankohta on 22.9.-26.9.2005 välisenä aikana (4 
päivää ja  3 yötä). Katsomme esityksiä Riikassa, kukin 
kiinnostuksensa mukaan. Käymme myös Liettuassa. 
Matkan hinta alustavasti, lcun majoitustaso ei ole vielä 
varmistunut, olisi noin 270-300 euroa, sis. matkat (laiva ja 
bussi) sekä yöpym iset aam iaisella . Jos läh tijö itä  
ilmoittautuu riittävästi touko-kesäkuun aikana, matka 
toteutuu. Meidän näyttelijät ja  rekvisiitat ovat mukana, 
joten se jonkin verran määrää aikataulua.

Matkalla näemme toki muutakin kuin teatteria, onhan 
m aaseu tu  m olem m issa m aissa  kaun ista . Sam oin 
molempien maiden pääkaupungit ovat vanhoja, upeita 
näkemisen arvoisia paikkoja. Matkaa teemme pysähdellen 
ja  nauttien maiden nähtävyyksistä, ruuista ja  juomista. 
Lähiaikoina teemme Inton kanssa tarkemman ohjelman 
aikatauluineen ja  siitä voitte kysellä sitten minulta.

M atka-ja teatteri terveisin

Seija-Liisa Peltoranta, p. 040-5344 565 (iltaisin).

Vastuullisena matkanjärjestäjänä Pornaisten Matkailu Oy.

Ohkolan Nuorisoseurantaloa vuokrataan 
kokous-, harrastus- ja juhlakäyttöön.

Tiedustelut ja  varaukset: talonhoitaj a Helena Kukkola 040 766 4539.

Lisää osoitteesta www.ohlcolannuorisoseura.net
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Ensi syksyn harrastustoimintaa

SirkusKola ja tkaa kesätauon jälkeen toim intaansa 
syksyllä, jolloin käyntiin pyörähtää jo  kuudes kausi. 
Jatkavien sirkuskoululaisten osalta alustavat ilmoit
tautumiset kerätään jo  keväällä, vaikka varsinainen 
ilmoittautuminen on vasta elokuussa. Näin voidaan 
paremmin suunnitella ensi syksyn ryhmiä ja  sirkuskoulun 
tarjontaa. Syksyllä on luvassa monelaista sirkustelua niin 
alkeis- kuin jatkoryhm issäkin. Lisäksi syksylle on 
kaavailtu  d isco tanssikurssia  lapsille  ja  nuorille . 
Tiedustelut: Karita Laisi, p. 050-3577 243.

Myös aikuisille on suunnitteilla monenlaista harrastus
toimintaa. Syksyllä saadaan toivottavasti jatkoa kevään 
aerobic-kurssille. Lisäksi seuraavalle harrastuskaudelle 
on suunniteltu lavatanssikurssia.

Tarkempia tietoja toteutuvista kursseista saa elokuussa 
postilaatikkoon kolahtavasta Nuorisoseuran harrastus- 
kalenterista.

Heli Allonen

cEnsi kesänä vaelletaan Muotkatunturillailla J

Ohkolan NS:n tuleva vaellusretki suuntautuu Muotka- 
tuntureiden kansallispuistoon. Alue on todella kaunis
ta ja  kohtuullisen helppokulkuista. Merkittyjä reittejä 
siellä ei ole. Vaellusajankohdaksi on sovittu vko 31/05. 
Lähtö su aamuna klo 05.00 ja  paluu seuraavana lauan
taina n. klo 24. Vaelluksen hinta 160 euroa/hlö. Tämä 
sisältää matkojen lisäksi kaksi yöpymistä aamiaisineen 
mökeissä. Lisäksi sisältyy maastosta tuloiltana sauna ja  
illallinen. Retkellä yövytään neljä yötä maastossa. 
Mukaan voi lähteä, vaikkei ole aikaisemmin vaeltanut, 
koska mukana on kokeneita vaeltajia.

Retki toteutetaan, jos 31.5. mennessä on ilmoittautunut 
30 hlöä. Ilmoittautumisia ottaa vastaan 
Heli Allonen, p. 040 763 8911.
Osallistumismaksu maksetaan välittömästi tämän jälkeen 
NS:n tilille, joka ilmoitetaan erikseen.
Lisätietoja Into Saarinen, p. 0400 453 490 tai 
Tapio Rantanen, p. 040 767 2942.

Tule mukaan talkooporukkaan!!!

Öljymäelle tarvitaan taas ensi kesänä suuri joukko 
innokasta talkooväkeä järjestyksenvalvontaan, 
kahvilaan sekä lipunm yyntiin. Yhdenkin illan 
talkoopanos on merkittävä! Jos haluat lähteä mukaan, 
ota yhteyttä vastuuhenkilöihin, 
j ärj estyksenvalvonta:
Sisko Nikkanen, p. 040 709 3408, 
kahvila: Helena Partanen, p. 0500 460 779, 
lipunmyynti: Heli Allonen, p. 040 763 8911.

Heinähattu j a Vilttitossu 
tuovat iloisen uutisen, 

Heinähattu j a Vilttitossu, 
ovat lapsia vapauden!

Öljymäen kesäteatterissa Heinähattu, Vilttitossu ja  
Rubensin veljekset 16.7.-21.8.2005. Ohjaaja: Markku Hy
vönen, musiikki: Altti Uhlenius.

Sinikka ja  Tiina Nopolan kirjoittama näytelmä kertoo 
maailmasta lasten näkökulmasta. Kun lapset katsovat 
maailmaa, aikuiset näyttäytyvät erikoisten tapahtumien 
keskellä hassuina ja  epäloogisina. Aikuisten kanssa ar
jen pyörittäminen on vaikeaa ja  heidän kanssaan on mah
dotonta elää normaalia elämää. Lapselle yksinkertaiset 
asiat ovat aikuiselle vaikeita... Vilttitossu toteaakin, että 
’’tässä talossa ei voi lapset asua!”

Näytelmä on vauhdikas ja  hauska. Katsomossa viihtyy 
koko perhe, sillä taidokas käsikirjoitus tarjoaa huumoria 
eri ikäisille. Altti Uhleniuksen säveltämä musiikki on 
mukaansatempaavaa. Sirkku Vainio ja  Sari Hämäläinen 
vastaavat värikkäästä ja  ilmeikkäästä puvustuksesta.

Lippuvarauksia otetaan jo  vastaan, lippujen myynti käy 
jo vilkkaana. Koulu-ja päiväkotiryhmiä varten on elokuus
sa lisäksi kaksi päivänäytöstä torstaina 18.8 ia perjantai
na 19.8 klo 14.

Iloista kesää -  nähdään Öljymäellä!

Jokainen lapsi on vapaa 
maailmaa kiertämään.
Lapsi haluaa nähdä, 
miten muualla eletään.

Karita Laisi

f ! öMaailman kirjallisuuden klassikko 
Ohkolaan

V______________________________________________ /

Jean-Babtiste Boqueilin (1622-1673) on kirjoittanut 
Ohkolan Teatterin ensi syksyn näytelmän. Marraskuussa 
juhlitaan Hannulan Ollin 50-vuotiasta uraa kylämme 
teatterissa. Harjoitukset ovat jo alkaneet....

Siis mikä näytelmä ja  kuka kirjailija on? M onsiuer 
Boqueilin oli jo  elämänsä aikana paremmin tunnettu 
nimellä Molier! Ja näytelmän nimi: Le Malade Imaginaire 
eli Mannisen suomentamana: Luulosairas.

Toukokuussa käydään läpi tekstin kiemurat, kesällä 
suunn ite llaan  lavastu s ja  v aa te tu s, tosin  
harjoitusmylläkkä jää syksyn kuukausiin.

