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Jokamiehenoikeuksista....c ;
Meillä Pohjolassa on Euroopan (ja miksi ei koko maailman) muihin maihin verrattuna jotain harvinaista ja vaalimi

sen arvoista: Jokamiehenoikeudet. Saamme liikkua metsissä ja maisemissa, saamme sienestää ja marjastaa, 
saamme käyttää metsäteitä ja  peltoteitä (jos niitä enää on). MUTTA! Onko nyt niin, että kaikki eivät tiedä, että jopa 
jokamiesoikeuksilla on rajansa? Tai onko vielä pahemmin: että kaikki eivät välitä edes normaalista kanssakäymisen ja 
-elämisen normeista? Välillä mietityttää.

Saako toisen pihapiirissä olevista marjapensaista ottaa marjat? Entä saunan nurkalla olevat kanttarellit? Missä 
menevät “pihapiirin” rajat? 50 metriä talon nurkalta? Tai 200 metriä niin kuin vanhassa lakikirjassa sanotaan? Entä 

saako toisen katiskasta viedä kalat?

Jo kysymyksen asettaminen tuntuu tyhmältä. Edellisiin ainoa vastaus on: EI. Ei luvatta saa. Uskoisi kaikkien sen 
tietävän.

Mutta näköjään niin ei ole. Kaikki eivät tiedä. Tai eivät välitä. Tai tekevät tahallaan. Miten muuten on selitettävis
sä, että selvästi pihapiirissä olevasta kasvimaasta viedään punajuuret, porkkanat ja  valkosipulit. Näin tapahtui 

keskellä kylää elokuun alkuviikolla. Kasvikset revittiin maasta - ja kuuleman mukaan levitettiin naapurin pellolle. Ei 
siis edes viety kotiin... Tekijät oli nähty, mutta pimeällä (tämä tapahtui klo 22 aikoihin).... Eihän tässä nyt ihan 
katastroofm aineksia ole (kun tätä kirjoitan, niin hirmumyrsky muualla vie ihmisten kodit ja henget) - mutta ikävältä 
tuntuu. Tosi ikävältä tämäkin. Ei meidän kylässä tällaista tarvittaisi.

Laura Buttler

T o iv o t a m m e  h y v iä  s ie n ir e t k iä  “ l u v a l l is il l a  t e il l ä ”  

Satuja Laura

Ohkolan Nuorisoseura ry :n hankkiman uuden tietokoneen kanssa olleiden ongelmien vuoksi lehtemme ilmestyy 
myöhässä. Myöhästyminen ei siis johdu toimituksesta. Siitä huolimatta pahoittelemme asiaa.

Lauraja Satu

S eu r a a v a  l e h t i  il m e s t y y  m a r r a s k u u s s a  2005 (a in e is t o  t o im it e t t a v a  30.10.2005 m e n n e s s ä )

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, Sari Hämäläinen 
Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunnasta, Iivo Koirikivi Hyökäpartiosta, Satu Latostenmaa Ohkolan 
Diakonia-ja lähetystoimikunnasta ja Maamiesseurasta, Riitta Nordgren Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnasta, 
Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta, Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseurasta ja Kirsi Lindgren Hyökännummen asukas
yhdistyksestä

Lehden taittoja toimitus: Lehtitoimikunnan valitsema toimitus, johon kuuluvat päätoimittaja Laura Buttler p. (019) 
6889 051 ja taittaja Satu Leino p. 040415 8965. Lehden ilmoitusmyynnin hoitaa Heli Allonen p. 040 763 8911.

Painotyö: Satakumian Painotuote Oy.

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

Jakelu: Yhdistysaktiivit
Hyökännummen j alcaj ien yhteyshenkilö: 

Kirsi Lindgren 040 524 8862 
Ohkolan maantienvarsi:

Päivi Lindell 040 569 7607 
Vähäkyröntie:

Susan Alho 040 716 8010

Vähäkylä ja  Arolan kylätie:
Vesa Pirjola 050 381 9234 

Keravanj ärventie:
Sirkku Vainio 040 533 1904 

Keravanjärven seutu Hyvinkäälle päin: 
Tuula Heikkinen 040 524 8471

Keravanjärven seutu Mäntsälään päin: 
Sisko Nikkinen 040 709 3408 

Kannisto j a Vanha Piij ola:
Minna Linna 050 561 1779 

Kortistonkulma ja  Kivistönkulma: 
Heli Allonen 040 763 8911

mailto:ohkolansanomat@surfeu.fi


Tapahtumakalenteric
Hyökännummen asukasyhdistyksen syyskokous

marraskuun puolessa välissä tottuneesti teemallisena 
asukasiltana. Tarkemmin lähempänä informaatio mm. 
postiluukku] akeluin.

9c

Ohkolan Nuorisoseura ry:n 
sääntömääräinen syyskokous

su20.11. klo 18 Ns-talolla. Kaikki jäsenet ovat tervetul
leita mukaan kokoukseen päättämään ensi vuoden 
toiminnasta!

9c *

Ohkolan VPK:n ja Ohkolan palokuntayhdistyksen 
syyskokous

02.11.2005 klo 19 Ohkolan palotallilla

9c 9c

Mäntsälän kansalaisopiston liikuntaryhmät 
Hyökännummen koululla

Ma 05.09. klo 20-21 käynnistyy taas Naisten ja miesten 
liikuntaryhmä. Myöhäisestä ajankohdasta johtuen tunnit 
lopetetaan 20 minuutin venyttelyosuuteen.
Ti 06.09. klo 17.30-18.15 alkaa Liikuntaa 5-6-vuotiaille 
-ryhmä uuden ohjaajan Ulla Vaipan johdolla.
Ke 07.09. klo 15-16 kokoontuu koululle Eläkeläisten 
liikuntaryhmä.
Ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu joko Mäntsälän 
kansalaisopistoon soittamalla (019-689 0371), internetin 
kautta www.mantsalanopisto.fi tai ohjaajalle ennen 
tunnin alkua. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjes
tyksessä. TERVETULOAMUKAAN!

9c 9c

Hyökännummen kerhotalon toiminta alkaa
- kerhotoiminta viikolla 35
- perhekerho viikolla 36 
Syyslomaviikko 42 ei toimintaa.
Katso muut SRK-tapahtumat viikkolehdistä.

9c 9c

Oka
Naisten sählyä Ohkolan koulun liikuntahallissa to alk. 
08.09. klo 19-20. Mailoja saa paikan päältä, tervetuloa.

9c 9c

Diakoniatoimikunta:
Eläkeläisten virkistyspäivät Nuorisoseurantalolla
joka kuukauden 3. keskiviikko 21.09., 19.10., 16.11. ja 
14.12.klo 12-15.Ruokajakahvi5€.

V irsilau lu illa t
to 06.10. klo 18.30 Kirsti Allosella (Ohkolantie 287) 
to 10.11. klo 18.30 Hilkkaja Tapani Rautasuolla 
(Eerola-Kortistotie 407)

Kauneimmat joululaulut Nuorisoseurantalolla

la 17.12. klo 15 ja myyjäiset klo 16.

Hyökännummen kerhotalolla:

Perhekirkko SU 02.10. klo 13 
Hoosianna-juhla SU 27.11. klo 12 
Puuroaamiaiset ke 12.10. klo 9jake02.11. klo 9

Tervetuloa kaikkiin tilaisuuksiin!

* *■

HUOM IO!. .HUOMIO!

K y l ä k o k o u s  t o r s t a in a  2 9 .0 9 .2 0 0 5  k l o  1 9  N u o r is o s e u r a n t a l o l l a

Kylätoimikunta on etsimässä uutta toimintamal
lia. Kylälehtitoimikunta, jossa on edustusta kai

kista kylän yhteisöistä, kokoontuu lehdenteon yh
teydessä vähintään viisi kertaa vuodessa keskuste
lemaan kylän ajankohtaisista asioista.

On syntynyt ajatus, että sama kyläaktiivien ryh
mä ottaisi kylätoimikuntana kantaa asioihin, joita 

pitää viedä eteenpäin. Myös kylän luottamamus- 
henkilöt kutsuttaisiin kokouksiin, jotta tiedonkulku 
kunnan ja kylän välillä sujuisi. Tällaista toiminta
mallia voitaisiin ainakin kokeilla esim. vuoden ver

ran ja sitten joko palata vanhaan tai parannella uutta 
mallia kokemusten perusteella.