Laura Buttler
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Peukalo-Liisa syntyy kukasta 
Nukketeatteri Sinisessä Myllyssä

Nukketeatteri Sininen Mylly on palannut onnellisesti 
Ohkolaan Koillisväylän purjehdukseltaan Mäntsälän 
kunnantalon valtuustosalissa 24.4.2005. Mäntsälän suu
ri ylpeys Adolf Erik Nordenskiöld kiersi taas Vega-laivalla 
vanhan maailman ympäri Koillisväylän purjehduksen 
125-vuotisjuhlassa. Esityksen jälkeen Nordenskiöld- 
tutkija Martti Bläfield vastasi Nordenskiöldejä ja  Vegan 
matkaa koskeviin kysymyksiin. Mannerheim-suvun pää
mies kreivi Carl Gustaf Mannerheim vastasi puolestaan 
sukuaan koskeviin kysymyksiin - A.E. Nordenskiöldin 
vaimo Anna kun oli Marskin täti.

Peukalo-Liisa odottaa jo  malttamattomana vuoroaan. 
K ukanpäivän  aa ttona  12.5. lippu  liehuu  K esä- 
maan tangossa, kun tuo pikkuinen tyttö syntyy klo 
18. Seuraavana aamuna klo 10 voimme taas seurata hä
nen seikkailujaan. Se onkin ainoa aamupäivänäytös. 
Seuraavat esitykset ovat torstaisin ja  sunnuntaisin 19.5.- 
12.6. klo 18. Koululaisryhmiä on myös tulossa. Tervetu
loa kaikki! Nyt on juhlavuosi. H.C. Andersenin synty
mästä on 200 vuotta.

Peukalo-Liisa.
Nukke ja  kuva: Tuula Bläfield

Kesäkuun viidentenä on taas lippu liehumassa:

H.C. Andersenin Suomen kunniasuurlähettiläs rouva 
Eeva Ahtisaari saapuu Peukalo-Liisan esitykseen sun
nuntaina 5.6. klo 18 ja  kertoo H.C. Andersenista ennen 
näytelmän alkua. Jos aikataulut suinkin sallivat, myös 
presidentti Ahtisaari tulee Nukketeatteri Siniseen Myl
lyyn. Varaa paikkasi ajoissa. Pikkuiseen teatteriin mah
tuu vain 35 katsojaa istumapaikoille. Varaan lapsikatsojia 
varten ison osan paikoista, sillä Peukalo-Liisa on tehty 
aivan pienimmillekin.

Öljymäen kesäteatterissa esitetään heinäkuussa Heinä- 
hattu j a Vilttitossu -näytelmää, jonka kirj oittaj at Sinikka 
ja  Tiina Nopola on kutsuttu Andersen-suurlähettiläiksi. 
Kunniasuurlähettiläs ja  suurlähettiläät tekevät Ander

senin elämäntyötä tunnetuksi ja  auttavat keräämään ra
haa HCA-abc-säätiölle, joka edistää luku-ja kirjoitustaito- 
projekteja kehitysmaissa (www.andersenabcfoundation.org). 
Nukketeatterin pääsylipputulot menevät 5.6.05 esitykses
tä kokonaisuudessaan tälle säätiölle - onhan maailmassa 
yhä lähes miljardi aikuista ja  lasta, jotka eivät osaa lukea 
tai kirjoittaa.

Joutuuko Peukalo-Liisa turilaan vaimoksi? 
Kuva: Kalle Kajander

Satusetä Andersen jos kuka olisi osannut eläytyä näiden 
pienten tulitikkutyttöjen ja  rumien ankanpoikasten osaan, 
koska itsekin ponnisti pohjalta ja  taisteli lukuvaikeuksien 
kanssa. Lukutaidon edistäminen kaikin keinoin on siten 
mainio tapa kunnioittaa hänen muistoaan.

Toinen tapa on tietenkin satujen lukeminen - itselle ja 
muille. Hans Christian Andersen harrasti myös nukke
teatteria, jonka hänen isänsä rakensi pojalleen. Satu- 
kirjailija oli myös taitava paperinleikkaaja. Esityksessämme 
näette  E eva-L iisa  O ksasen  le ikkaam ia  kaun iita  
lumihiutaleita, vaikka ulkona toivottavasti on mitä suloisin 
alkukesä.

Esityksen kesto on puolisen tuntia. Liput 5 euroa lapsilta 
ja  7 euroa aikuisilta. Parkkipaikka on.

Toivotamme M artin kanssa hyvää kevättä. Tervetuloa 
oman kylän nukketeatteriin!

Tuula Bläfield 
Nukketeatteritirehtööri 
Nukketeatteri Sininen Mylly 
Kesämaa, Ohkolantie 490 
04530 Ohkola 
Puh. 040717 9938

n u k k e t e a t t e r i . s i n i n e n m y l l y @ m s o y n e t . c o m  
w w w .m a n tsa la .f i / ta p a h tu m a t/n u k k e te a tte r i .h tm  
ajo-ohje www-sivulla
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Teatteria Ohkolassa

Gabriel -  tule takaisin

Ohj aaj ana Ari Lehto 
Perustuu Mika Waltarin kirjaan

Tapahtumat sijoittuvat pieneen radanvarsikaupunkiin 
keväällä lehtien puhkeamisen aikaan. Tapahtumapaik
kana on kiijakauppaa pitävien vanhapiikasisarusten koti. 
Tiukkailmeinen Ulriika ja  höpsähtävä Kristiina yrittävät 
kasvattaa omille jaloilleen pyrkivää sisarentytärtä Railia.

Alku tuntui aika junnaavalta, mutta pikkuhiljaa näytel
mään alkoikin tulla vauhtia ja  sävyä. Nuorempi vanha
piika Kristiina oli Helsingissä ollessaan tutustunut mie
heen, joka oh tulossa kylään ja  näytelmä alkoikin sillä, 
että Kristiina kulki hermostuneesti ympäri huonetta, kos
ka hänen pitäisi saada jollainlailla kerrottua sisarelleen 
Ulriikalle Gabrielin tulosta.

Heidän sisarentyttärensä Raili sekoitti pakkaa ollessaan 
pojan kanssa liikkeen puolella lähekkäin ja  Ulriika siitä 
suivaantuneena antoi hänen lorulla kunniansa, koska 
hän mielestään yrittää kasvattaa Railista kunnon ihmis
tä.

Junan vihellettyä tilanne kiristyi ja  Kristiinan pitäisi vih
doinkin saada kerrottua miehen tulosta heille. Asia tu
leekin esille vähän vahingossa ja Ulriika aloittaa kysele
mään miehestä. Hänellä on paljon miehiä vastaan ja  sa
nookin asian ääneen, että kaikki miehet ovat vain rahan 
perässä ja  kunniattomia huijareita. Kristiina yrittää pitää 
Gabrielin puolta ja  jopa lukee yhden hänen lähettämänsä 
kirjeen, jossa Gabriel on luritellut oikein kunnolla.

Gabriel saapuu ja  rupeaa liehakoimaan Kristiinaa lisää 
hunajanmakuisilla sanoilla. Niin Kristiina onkin myyty. 
Ulriika tokaisee Railista Gabrielin saapuessa oivallisesti 
” Pikkuapina menee ja  puuteroi hunajalla nenänsä. ”

Ulriika suostuu pienen liehakoinnin jälkeen, että Gabriel 
jää pariksi päiväksi heidän vierashuoneeseen. Gabriel 
antoi kukat Ulriikalle, vaikka olikin ne tarkoittanut 
Kristiinalle. Ulriikaltakin meni pasmat sekaisin, koska hän 
ei ollut milloinkaan saanut miehiltä mitään.

Gabriel liehakoi myös Railin kanssa viedessään tavaroi
taan vierashuoneeseen, huomatessaan, että Raili oli hä
nen kaltaisensa. ” Ihanaa tulla kotiin pitkien vuosien 
jälkeen. ” Gabriel sanoi viedessään sisarukset teelle. Raili 
ta ju si nähdessään  eri a lkuk irja im et laukussa  ja  
kalvosimissa, ettei Gabriel ollut mikäänjohtaja, vaan vais
tosi hänen olevan huijari ja  haluavansa saada vain ra
haa.