Mutta tässä asiassa viimeinen sana on kylä
kokouksella, j oten tervetuloa mukaan keskus

teluun. Luottamushenkilöitä odotetaan paikalle ker
tomaan kunnallisia kuulumisia ja kuuntelemaan ky
läläisten ajatuksia. Toivon mukaan kylälehden teki
jät ovat paikalla myös.

Eira Andersson
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c Ohkolan N uorisoseura

c JK esäkuulumisia

M ö l k k y k is a t

SM/MM mölkkykisat käytiin taas perinteisesti 
Lahdessa 13.8. lauantaina klo 10.00 alkaen. Ohkolan 

Nuorisoseurasta kisaan ilmoitettiin yksi neljän hengen 
joukkue. Mukana olivat Sari Hämäläinen, Seppo Savela, 
Keijo Säijälä ja  Kauko Kenttä. Hyökännummelta oli 
mukana myöskin yksi joukkue: Pertti Hämäläinen, Patrik 
Hämäläinen, Tomi Hämäläinen ja  Aleksi Laitinen. 
Kaikkiaan joukkueita Lahden venesatamassa oli noin 
126, joten porukkaa riitti, kun mukana oli tietysti myös 
kannustaj aj oukot.

Kisapaikka rannassa oli aivan upea. Syömään ja 
uom ia nauttim aan pääsi rannassa olevaan 

ravintolaveneeseen. Kahvio oli myös ahkerassa 
käytössä. Meille Seppo oli reippaana miehenä keittänyt 
kahvia termospulloon ja  tehnyt leipiäkin mukaan, joten 
mukava oli keskittyä peliin. Joukkueellamme oli myös 
oikein hyvätja ääneekkäätkannatusj oukot. Kiitos heille! 
Jokainen meistä pelaajista yritti siis parastaan ja upeita 
heittoja myös nähtiin, vaikka tällä kertaa emme päässeet 
alkuottelua pidemmälle. Iso kiitos kaikille joukkueen 
jäsenille, ensi vuonna petrataan!

Hyökännummen joukkueella, joka pelasi nimellä 
“W andaalit” , meni peli aika hyvin putkeen. 

Seitsemästä joukkueesta pääsi pisteiden perusteella 
neljä parasta jatkoon - Wandaalit jatkoonmenijöiden 
joukossa. Seuraavaksi kisattiin näiden neljän joukon 
kesken nelj ä peliä. Wandaaleille tuli kolme voittoa, j oten 
voitonhurma oli mahtava! Tässä vaiheessa alkoi tuntua 
jo aika uskomattomalta, että näinkin pitkälle oli päästy.

Edessä oli siis kahden joukkueen kisa, Wandaalit 
vastaan Hiljaiset nirkat. Jatkoon pääsisi kahdella 

voitolla. Jännitystä alkoi olla ilmassa, ja vastapelurit 
olivat selvästi hyvin treenattuja. Ja niinhän siinä kävi, 
että ne kaksi peliä hävittiin ja jatko tyssäsi siihen. Mutta 
upea oli taas päivä kaiken kaikkiaan Lahdessa, vaikka 
välillä vähän vettä ripsahtikin.

Kaikille mukavaa syksyä toivottaa Sari Hämäläinen

( --------------------------------------------------
Ohkolan Nuorisoseurantaloa 

vuokrataan
kokous-, harrastus- j a juhlakäyttöön.

Varaukset ja näytöt: talonhoitaj a Helena Kukkola 
0407664539.

Lisää osoitteesta www.ohlcolannuorisoseura.net

Ö l j y m ä e n  t a l k o o l a is il l e  s u u r k iit o s !

Kesän kuluessa olemme saaneet nauttia entistä 
viihtyisämmissä puitteissa oman teatterimme esi

tyksistä. Yleisöä on ollut paljon ja heidän ihastuksensa 
on ollut v ilp itöntä. K atsojat ovat ihm etelleet 
Ohkolalaisten talkootyöllä aikaan saamaa muutosta koko 
Öljymäen alueella. Runsaasti kiittävää palautetta on tul
lut mm. lehdistön kautta -  eikä suotta.

Olkaamme iloisia ja ylpeitä kukin omasta työpanok
sestamme yhteisen harrastusmahdollisuuden jat

kumisen hyväksi. Talkoolistoille on kertynyt tähän men
nessä yhteensä 70 nimeä! Erityisen kiitollisia saamme 
olla seuraaville työmyyrille, jotka ovat olleet todellisia 
työnsanlcareita: Keijo Säijälälle on kertynyt lähes 80 mer
kittyä työtuntia, Pekka Eerolalle on yli 40 tuntia tähän 
mennessä ja Seppo Savelalle lähes saman verran. Sep
po Savela teki myös sähkötyöt talkoilla. Pärepuut saa
tiin lahjoituksena Seppo Lepolalta ja Toivo Viljalta. Suu
rimmat konekaivuutyöt teki Timo Eerola joutuisasti ja 
ajallaan, laitokset myös kaikille muille koneita, laitteita ja 
kalustoa lainanneille.

Talkoolaisten päreet eivät palaneet edes pärehöylän 
ääressä, jossa työtä tehtiin kellon ympäri Toivo Vil

jan johdolla, kertoo projektin vetäjä Seija-Liisa Pelto- 
ranta. Päreiden teko oli rankin, mutta mielenkiintoisin 
talkoopäivä perinteitä arvostavan Seij a-Liisan mielestä, 
joka lähes asui Öljymäellä kesäkuukaudet. Siitä kai syn
tyi idea aittojen vuokraamisesta yönviettopaikaksi 
elämysturisteille.

Tätä kirjoitettaessa on vielä joitakin rakentamiseen 
liittyviä talkoopäiviä edessä, mutta projekti valmis

tuu syyskuun loppuun mennessä. Projektin johto
ryhmällä on tietysti vielä urakkaa runsaasti paperien 
kuntoon saattamisessa, jotta raha TE-keskuksesta hel- 
tiää.

Tiina Lehto

V a e l l u s  p e r u u n t u i

Nuorisoseuran tämän kesäinen vaellusretki Lappiin 
j ouduttiin perumaan vähäisen lähtijämäärän takia. 

Tarkoitus oli edellisten vuosien tapaan matkata linja- 
autolla Lappiin, ja tällä kertaa vaeltaa Muotkatunturin 
maisemissa. Vastaavaa retkeä ollaan suunnittelemassa 
nyt ensi kesälle. Tarkempia tietoja talven aikana, seuraa 
kylälehden ja  paikallislehtien palstoja.

Heli Allonen
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Kesäteatteri 2005 Öljymäellä

Onnistunut teatteriesitys on työryhmälle kuin ensi 
suudelma, sen muistaa loppuelämänsä ja sitä jää 

kaipaamaan... Kesä 2005 Heinähatun ja  Vilttitossun ja 
Rubensin veljesten osalta oli suudelmista suloisin.

Kesä 2005 oli kaikin puolin onnistunut. Hyvät moti
voituneet näyttelijät ylittivät kaikki itsensä, ilo ja 

positiivinen energia välittyi katsomoon toivotulla 
tavalla. Jokainen voi olla itsestään ylpeä ja varmaan 
onkin?

|  .Mikä kaikille aikuisista jäi mieleen parhaiten pikku 
1 ./pikku varikset, jotka kesän lopussa eivät niin pieniä 

olleetkaan. Terve itseluottamus ja  esiintymisvarmuus 
olivat tehneet tehtävänsä, joten aikuisiakin haastettiin 
mm
Lapsi: Älä jätä tavaroitasi tänne, rekvisiitalla on omat 
paikat!
Aikuinen: ????(mistä sä puhut ?)
Lapsi: Ymmärrätkö?
Aikuinen: ???? ( mistä sä puhut ?)
Lapsi: Jos sä vielä jätät tavarasi tähän, mä heitän ne 
roskiin!
Aikuinen: Ai sä puhut näistä mun vaatteistani tässä, .joo 
anteeksi kauheesti..ei tule toistumaan.

Variksille kun antoi tehtävän sitä noudatettiin 
kirjaimellisesti, ehkä meillä aikuisillakin olisi tästä 

jotain opittavaa? Aina hyvän tuuliset varikset oli ilo 
kohdata, satoi tai pastoi niin aina hymyt huulilla, yksi 
suunnittelee Hollywoodiin lähtöä, toinen vannoi ettei 
ikinä lopeta näyttelemistä, kolmas haaveilee jo tulevasta 
kesästä...kiitos varikset teille, olitte loistavia.