Gabrielin sanat Kristiinaa kohti alkaa koventua, kun hän 
alkaa huomata, ettei Kristiina saa irrotettua rahaa, eikä

ole niin rikas mitä oli antanut ymmärtää. Gabrielin mieles
tä Kristiina on pettänyt häntä verisesti.

Lipevyys alkoikin korostua, koska Gabrielin olisikin saa
tava Ulriika uskomaan liiketoimiaan j a Ulriika oli kaikkien 
rahojen vartija. Gabriel kyselee asioista lisääjä alkaa ke
hitellä erilaisia keinoja saadakseen kaiken. Gabriel puhuu 
Ulriikan kuolemasta ja  Kristiina säikähtää kylmiä sanoja.

Toisen puoliajan alku alkoi niin, että Gabriel ja  Ulriika oli
vat illastamassa läheisessä hotellissa. Gabriel taijoaa tul
lessa sisamsten kotiin viiniä, yrittäen saada Ulriikan suos
tumaan antamaan rahaa. Ulriika meni Gabrielin perässä 
vierashuoneeseen ja  vähän ajan kuluttua Kristiina saa
pui ja  näki heidät pelehtimässä keskenään.

Kristiina sai shokin ja  sanoi, että nyt hän näkee Gabrielin 
läpi ja  hän on huijari niin kuin Ulriika oli aikaisemmin sa
nonut. K ristiinan lähdettyä ylös ja  U lriikan mentyä 
rauhoittelemaan, Raili saapui huoneeseen ja  puhutti 
Gabrielia ja  sai selville huijauksen ja  sen, että vain rahan 
takia Gabriel oli täällä. He tekivät yhteisen sopimuksen, 
kun Gabriel saisi rahat, he lähtisivät yhdessä Helsinkiin. 
Aamulla Kristiina oli hermostunut, koska oli laittanut 
Ulriikan lasiin kaikki unilääkkeet ja  laittanut pellit kiinni, 
hän yritti tappaa, j otta saisi pidettyä Gabrielin itsellään j a 
rahat. Ulriika ei ollut kuollut, vaan saapui pankista. Hän 
antoi Gabrielille 500 000 mk salkussa.

Raili otti Gabrielilta rahat sillä välin, kun siskokset olivat 
kaupan puolella. Raili jätti kirjeen keittiöön, jossa kertoi 
lähteneen Helsinkiin ja  että tädit saivat pitää hänen 
perintönsä.

Gabrielkin katsoi tilanteen olevan sellainen ja  lähti hän
kin karkuun varastettuaan kaupan puolelta 6000 mk ra
haa ja  kaikki postimerkit. Lopuksi Kristiina ja  Ulriika huo
masivat tulleensa kahden verran huijatuksi, mutta silti 
molemmat menettivät sydämensä.

Näyttelijöiden suoritukset olivat mahtavia ja  kohdalleen 
osuneita. Kiitoksia hyvistä näyttelysuorituksista ja  ohja
uksesta.

David Jokinen
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VPK

Saviahon päiväkodin kevättempaus

Torstaina 28.4.2005 Saviahon päiväkodin pihalla oli pal
jon katseltavaa ja  monenlaista toimintaa. Siellä sai esim. 
ajella ponilla j a koiravalj akolla tai kurkistaa poliisiautoon.

Pihalla seisoi myös Ohkolan VPK:n sammutusauto kum
man hiljaisena ovet ja  luukut auki, sillä sireenit eivät 
soineet eivätkä siniset valot välkkyneet. Paloauton ym
pärillä sen sijaan oli vipinää. Päiväkodin lapset kiipeilivät 
auton ohjaamoon tulevien palomiesten ottein ja  kyseli
vät haalaripukuisilta palokuntalaisilta monenmoisia asi
oita. Kuultiin mm, että säiliöön mahtuu lähes 3000 litraa 
vettä ja  että tarvittaessa pumppu kykenee tyhjentämään 
säiliön nopeimmillaan minuutissa.

a,
<3

Veden ruiskuttam inen sankoruiskusta oli m ieluisaa 
puuhaa ja  ruisku olikin aina vähän päästä tyhjä. Saattoipa ,|
joku ohikävelijäkin saada muutaman suihkauksen vettä J  
varpaillensa. Ruiskun käyttäminen oli selvää alku- .g' 
sammutusharjoitusta. jg

K

Jiri ja  Tatu harjoitelevat.

Jiri ja  Tatu ( 3 v.) harjoittelivat pumppausta yhdessä 
makaroniruokien ja  puuron antamin voimin, mutta palo
kuntalaisia pojista ei kuulemma tule, sillä heidän toive- 
ammattinsaon tällä hetkellä poliisi.

Aikuisetkin voisivat ottaa oppia näistä reippaista lapsis
ta ja  harjoitella käyttämään sammutusvälineitä.

Arja Alanko
kuvat: Jaakko Ahokas / VPK

PALVELUKSEEN HALUTAAN

Ohkolan VPK on perustettu vuonna 1927. Sopimus- 
palokuntana meillä on pitkät perinteet, erinomaiset 
toimitilat ja  hyvä kalusto.

Haemme joukkoomme uusia 
SAM\IUTLSMIFSIIARJOiriJI.IJ()ITA, 

joista koulutetaan sammutusmiehiä.

Edellytämme
-tehtävien edellyttämää peruskuntoa 
-mahdollisuutta osallistua viikkoharjoituksiin ja 
hälytyksiin
-reipasta otetta ja  halua kehittyä alalla eteenpäin 

Tarjoamme
-halujen ja  kykyjen mukaisen koulutuksen 
-mahdollisuuden osallistua paloalan kursseihin 
-mahdollisuuden kuntosalivälineiden käyttöön 
-ilmaisen harrastuksen ja  varusteet 
-ratkaisun vapaa-ajan ongelmiin

Järjestämme 20.8.2005 klo 15 tai tarvittaessa sopi
muksen mukaan miehistötestin, jossa testataan so
veltuvuus tehtäviin.

Soittele rohkeasti lisätietoja numeroista 
0400 438 531 / Jaska tai 0400 710 353 / Juha.



( OKA - talven rippeitä j
OKA oli jälleen hyvin edustettuna osastojen välisissä 
viestihiihdoissa Hirvihaarassa. Juniorit (alle 16 v) hiihti
vät edellisen vuoden tapaan hienosti toiseksi joukku
eella Iiro Nyqvist, Santtu Linna, Tero Nyqvist, Ville Pirjola, 
Markus Meriläinen, Antti Miettinen. Verso nappasi voi
ton.

Veljen hallitsemassa yleisen sarjan viestissä OKA pa
ransi sijoitustaan pykälällä ollen kolmas. Kilpailun jury 
salli Okan joukkueesta yhden hiihtää kaksi osuutta, jo t
ka hiihti urhoollisesti Arto Nyqvist. Arto paineli tasai
sen kovaa ensimmäisen ja  kolmannen perinteisen osuu
den. Muut hiihtäjät olivat Vesa Pirjola, Auli Teppinen, 
Riku Nyqvist ja  Jouni Vidqvist.

Kevätkokouksessa suoritetussa palkintojenjaossa par
haana poikahiihtäjänä palkittiin Santtu Linna ja  tyttö- 
hiihtäjänä Emilia Kärkkäinen.