Aikuiset omissa rooleissaan tekivät loistotyötä myös, 
ensimmäisen ja viimeisen näytöksen välillä oli huima 

ero. Niin kuin hyvillä jutuilla on tapana ne lähtevät 
lentoon ja elävät omaa elämäänsä. Kattilankosken Karita 
upeine kainalokarvoineen vapautui kesän aikana 
sellaiseen hurmokseen, että toivon mukaan ei vienyt 
roolihahmoaaan kotiin saakka. En ole kuullut palautetta 
mieheltä. Isä Jyrissä oli juuri oikea annos perus
suomalaista miestä, joten en yhtään ihmettele, että 
asunto välittä jänä Suomen parhaita. (Näin olen 
kuullut..???) Alibullenit tanssivat ja  lauloivat niin 
takapuolet väliin irtosivat, todellista tekemisen meininkiä. 
Rillirousku hurmasi naiskatsojat tummilla laseillaan ja 
karatetaidoillaan, ihailijoita riitti. Isonapa söi, soija söi 
niin kuin metodinäyttelijän pitääkin tehdä rooliin 
valmistautuessaan. (Nyt kuulema Painonvartijoissa ja 
lähettää laskun minulle). Mies, joka liikuttuu luonnon 
kauneudesta kyyneliin, ei voi olla paha, vaan joka anopin 
ihannevävy, kiitos Mr Simolin. Ja sitä Painon- 
vartijalaskua en muuten maksa, tyrkkää vaikka 
verottajalle. Pääpari Heinähattuja Vilttitossu täys 10 
arvosanaksi, kiitos nöyrä. Teitte vaativat roolinne 
upeasti.

Mutta loistavaan kesäteatteri m enestykseen 
tarvitaan myös 

Upeat talkoolaiset, kiitos.
Hyvät äänimiehet, kiitos.
Huolehtivaiset varisvahdit, kiitos

Ja loistavat ihmiset, jotka hoitivat markkinoinnin ja 
muun ns. tylsän työn. Tuottaja Minna Linna esim. oli 

paikalla lähes joka näytöksessä paitsi ensi-illassa 
(kaverin häät) - erittäin huono peruste olla tulematta, 
mutta markkinointi pelasi ja yleisöä tuli. Hän toimi väliin 
myös esinaurajana ja taustatansijana joissain esityk
sissä. Kiitos. Kesä 2005 oli minulle ikimuistoinen 
kokemus, kiitos siitä teille kaikille. Tälläistä onnistumista 
on ilo sitten kiikkustuolissa sorsa kädessä muistella, 
t. Markku Hyvönen

L ä h e s  3 5 0 0  k a t s o j a a  n ä k i  

H e in ä h a t u n  j a  v il t t it o s s u n

1 umpi  on parempi yhdistelmä: Oikea asenne ja väärä 
J^pulceutum inen vai väärä asenne ja oikea pukeutu
minen? No autan vielä ajatusleikissä., olet kesäteatte
rissa, taivas itkee suuria kyyneleitään, tuulee, mutta fiilis 
on muuten hyvä ja näyttelijät hyppäävät näyttämölle 
ilmasta huolimatta?

Thmettelin tuota suomalaista kuuluisaa sisua mennee- 
Jn ä  suvena useaan otteeseen katsomon täyttyessä pie
nistä ja isoista teatterinystävistä. Mitä kovempi oli sade, 
sitä leveämpi oli näyttelijöiden hymy ja sitä vauh
dikkaampi oli meno näyttämöllä. Hyvä fiilis tarttuu, on
neksi, niin vahva on vuorovaikutus katsomon ja näyt
tämön välissä. Ilmoillehan emme voi mitään, asenteel
lemme kylläkin.

Tiinan ja  Sinikan hyvä teksti, Altin svengaava mu
siikki ja  Markun kekseliäs ohjaus antoivat aihetta 

hymyyn ja sekä hyvät eväät menestyksekkäälle kesälle.