Kevään koittaessa 14 vuotta unohduksissa ollut katu- 
viesti juostiin Mäntsälässä 28.4. OKA oli matkassa kah
della joukkueella junioreissa ja  yhdellä yleisessä sarjas
sa. Junnujen I-joukkue ta is te li itsensä tiukkojen  
vaiheitten jälkeen toiseksi joukkueella Sofia Valkonen, 
Mirko Lahti, Jutta Savela, Roope Tapper, Nerissa Sorsa, 
Markus Meriläinen, Laura Kolari ja  Jimi Nykänen. H-jouk- 
kue oli kymmenes joukkueella Titta Savela, Rasmus Ko
lari, Heidi Lindell, Roope Kolari, Petra Tapper, Joni Suni, 
Joanda Sorsa, Ville Pirjola. Yleisessä sarjassa OKA:n 
joukkue sai voiton kumartamalla, muiden joukkueiden 
estyessä kilpailemasta ( liekö katsottu liikaa jänis- 
kevennystä ). OKA:n ryhmä oli koostumukseltaan Irja 
Hemmilä, Vesa Pirjola, Riitta Nordgren, Tapani Lauronen. 
Tapahtuma kohosi tunnelmaltaan hienoksi ja  saannee 
jatkoa tulevina vuosina.

Oka:n yleisurheiluilta alkaa Hyökännummen koulun ken
tällä keskiviikkoisin klo 18.00-20.00 alkaen25.5. Juhan
nuksen jälkeen on tauko, mutta heinäkuussa ilta jatkuu. 
Tarkoituksena on harjoitella ja  opetella eri lajien teknii
koita ja  suorituksia. Lista ohjaajista tulee esille huolto
rakennuksen seinälle.

OKA:n neljännesmaraton, vuoden odotetuin tapahtu
ma koittaa sunnuntaina 31.7. klo 12.00 Ohkolan palotallilla. 
Tiedossa on jälleen hyvätunnelmainen tapahtuma. Ilah
duttavasti on kylän oma väki aloittanut harjoittelun juok
sua varten. Jopa jääkiekkoilijat ovat lähteneet joukolla 
lenkille tavoitteenaan neljännesmaraton. Matkahan on 
vaivaiset 10.55 km, alle 17v. 4.2 km. Yleisöryntäystä odo
tellessa,

Hyvää kesän alkua toivoo Okan puolesta Vesa Pirjola.

< N
Uuden kylätoimikunnan

muodostamisesta V_______________________y
Ohkolan kylätoimikunta on kolmen vuoden välein valittu 
kylän aktiivien keskuudesta ilman sen suurem paa 
keskustelua siitä, mikä periaate valintoja voisi ohjailla. 
Löyhästi on pyritty laajan kylän alueelliseen kattavuuteen, 
m utta aina siinä ei olla  ihan onnistu ttu . Y leinen 
kyläkokous lopullisesti kokoonpanon hyväksyy. Koska 
kyseessä ei ole rekisteröity yhdistys, ei ole virallisesti 
sääntöjäkään ohjenuorana.

Toivoin kyläläisiltä kannanottoja, millä perusteilla uutta 
toimikuntaa voisi alkaa koota. Selkeästi nousi esiin kylän 
yhdistyksen edustajista koottu elin. Tällainen kokoon
panohan on myös kylälehtitoimikunta, joka muutenkin 
pitää palaverin viisi kertaa vuodessa. Samat henkilöt - tai 
miksei yhdistys voisi halutessaan nimetä eri henkilönkin 
- muodostaisivat siis kylätoimikunnan, jota vahvistet
taisiin kylältä valituilla luottam ushenkilöillä. Näin 
saataisiin tiedonkulku kuntaan päin ja  takaisin tehokkaam
maksi.

Asiaa kannattaa harkita ja  muita vaihtoehtoja punnita. 
Kyläkokouksen ajankohta siirtyy näillä näkymin syksyyn, 
koska m uut aiheet eli kaavoitus ja  jä tte iden  uusi 
lajitteluohjeistus ovat ajankohtaisempia silloin.

Kantaa voi ottaa jo aiemminkin!
Eira Andersson, kylätoimikunnan pj. 
eiraandersson@hotmail.com

MATCH SHOW 15.5.2005 
Leikkimielinen koirien “näyttely” 
Hyökännummen koulun kentällä

Ilmoittautuminen klo 10.00-11.45, 
kehät alkavat n. klo 12.00.

Luokat:
Isot koirat
Pienet koirat (alle 40 cm)
Pennut
Monirotuiset
Lapsi & koira (alle 10-v.)
Lelukoira

Osallistumismaksu: 
6 eur 
6 eur 
6 eur 
6 eur 
4 eur 
2 eur

Kaikkien ilmoittautuneiden kesken arvotaan Jär- 
Vetin lahjakortti ja  palkitaan kaikki osallistujat. 
Arpajaisten pääpalkintona risteilylahjakortti. 
Paikalla Buffetti.

Tuomareina:
Kimmo Vehviläinen Radio Novasta,
Merja Hakala, Sirkku Leskinen ja  Mirva Takalo.

Järjestäjä: Hyökännummen koulun ekaluokka 
Lisätietoja: p. 050 501 4551.
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Kansalaisopiston jumpatc )
Hei! Olen Heta Vasama. Olen vetänyt kaksi vuotta 5-ja 6- 
vuotiaille lapsille liikimtaleikkiryhmää Hyökännummen 
koululla. Ryhmä on ollut suosittuja tulijoita olisi ollut 
enemmänkin kuin pystyin ryhmään ottamaan. Tänä vuon
na ryhmässäni oli 14 lasta. Ison ryhmän vetäminen ilman 
apuohjaajaa oli välillä työlästä ja  äänivarojakin vaativaa... 
m utta y lila tau s ta  p y rittiin  purkam aan  kunnon 
juoksuleikeillä . Lapset ovat ihanan innokkaita ja  
oppivaisia liikkujia. Paras palkinto on heidän silmistään 
loistava tekemisen ilo ja onnistumisen riemu!

Oli tärkeää aloittaa kunnon lämmittelyleikeillä (hippa- j a 
viestileikit) niin sitten jaksoivat keskittyä paremmin esim. 
erila isten  m atto jum ppaliikkeiden  harjo itte luun ... 
(kuperkeikat, kierimiset, erilaiset kävelyt, hyppimiset, 
keinumiset, siltahaijoitus jajopa kärrynpyörän yritystä...) 
Pallot, köydet ja  renkaat olivat mieluisia välineitä, joita 
olisivat halunneet käyttöön joka kerralla. Kevään aikana 
taitavimmat ldipesivät itse renkaisiin istumaan ja  jopa 
seisomaan sekä roikkuivat jalkataipeiden varassa alas
päin tullen “kiepillä” alas... Jokainen jumppari edistyi mu
kavasti taidoissaan syksystä kevääseen verrattaessa. 
E rila ise t tem ppuradat o livat tie tenk in  suosittuja. 
R iem ullisen  vastaano ton  sai m yös ik isuositu t 
jumppalaulut esim. Fröbelin Palikat.

ENSI SYKSYYN TARVITTAISIIN JUMPPAVETÄJÄÄtai 
JUMPPAVETÄJIÄ, JOTTA ALLE KOULUIKÄISTEN 
LA STEN  JUMPAT SAATAISIIN JATKUM AAN 
ASUINALUEELLAMME! Jään itse syksyllä äitiyslomalle 
eikä ole tiedossa tilalleni ohjaajaa! Tulijoita olisi myös 3- 
4-vuotiaiden ryhmään, jos vaan olisi ohjaaja! LAIT
TAKAA HAKU PÄÄLLE! Yhteydenottoja voi ottaa suo
raan Mäntsälän kansalaisopistoon puh. 019-689 0370 (reh
tori) tai 019-689 0371 (kanslia).

Isot terveiset kaikille jumppareilleni! Muistakaa nauttia 
kesästä liikkumisen ja  ulkoilun merkeissä!

Morjestellaan, kun tavataan 
terveisin Heta

Mäntsälän Kansalaisopisto on järjestänyt lukuvuonna 
2004-2005 hikuntaryhmiä Hyökännummen koululla. Maa
nantaisin on kokoontunut Naisten ja  miesten liikunta- 
ryhmä, tiistaisin 5-6-vuotiaiden ryhmä ja  keskiviikko-il- 
tapäivisin Eläkeläisten liikuntaryhmä. Allekirjoittanut on 
ohjannut aikuisten ryhmät, joten niistä lyhyt kommentti 
näin lukuvuoden lopuksi.