K iitos kaik ille , etenkin Ohkolan suurelle 
talkooporukalle ja -hengelle, upea suoritus jälleen 

kerran! Minna Linna
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Ohkolan N uorisoseura

S yksyn  toim intaa

SlRKUSOHJAAJIEN TAPAAMINEN

Nuorisoseuran sirkuskoulun ohjaajat kokoontuivat 
lauantaina 28.8. Ohkolan koululle tapaamaan toi

siaan ja vaihtamaan kuulumisia uuden harrastuskauden 
alkaessa. Luvassa oli myös koulutusta. Ammattilais- 
opettajamme Heikki Leppävuori antoi opastusta eri 
sirkusvälineiden käytössä ja erilaisten temppujen ope
tuksessa ja  avustamisessa. Toisena kouluttajana oli 
Elina Kaasinen, jolla on vahva voimistelutausta. Elina 
puhui paikalla olleille aloitteleville ohjaajille ohjaami
sen perusasioista.

Suurin osa osallistujista oli vanhempia Sirkuskolan 
harrastajia, jotka ovat nyt astumassa ohjaajan saap

paisiin. Henna Anttonen, Armi ja  Iida Pietala sekäNetta 
Lepistö aloittavat tänä syksynä alkeisryhmien ohjaa
misen. Maija Widqvist ohjaa Sirkuspoikien ryhmää. Li
säksi kurssilla oli mukana Johanna Kohonen ja Eveliina 
Hynninen, jotka tulevat toimimaan apuohjaajina ja 
sijaisina tulevalla kaudella.

Sirkuskolan viides vuosi näyttää oikein hyvältä.
Suunnitelmat tulevalle kaudelle ovat hyvät, ja koko 

ajan mennään eteenpäin, Heikki Leppävuori totesi 
koulutustilaisuudessa. Myös pidempään mukana olleille 
harrastajille voidaan tarjota uusia haasteita ja mahdol
lisuuksia kehittyä edelleen Heikin ohjauksessa, sillä 
Heikki opettaa tulevalla kaudella kaikkia jatkoryhmiä.

Tulevan toukokuun juhlanäytökseen asetetaan ta
voitteita, suunnitelmissa on monipuolisia numeroita 

sirkuksen eri osa-alueilta, kertoo Heikki. Kausi huipen
tuu siis toukokuussa olevaan juhlanäytökseen, joka pi
detään oikeassa sirkusteltassa nuorisoseurantalon pi
hassa.

Heli Allonen

Koko sirkusohjaajakaarti koolla. 
Mutta kenestä näkyy vain jalat? 
Kuva: Heli Allonen

H a r r a s t u s k a u s i  p y ö r ä h t i  k ä y n t iin

Nuorisoseuran kerhot ja  kurssit ovat pyörähtäneet 
käyntiin syyskuun alkupuolella. Sirkuskolan kausi 

on alkanut 5.9., mutta joihinkin ryhmiin mahtuu vielä 
mukaan. Vapaita paikkoja voi tiedustella Karita Laisilta 
puh. 050 357 7243. Sirkuskola keskittyy tällä harrastus- 
kaudella 5-vuotisjuhlanäytökseensä, joka on toukokuus
sa 2006 oikeassa sirkusteltassa!

Lasten tanssillisen liikunnan ryhmät jatkavat toimin
tansa 18.9. Elina Kaasisen johdolla. Tanssillista lii

kuntaa pääsee harrastamaan sunnuntai-iltapäivisin 
Ohkolan koululla. Ryhmiä on kaksi, osallistujien iän mu
kaan: 6-9 -vuotiailleja 10-14 -vuotiaille. Molempiin mah
tuu vielä! Kurssin hinta on 20 euroa, ja kurssi jatkuu aina 
marraskuun loppuun saakka. Luvassa liikuntaa, tanssia 
ja  voimistelua. Näille kurssille voi ilmoittautua Heli 
Alloselle puh. 040 763 8911.

Lisäksi tilaa on vielä aikuisten aerobic-kurssilla, joka 
kokoontuu sunnuntai-iltaisin klo 18-19 Ohkolan kou- 

lulla. Ohjaajana on Minja Tuominen, joka lupailee 
aerobista jumppaaja lihaskuntotreeniä naisille ja  miehil
le. Kurssin hinta on 25 euroa, ja kausi on syksyllä 4.9.- 
27.11. Ilmoittautumiset Heli Alloselle puh. 040 763 8911.