Maanantairyhmän myöhäisestä ajankohdasta huolimat
ta (klo 20-21) 30 osallistujaa ilmoittautui ja  kevään viimei
sellä tunnillakin oli vielä 13 osallistujaa. Syksyn ja  talven 
mittaan tulivat tutuiksi kepit, steppilaudat, käsipainot ja  
kuminauhat ja  toivottavasti isoimmat lihasryhmätkin löy
tyivät. Syksyllä taas jatketaan “helpon ja  hauskan 
treenin” merkeissä, kunhan keho on ensin saanut kesän 
levätä. Muistakaa kuitenkin napa selkään...

Keskiviikon Eläkeläisten liikuntaryhmä siirtyi syksyllä 
Hyökännummen kerhotalolta koulun voimistelutiloihin. 
Sen vuoksi tunnit pidettiin koulun päättymisen jälkeen 
klo 15-16. Aluksi voimistelusali tuntui liiankin isolta, mutta 
tila ja  välineet antoivat mahdollisuuden mm. kuntopiirin 
toteuttamiseen. Eikä tässäkään ryhmässä kepit ja  käsi
painot päässeet sammaloitumaan.

Kiitos kaikille osallistujille ja  tervetuloa syksyllä myös 
uudet ihanat ihmiset!

Toivottaa fysioterapeutti Kirsi Lindgren

Ryhmäkuvia jumpasta. 
Kuvat Heta Vasama
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Vanhempaintoimikunnat )
Ohkolan koulu

Parilla kokouksella pärjättiin tämän vuoden alku ja  jotain 
on taas saatu suunnitelluksi ja  toteutetuksi.

Toimikunta yritti, koulun avustuksella, saada Kiusattu
jen  tuki ry:stä esitelmöijää koululle puhumaan koulu
kiusaamisen ennaltaehkäisystä. Asia oli hoidossa koko 
pitkän viime syksyn ja  tämän vuoden puolellakin, mutta 
illan järjestelyyn tuli sellaisia mutkia vastaan, että siitä 
suunnitelmasta luovuttiin. Koulun puolelta ilta kuiten
kin jäljestettiin ja  puhujia oli useampi. Kaikki paikalla ol
lee t vanhem m at saivat m yös tu tu stu a  uuteen  
koulukuraattoriimme. Paljon sai kuulla asioiden hoidos
ta ja  opittiin miten itse voimme edesauttaa kiusaamisten 
ennaltaehkäisyssä, yms. Onneksi paljon aikaa ja  vaivaa 
suunnittelussa vienyt ilta on ohi ja  toimikunnan monesti 
luvattu ”on hoidossa”- ja  ”on tulossa”-lupaukset on lu
nastettu.

Herrat Sotta & Pytty olivat nuorisotalolla hauskuutta- 
massa lapsia ja  aikuisia ja  siinä onnistuivatkin 100 %!!! 
Kyllä sai pyyhkiä kyyneleitä silmistä, rentouttaa vatsa
lihaksia kesken konsertin ja  koettaa rauhoittua ja  käyt
täy tyä  a iku ism aisesti jo n o ssa , kun haki nim m a- 
reita... .lapsilleen. Se vaan kismittää, kun ei saatu enempää 
porukkaa liikkeelle. Toimikunta on kutsunut ainakin 3 
Suurta Ohkolaan: Tohtori Orffin & Herra Dalcrozin, Pelle 
Miljoonan ja  nyt Sotan & Pytyn. Joka kerta on menty 
kiikun kaakun; tuleeko tappiota yli vai alle 50 euroa. Orffr 
oh suht tasan, Pellen konsertista tuli voittoa (5 euroa) ja  
nyt tappiota (yli 70 euroa), 14 lippua. (Tosin osa rahoista 
on vielä kiinni myymättömissä karkeissa ja  mehuissa). 
Jos lehtiin laittaa maksullisia ilmoituksia (ilm. hinta n. 100 
euroa, eli 20 lipun hinta), on siinäkin riskinsä. Kaikki

ilmaiset vaihtoehdot kyllä käytettiin hyväksi, myös 
molempien koulujen oppilaat. Mutta tässäpä sitä on taas 
mietittävää, loin uutta konserttia joku uskaltaa ehdottaa. 
Tosin oli kyllä puhetta siitä, että onko meidän pakko teh
däkään voittoa tällaisilla tapahtumilla? Vastaus oh ei, 
mutta siitä pitäisi ottaa vastuu, ettei ainakaan mentäisi 
kovasti miinuksille. Mikä on sitten kovasti? 70 euroa 
tulee, kun on myynyt 15 kylälcalenteria. Joku lapsista 
siis on senkin työn tehnyt!

Disko-asiaa. Viime syksynä tmknta järjesti diskon 4-6 
luokkalaisille. Siitä saimme useamman ihmetyksen sanan 
alempien luokkien vanhemmilta ja  luokkalaisilta. Asiaa 
pohdittiin uudestaan, mutta se ei miksikään muuttunut. 
Asiasta äänestettiin uudestaan ja  suurin osa jäsenistä 
on sitä mieltä, että 1-3 luokkalaisille ei disko ole ajankoh
tainen, ainakaan lcun me sitä järjestämme. Diskonhan voi 
järjestää muutkin kuin me ja  laittaa ikärajaksi minkä 
viisaammaksi katsoo. Asiaa voi tiedustella koululta. Seu- 
raava disko on 13.5,4-6 luokkalaisille.

Eräs lehtitoimittaja oli ymmärtänyt allekirjoittaneen lau
sunnon väärin. Lehdessä luki, että nyt meillä on toimiva 
vanhempaintoimikunta. Tämä lause piti kuulua niin, että 
nyt meillä on hyvä tilanne toimikunnassa, j äseniä on j oka 
luokalta väh 2. En siis ole vihj annut, että edellisissä toimi
kunnissa olisi ollut sellainen jäsenistö, ettei oltaisi oltu 
toimivia ennenkin!

A urinkoista kesää  kaik ille!

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnan pistä Riitta 
Nordgren 050 376 6428

Ohkolan koulun kevätretki

Ohkolan koulujärjesti kevätretken lauantaina 16.3.2005 
Turkuun Karibian kylpylään ja  Turun linnaan. Lähdim
me liikenteeseen koululta aamulla kahdeksan jälkeen. 
Bussimatkalla pelasimme bingoa.

Parin tunnin ajomatkan jälkeen saavuimme Turun linnan 
pihaan ja  näimme edessämme ison linnan. Menimme si
sään. Joitakin jännitti vähän. Sitten lähdimme kierroksel
le. Kiertelimme ja  katselimme paikkoja. Linna oli vanhaja 
hieno. Kun tulimme sieltä, menimme Karibian kylpylään. 
Menimme uimaan altaille. Jotkut laskivat vesiliukumäessä, 
jotkut polskivat altaissa. Varsinkin ulkoaltaat olivat hie
noja.

Kylpylän jä lkeen  kävim m e syöm ässä ravintolassa 
spagettia kinkkukastikkeella. Ruoka oli hyvää.

Paluumatkalle lähdimme noin viiden aikaan ja  katsoimme 
bussissa videot Katti, jolle ei hattuillaja Karvisen. Takai
sin koululla olimme illalla kahdeksan aikaan. Matka oli 
todella kiva!

Anton Tammi, Ohkolan koulu, 3. luokka

i l



Vanhempaintoimikunnat( )
Hyökännummen koulu

Tätä kirjoittaessani vappu on jo  aivan ovella ja  lapset 
innoissaan koulun vappunaamiaisista. Teemana on olla 
joku eläin ja  varmasti huomenna moni koulumatkan var
rella hieraiseekin silmiään kahdesti. Odotettavissa on 
viime vuoden tapaan loistavia keksintöjä, kun mielikuvi
tus on päästetty valloilleen.