Aktiiv ista  syksyä harrastustoim innan parissa 
toivottelee Heli Allonen

L a s t e n  t e a t t e r ik u r ssi

Lasten teatterikurssilla aloitti 15 teatterista innostu- 
lutta tyttöä ja poikaa su 4.9. Kurssilla on tarkoitus 

tutustua teatterin perusteisiin Markku Hyvösen ohjauk
sessa leikin ja yhdessätekemisen kautta. Kurssin lopuk
si ryhmä esittää pienen näytelmän joulukuussa Ohkolan 
Ns-talolla.

Teksti ja  kuva Minna Linna
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Sateisen päivän jälkeen aamu vaikeni poutaisena ja 
kirkkaana, siispä retkemme alkoi loistavasti. Retki 

alkoi Hyökännummen kerhotalolta klo 7.30. Matkan var
relta nousi kyytiin retkeläisiä ja loput Mäntsälän Matka- 
huollosta, entisiä Ohkolassa asuneita. Meitä kertyi yh
teensä 50 henkilöä. Autonkuljettajamme Erkki Taipale 
on myöskin joskus asunut Ohkolassa. Mäntsälästä 
lähdettyämme Lea Kotiluoto, matkamme johtaja, toivot
ti retkeläiset tervetulleiksi kertoen ohjelm asta. 
Kanttorimme Tapani Rautasuo jakoi miesten avustuk
sella lauluvihkot, joista laulelemme virkistyspäivillä hä
nen säestyksellään. Siispä jatkoimme laulellen.

Lohjalta nousi kyytiimme päivän oppaamme Irja 
Olkinuora, jolla totisesti on sana hallussa. Puhetta 

pulppusi koko ajan, selittäen paikkoja, kuvaillen luon
toa ja välillä lemirunojaan lausuen ja tarinoita kertoen. 
Puheiden välillä hän ehti viittilöidä tietä kuljettajalle ja 
pitää myöskin meidät matkalaiset kurissa niin kuin kun
non ohjaajan täytyykin, ettei kukaan eksy porukasta.

Ensimmäinen pysähdys oli Pyhän Laurin kirkon edes
sä Lohjalla, jossa tutustuimme Valtioneuvos, maan

viljelijä, tohtori Johannes Virolaisen hautaan. Lauloim
me Tapani Rautasuon johdolla Karjalaisten laulun sekä 
Siunaa ja varjele meitä. Näimme Lohjalla myöskin Val
tioneuvos Virolaisen muistomerkin, joka oli kolme mus
taa kiveä.

maiden valtionpäämiehiltä ja muilta vierailta. Kyllikki- 
rouva on sitten asetellut ne ympäri rakennusta. Karin 
pilapiirroksia oli seinillä useita kymmeniä, oli puisia 
kiuluja, kolpakolta, kauhoja, juustomuotteja ym. puu- 
esineitä, erilaisia puukkoja ja työkaluja. Yhdessä huo
neessa oli Johannekselle käsinkudottuja villasukkia, 
käsineitä ja  pipoja sekä työvaatteita ja  jalkineita, joita 
hän käytti maanviljelijän työssään. Kirjoja oli 3-4000 kpl 
ja mahtava määrä kunniamerkkejä, prenikoita ja n. 3000 
kpl kiitos-ja kutsukirjeitä. 60-vuotislahja oli näyttävä, 
taiteilija Eeva Ryynäsen yhdestä puusta veistämä “Ke
sän juossut hirvenvasa”. Nähtävää ja kuultavaa oli niin 
paljon, että sanat eivät riitä kertomaan.

Virolainen oli tunnettu mm. “Kylän paras lypsäjä” - 
tittelistä sekä raittiusmiehenä. Hän ei tehnyt poik

keuksia, vaikka olisi ollut kuinka korkea-arvoisia vierai
ta. Hän on kyllä sanonut, että “sit’ mie juon Whisky- 
pullon, jos myö viel’ Karjala saahaan takaisin, mut’ en 
mie sitä kaikkee kerralla juo.” Pullo oli edelleenkin esillä 
ja se oli noin 1 dl:n patenttikorldcinen pullo.