Kevät on jo  hyvää vauhtia käynnissä ja  viimeinen täysi 
koulukuukausi pyörähtää käyntiin. Se tuo aina sellaisen 
latauksen odotettavissa olevaan kesälomaan ja  usein
han toukokuuhun sisältyy jonkinm oinen kevätretki.

Koulun vtk osallistui omalta osaltaan kahvikonserttiin, 
joka jäljestettiin koululla 17.4. Tilaisuus oli todella on
nistunut ja  sali tupaten täynnä väkeä. Koska itse olin 
kyökin puolella  keittäm ässä kahvia ja  tekem ässä 
tarjottavia leivoksia, jäivät esitykset ja  osallistujat mi
nulta vähän sivu suun. Korjatakseni asian, pyysin 
rehtoriamme Vesa Lehmosta kirjoittamaan konsertista 
vähän enemmän. Keittiön osalta työt sujuivat joutuisas
ti, aikataulussa pysyttiin ja  kahvia riitti kaikille. Kiitos 
teille kaikille, jotka annoitte oman työpanoksenne tilai
suuden puolesta. Siihenhän tarvittiin opettajien jousta
vuutta tunneista harjoitteluineen, tarjottavien leipomis
ta ja  tavaroiden hankkimista, pöytien siirtelyä ja  katta
mista, siivousta ja  koristelua. Kiitokset myös siitä, että 
Sodexho lamasi meille keittiön tiloja.

Loppukevään osalta vtk kokoontuu vielä kerran. Kevät
juhlassa jaetaan stipendit ja  kuvioon kuuluu opettajien 
muistaminen. Syksyllä vanha toimikunta kokoontuu vie
lä kerran ja  sitten onkin aika saada taas uutta innostu
nutta porukkaa mukaan. Mutta ei vielä hypätä syksyyn.

Aikainen lintu madon nappaa, sanotaan ja  kevätretken 
varaslähdön ottivat eskarilaiset ja  ekaluokkalaiset. Retki 
tehtiin yhdessä Porvooseen ja  siitä tuli juuri sopivasti 
yksi bussilastillinen. Näin saatiin puolitettua kuljetus
kustannukset. Päivä oli upean aurinkoinen ja  tunnelma 
todella korkealla. Opetusravintola Iiriksessä saimme ke
huja siitä, kuinka hyvin meidän koululaiset osasivat käyt
täytyä! Lelumuseo oli vallan viehättävä ja  varmasti mo
nen m ielestä  re tken  kohokohta  oli B runberg in  
makeistehdas. Mukana oli myös muutamia vanhempia 
valvojina.

Eskarit ja  ykköset pääsevät vielä toukokuussakin taval
laan retkelle, sillä tiedossa on kaksi uintireissua. Kulje
tukset niihin maksaa vtk, mutta itse uimalamaksut jäävät 
joko vanhemmille tai luokkatoimikunnalle. Vtk päätti mak
saa myös kolmos-nelosten mahdollisen kevätretken kul
jetuksen.

Ekaluokkalaiset järjestävät koululla 15.5. Match Show’n, 
eli leikkimielisen koiranäyttelyn. Hanke on melko suuri, 
mutta luokan supernainen Ennä Koskelainen on tehnyt 
mahdottomalta vaikuttavan työn ja  hankkinut paikalle 
kaikki tuomarit, saanut sponsorit mukaan ja  valtavan 
määrän lahjoituksia. Ennän ansiosta meillä on luvassa 
upeat palkinnot pokaaleineen ja  musukkeineen. Unoh
taa ei sovi muitakaan vanhempia, jotka ovat lahjoitta
neet palkintoja arpajaisiin ja  käyttävät vapaapäivänsä 
yhteiseen talkootyöhön. Kinnusen Sisko on ollut hyvä
nä organisaattorina. Ekan luokan luokkatoimikunta 
toivottaakin kaikki tervetulleiksi nauttimaan koiramaisesta 
p ä iv ästä  kahv ion  ja  g rillim ak k aran  kera. 
Ilmoittautuminen alkaa klo 10.00 ja  itse näyttely pyöräh
tää käyntiin kahdeltatoista.

Eskarilaisten Anne Hampori on pyynnöstäni avannut 
sanaisen arkkunsa ja  tulos on nyt tässä lehdessä kaikkien 
luettavana.

Vtk toivottaa kaikille oikein lämmintä, miltei sateetonta j a 
rentouttavaa kesää!
Vtk:n puolesta Kielo Honkaniemi

(  Kahvikonsertti Hyökännummen koululla )

Hyökännummen koulu järjesti huhtikuun sunnuntaina 
17.4. alueen lapsille mahdollisuuden antaa musiikillisia 
elämyksiä taajaman asukkaille. Tapahtuma oli ristitty 
kahvikonsertiksi, vaikka teetäkin oli taijolla. Oppilaat oli
vat etukäteen laatineet tapahtumasta julisteita, joita oli 
ripoteltu ympäri kylää ja  vähän ulkopuolellekin. Innok
kaimmat oppilaista osallistuivat lippujen etukäteis- 
myyntiin. Hinta oli määritelty 10 euroa/perhelippu, 5 
euroa/aikuinen ja  3 euroa/lapsi. Lippuja myytiin myös 
koululaisten mukana suoraan koteihin. Tämä yrittäjyys
kasvatuksen alkeisoppi m enestyi siinä määrin, että 
sunnuntaina sali oli täysi musiikinkuuntelijoita.

Vanhempaintoimilcunta oli järjestänyt tarjoilunjapöydät 
oli aseteltu a 'la  cafe Hyökännummi. Ohjelma koostui lä
hinnä oman koulun oppilaiden esityksistä, mutta oli mu
kana vahvistuksia Järvenpään puolelta. Kuoro Prima Team 
johtajanaan Järvenpään kanttori esitti kolme laulua 
sekakuorona. Piano sai kyytiä osaavan maestron käsis
sä.

Koulun eri luokat olivat harjoitelleet ohjelmia tilaisuuteen. 
1 .luokan oppilaat esittivät alkajaisiksi Karhunpojan sai
raskertomuksen ja  Eveliina Ahtiainen soitti pianolla 
Hyppelyn. K lassista kitaraakin kuultiin Rene Ahon 
tulkitsemana. Hyvin 6-kielinen värähteli Renen sormissa. 
Nokkahuiluesityksiä oli 5. ja  6.luokalta. Esitykset vaihte-
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livat Bob Dylanista Dirlandaahan. Koulun keskiluokat 
eli 3.-4.1k o livat h a rjo ittan ee t o rk este riv ers io n  
Vanhimmasta Kamelista, jossa rytmiryhmä sai aikaan 
aidon arabitunnelman. Sini Hägglund soitti pianolla Erkki 
Melartinin Laulun ja  Iiro Huuhtanen 6.luokalta tarjosi 
balettielämyksen tanssimalla katkelman Tsaikovskyn 
mestariteoksesta Pähkinänsärkijä; todistimme ripaskaa 
sekä spakaatia. Krista Perälä soitteli pianolla iki-ihanan 
Päivänsäde ja  Menninkäinen. Opettajakunnasta oli Duo 
Virkeät esillä. Maija Hämäläisen pianosäestyksellä Heikki 
Paavola lauloi Der Neugierige ja  Kulkuri ja  Joutsen. 
6 .luokan  ty tö t o liva t h a rjo ite lle e t nyky tanssia  
kouluavustajiemme Essi Peltosen ja  Henna Järvenpään 
johdolla. Ja sitten vaan ’’Renegade”!

Viimeisenä esiintyi kaksi bändiä. Ensimmäisessä soitti 
bassoa musiikkiopiston maestro Marko, rumpuja Oskari 
Nevalainen Ohkolan koululta ja  kitarassa/laulussa oli 
Aleksi Laitinen.

Toinen bändi oli koulun oma bändi ’’Metal Hearts”. Tri
on solisti ja  lauluntekijä/kitaristi oli Aleksi Laitinen, bas
soa pompotteli Patrik Hämäläinen j a rumpuja ansiokkaasti 
jytisti Elias Koivula. Pojilla oli ohjelmistossa kaksi Aleksin 
säveltämää/sanoittamaa kappaletta. Hyvä pojat!

Tilaisuus oli ns. loppuunmyyty, joten ensi vuonna tava
taan samankaltaisissa merkeissä.

Teksti ja  kuvat Vesa Lehmonen

/  \
“VIUHAA VIIKSET, HEILUU HÄNTÄ,

TYÖTÄ PALJON O N ...”
v_____________________________________________ )

Esiopetusvuosi 2004-2005 Hyökännummen koululla

“Aamulla herätys, sängystä pois...”
Torstai 12.elokuuta vaikeni aurinkoisena ottamaan mui
den koululaisten joukossa vastaan 18 uutta eskarilaista 
Hyökännummen koululle. Silloin pörisi perhosia niin las
ten, vanhempien kuin eskarin henkilökunnankin vatsas
sa uutta ryhmää odotellessa. Vanhemmat saattelivat lap
sensa ehkä hieman liikuttuneenakin koulun pihalle j a sii
tä käynnistyi näiden 8 tytön ja  10 pojan esiopetusvuosi 
allekirjoittaneen ja  koulunkäyntiavustaja Essi Peltolan 
johdolla. Myöhemmin saimme vielä toiseksi avustajaksi 
Lauri Lappalaisen.

“Tule ystäväksi näin, kaveriksi nimittäin...”
6-vuotiaan reippaudella ja  välittömyydellä löytyi nope
asti uusia kavereita ja  koulussa vilahteli monille vanhoja 
tuttujakin. Kouluympäristö on luonut mainiot edellytyk
set tutustua jo  esikouluiässä koulun tiloihin, opettajiin 
ja  koko koulun väkeen rauhassa ja  pikkuhiljaa. Toisaalta 
tietysti myös koululaiset ja  opettajat pääsevät tutustu
maan eskarilaisiin ja  esiopetuksen toimintatapoihin. Reh
tori-Vesa on pienillekin tärkeä henkilö ja  hänet tunne
taan jo hyvin!

“Tee työtäs laulellen, niin päivän puuhat luistavat taas 
niinkuin leikiten...”
Esiopetusikäiset lapset ovat innokkaasti mukana kaiken
laisessa toiminnassa. Arjen lomassa suurimpia elämyk
siä tämän lukuvuoden aikana eskarilaisille on tarjonnut 
mahdollisuus toimia yhteistyössä koulun sisällä monis
sa eri toiminnoissa ja  kokoonpanoissa. Koko koulun väen 
kanssa yhdessä on toteutunut mm. kuukausittaiset laulu- 
hetket salissa, erilaiset teemaviikot ja  juhlat, kansallisten 
juhlapäivien huomiointi ja  viimeisimpänä eilen vietetyt 
vappukame vaalit. Koulullamme vierailevat ulkomaiset 
seurueet ovat usein kiinnostuneita myös esiopetukses
ta ja  aina tietysti tervetulleita luoksemme tervehdys- 
käynnille. Senjohdosta lasten kielitaito laajenee jatkuvasti 
erikielisillä tervehdyksillä: englanniksi, venäjäksi, 
saksaksi... Esi- ja  alkuopetuksen yhteistyö Hyökän
nummen koululla on merkittävää jopa valtakunnallisella 
tasolla ja  ideoita toiminnan kehittämiseksi ja  yhteistyön 
tiivistämiseksi kytee taas kovasti. E si-ja  alkuopetuksen 
teemapäivät olympialaisten ja  poliisivierailun merkeissä 
olivat alkusoittoa pitkäjänteiselle pajatyöskentelylle, 
johon osallistui koulumme 1 .luokkalaiset, 1.-2.luokan 
p ienryhm ä ja  esiluokka sekä p ä iväkod in  kaksi 
esiopetusryhmää. Pajoissa pyrimme mm. tarjoamaan 
lapsille valinnan mahdollisuutta ja  tukemaan lasten 
harrastuneisuutta. Tämä toimintatapa on palautteesta 
päätellen tuntunut mukavalta niin lasten, heidän van
hem piensa  kuin  o p e tta jien k in  näkökulm asta . 
Esiluokkalaisten kummeina on tänä lukuvuonna toimi
nut rehtorimme Vesa Lehmosen 5.luokkalaiset. Näin
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kummeus jatkuu tulevilla 1./6.luokkalaisilla niiden 
kohdalla, jotka jatkavat meidän koulussa. Kummit ovat 
tärkeitä tukipilareita eskareillemme ja  molemmat luokat 
odottavat tapaamisia yhtä innokkaasti. Kummien kanssa 
on mm. luettu paljon kiijoja kirjallisuusviikolla, pelattu 
erilaisia pelejä, leikittyjä ulkoiltu. Äskettäin kummit juuri 
esittivät meille pöytäteatterina sadut “Vehnäntähkä” ja  
“Punahilkka”. Kummit ovat olleet aina tarvittaessa apuna 
ja  tukena. Kiitos kummiudestanne!

Retket erilaisiin kohteisiin ovat lapsille yleensä ikimuis
to isia . E siluokka on tehny t lukuvuoden  aikana 
1 .luokkalaisten kanssa retken Mäntsälän seurojentalolle 
Musaralli -esitykseen, Järvenpäätalolle Prinsessa Ruu
sunen -teatteriesitykseen sekä kevätretken huhtikuussa 
Porvooseen lelumuseoon ja  Brunbergin makeistehtaalle. 
Nämä reissut on meille mahdollistanut aktiivinen luokka- 
toimikunta. Kiitos vanhemmat avustanne!

“Voimia mul' on näissä, on paljon sormenpäissä...”
...ja muutenkin terveen itsetunnon tukeminen ja  omiin 
kykyihin luottaminen sekä sosiaalisten taitojen kehittä
minen ovat ollet keskeisellä sijalla toiminnassamme näi
den eskareiden kanssa. Nämä taidot ovat vankka pohja 
tulevalle opiskelutaipaleelle. Esiopetusta säätelee Mänt
sälän kunnan esiopetussuunnitelm a, jonka mukaan 
esiopetuksen  tä rke im p iä  teh täv iä  on lapsen 
oppimisvalmiuksien tukeminen ja  oppimisvaikeuksien 
ennaltaehkäisy. Aiemmin mainitsemani erilaiset toiminta
tavat tukevat hyvin OPS:n toteutumista. Lisäksi olemme 
tietysti toteuttaneet vuoden aikana paljon erilaisia tee- 
m ojaja projekteja omassa luokassamme.

“Kevätsää lämmittää, luonnon kaiken herättää...” 
Minulla on ollut taas tänäkin vuonna ilo työskennellä 
esiopetuksen lisäksi myös perusopetuksen puolella. 
1 .luokkala ise t, 2 .luok k a la ise t ja  kuvaam ataidon  
valinnaisryhm ä (3 .-6 .luokkalaiset) ovat tarjonneet 
piristävää vaihtelua eskariopen toki muutenkin niin mo
nipuo liseen  arkeen. T ätä työ tä  on m ukava tehdä 
Hyökännummen koulussa!

“Pian on laulut laulettuja lähdettävä on, 
hei vaan, heipä hei ja  lähdettävä on.
Toisen kerran tavatessa laulut uudet on, 
hei vaan, heipä hei ja  laulut uudet on.”

Aurinkoisia kesäpäiviä kaikille!
Anne Hampori, esiluokan opettaja

Tervehdys Hyökännummelta!

Hyökännummella eletään voimakkaan väestön kasvun 
aikaa! Torppaa nousee hallitusti. Kasvua “hallinnoi” 
vireillä oleva osayleiskaava,johon on kiijattu mm. väes
tön kasvun tavoitteet tietyllä aikajänteellä.

Osayleiskaavahan ei ole vielä lopullista siunausta saa
nut, vaan tu lee näillä  näkym in tu levana syksynä 
valtuustoon. Hyökännummen asukasyhdistys (siis asuin
alueemme asukkaat) on myös sanonut painavan sanan
sa osayleiskaavan suunnitteluvaiheessa. Uusillekin asuk
kaille tietona, että yksi yhdistyksen punainen lanka on 
ollut ja  on edelleen asuinalueemme väestön asuin- 
viihtyvyydestä huolehtiminen. Tähän pakettiin liittyy voi
makkaasti se, että väestöllä on läheisyysperiaatteella toi
mivat laadukkaat peruspalvelut.

Voinee todeta myös sen, että kaikessa mitä täällä voi 
peruspalveluksi sanoa on yhdistyksellä ollut näppinsä 
pelissä erilaisin kannanotoin tai aloitteiden muodossa 
kuntamme suuntaan.

Hyvin mielin voinee myös sanoa, että nyt alkaa olla jo 
kaikki ikäkaudet lähipalvelutarjonnan piirissä. Asukkai
den ajama Kellokosken terveysaseman laajennus tuo 
erityisen hyvän lisän peruspalveluvalikoimaan.

Alueellamme on Mäntsälän seurakunnan Kerhotalo jo  
pitkine toiminnallisine perinteineen.”Tupa”on yksi kes
keisiä väestön toimintapaikkoja asuinalueella.

No, tulevaisuus on edelleen uusia ideoita ja  haasteita 
täynnä. A jankoh ta isena  hankkeena on yhdessä 
Ohkolalaisten (kyläyhdistys) kanssa tuon niin kauan 
haaveilemamme kevyenliikenteen väylän saaminen sa
noista tekoihin. H ankehan on edelleen kuntam m e 
ykköshanke kevyenliikenteen väylissä.Tiehen on myös 
tiehallinnossa budjetoituna rahat. Muttana on vain se, 
että mikä on se vuosi, jolloin rahat laitetaan itse hank
keen toteutukseen?

Reippaita kesäpäiviä!
Antton Hägglund
Hyökännummen asukasyhdistys ry:n pj.

Edullinen / f / t
itas /¡/to  IVeritas //ybpovakuutus

Liikennevakuutus alk.

21, puh 010 5502 390
enmaan vakuutuspalvelu: Kari Peussa, puh. 050-5290 038

^ V E R I T A S  Vakuutukset • Rahastot

TILITOIMISTOPALVELUT
PIENYRITYKSILLE:
-JOUSTAVA HENKILÖKOHTAINEN PALVELU
- HELPOSTI, NOPEASTI JA LUOTETTAVASTI
- MYÖS ASIAKKAAN LUONA
- NEUVONTAPALVELUT 
-YLI 10VUODEN KOKEMUKSELLA 
Soita ja Sovi Tapaaminen - Se kannattaa!

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

14



K e l l o b i k e i  S i v u a p t e e k k i

TARVITSEEKO___
£ - p u u ta rh a k o n e e s i  k o r ja u s ta ?  

4 - k i i n t e i s t ö s i  h u o l to a ?  
i—-» - p i h a s i  k e sä -  t a i  t a l v i - 

kun n o ssap ito a?palvelee arkisin 9.30 -  17
puh. 09 - 284 511 V, / Q  - t a k k a s i  p o l t t o p u i t a ?

Tervetuloa! SOITA: 0400 710 353
Ju h a  Halme

Ä  &  T  L a i n i o M a r k o  L i n d q v i s t  T m i

- soratoimitukset - vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valmiskalusteilie

puhu 0 4 0 0  6 0 7  4 3 9  /  A rto - kalusteet mittatilauksena, käsityönä 
Myös huonekalujen korjaukset

0 4 0 0  6 7 8  7 4 9  /  T im o
0 4 0 0  9 9 7  5 5 9  /  M arko Puh. 040 565 8635, Haarajoki

K A S T I L L A  T A L O S 1 Y Y N T D K E L L O K O S K E N

Tapio itamtanen, Ohkola KODINKONEHUOLTO
pyh. 040 767 2942 -VARAOSAT

S01TAI -TARVIKKEET

-HUOLTO

K A S T E L L I  ■ £ ■
-K A IK K I M ERK IT  24 H

04QQ-712 5 0 5  RUUKINKUJA 1,04500 KELLOKOSKIJÄRKEVIN TAPA TEHDÄ KOTI

J ä r v e n p ä ä n

< ö >  LUKKO OY
M Ä N T S Ä L Ä - T R A N S  O Y

Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat

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

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, kaivinkone- ym. kuljetukset
puh. 0400- 880 339, 0400- 846 148

w w w .ja rv e n p a a n ly k k o .f i

M o n i p u o l i s t a  t o n a r a k o i i f  i a
KELLOKOSKEN T A K S I/T U U S U LA

Asem a 1 0 6 6  4 5 0 0
« kaivinkone L ä h ita k s i 0 1 0 0  7 3 0 0
• metsäperämim
• atraus- ja Hekoituskalusto ELLONEN 0400-455104 

RIIKONEN 0505521442 1-0 hlöä

K ari S ä i p ä  0 4 0 0  4 9 9  6 1 4
HEINO 050-577 0476 

JÄRVINEN 0400-400 690

Laadukkaat maisten alusasut. 
Sovi esittely!

Anneli Eerola
email: anneli.eerola@leona.fi 

0400 920 746

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 -  5177458

http://www.jarvenpaanlykko.fi
mailto:anneli.eerola@leona.fi


KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 

Lumenauraukset

Pietarinojantie 87, 04530 OHKOLA 
Puh. 040 542 6383 Fax. 019- 6889150

Lähivakuutusyhdistys
Keski-Uusimaa

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

KOULUTETTU
K IR O PR A K T IK K O  SA M PO  L A ISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PÄÄ-, NISKA- JA HARTIASÄRYT
L- JA AILARAAJIAKIVUT, 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, 
n n OR Järvenpää

M  1 1 1  Puh. (°9) 279 3550

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

ÄÄj \  Tarvitsetko
°y Tilausliikennepalvelua?

N y k y a ik a in e n  k a lu s to m m e  on  k ä y te t tä v is s ä n n e .

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

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

Avoinna ma- pe 
Puh.tunti ma-pe

klo 8.00 -16.00 
klo 11.30-12.00

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

■ TILATAKSI
P A S I V A L O

Ohkola-Jokelanseutu

GSM 0400 217 505

N
v U

KAUNEUSHOITOLA

SKY - Kosmetologi, meikkoaja, maskeeraaja 

INNA MIETTUNEN 
Kasvo-, jalka-, käsi- ja vartalohoidot jne.

Käytettävissä myös solarium 
Maskeeraukset, häämeikit ja kampaukset, 

tyyliohjausta
Ajanvaraukset 040 560 7496
Roinilantie 3 04500 KELLOKOSKI

TAKSI
w n

m  4 ^ ~

OMcka Juj^enen
OHKOLA

(019) 6889 140 
0400 304 676

Koskifeello Oy
04500  kellokoski
A  * * =« »-===1» ̂  * 7 )

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

erikoisliike 
Luotamme laatuun

PUUSEPÄNTYÖT-SAUNAT-PORTAAT-YM5

Lti' rve. li - - t
Puutyö Timo Salminen

Aittomäentie 29 L A j j  '
04530 OHKOLA/"" I S v
040-515 59591)  \f , i d  X j 2
019-688 9 0 2 ^r  ° v Tv
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http://www.lahivakuutus.fi/keskiuusimaa