Seuraavaksi matkasimme Karjalohjan suuntaan. Op
paamme kertoili, että kauniissa Lohjan järvessä oli 

yhtä paljon saaria kuin vuodessa päiviä. Kertoili myös
kin tarinoita suurmiehistä, jotka ovat vaikuttaneet seu
duilla, esim. Sakari Topelius, Elias Lönroth, kirjailija Ar
vid Järnefelt. Presidentti Tarja Halosen kotipaikka, ja on 
nähty joskus valiokuntaneuvos Arajärven olleen 
haravointihommissa. Ahtisaarien kesämökki on myös niil
lä seuduilla. Suvi-Anne Siimes tunnetaan myös hyvin.

Sitten seurasi kirkkoon tutustuminen. Markus 
Hiekkanen arvioi kirkon valmistuneen 1500-luvun 

alussa. Vuosina 1510-1522 kirkko koristettiin seinä
maalauksin. Kuvakertomus alkaa oikealta puolelta ja kier
tää myötäpäivään alkaen luomiskertomuksesta. Ase
huoneen oven yläpuolella on kuvattu joulun tapahtu
mia. Länsiseinällä ja osalla pohjoisseinää on Kristuk
sen kärsimyshistoria. Kertomus päättyy kuorin vasem
malle puolelle viimeiseen tuomioon. Pilareissa esitetään 
apostolit ja pyhimykset. Irtaimiston arvokkain osa on 
1400-luvun lopulla valmistunut krusifiksi. Lisäksi kirk
koon on sijoitettu kirkon omaa suojeluspyhimystä, Py
hää Laurentiusta, kuvaava veistos, joka on valmistettu 
1400-luvulla.

Lohjalta matkasimme kohti Vironperää, missä meidät 
jaettiin kahteen ryhmään. Esillä oli mm. Kyllikki Vi

rolaisen laaja juhlapukukokoelma asusteineen, joista mo
net ovat tuttuja Tasavallan Presidentin Itsenäisyyspäi
vän vastanotoilta. Puvuista yksi oli teetetty Mäntsälän 
keisarin kalaaseihin.

Vironperän sohvalla istuivat Johannes ja Kyllikki - 
nuket, jotka Eevaliisa Kinnunen Sysmästä on muo

toillut. Kyllikin saapuessa Vironperälle v. 1981 häntä 
odotti noin 10000 Johanneksen saamia lahjoja esim. eri

Matkasimme Fiskarsin Ruukkiin. Tarkoin varjeltu 
historiallinen arkkitehtuuri muodostaa yhdessä 

jokilaakson ainutlaatuisen luonnon kanssa vertaansa 
vailla olevan kokonaisuuden. Nykyään Fiskars on saa
nut Ruukkiin muuttaneiden käsityöläisten, muotoilijoi
den ja taiteilijoiden myötä uuden elämän suomalaisen 
taiteen ja muotoilun keskuksena, jossa tarjotaan nähtä
vää ja koettavaa kaikkina vuodenaikoina. Ruukissa 
vierähtää nopeasti päivä, toinenkin.

Täytimme vatsamme Kuparipajan lounaalla, jonkajäl- 
keen oppaamme vei meidät Ruukkikylän kierroksel

le, jossa oli myös erilaisia näyttelyitä sekä ostos
mahdollisuus. Retkiläisten kasseihin löytyi ostettavia 
mm. veitsiä, saksia ja terien teroittajia. Eri alojen näytte
lyitä (mm. puu, lasi ja keramiikkia) ehdimme myöskin vil
kaista. Vielä vähän myymäläkierroksia ja takaisin kotiin 
Ohkolaan. Paluumatkalla poikkesimme Sammatin kautta, 
jossa on mm. Elias Lönnrothin hauta.

Lopuksi yhdyimme kaikki lauluun: “Paljon kiitoksia...” 
Matkan varrella Lea kiitteli myöskin retkellä olleita 

sekä toivotti tervetulleiksi syksyn virkistyspäiville. Retki- 
päivä oli aurinkoinen, iloinen ja antoisa. Suuret kiitokset 
jäij estäjille!
Elma Ahtiainen
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Hyökäpartiohan on ollut täydessä toiminnassa jo ne
lisen vuotta ja saimme viimein viime kesänä järjes

tettyä ensimmäisen oman kesäleirin viime kesien suu
rempien leirien jälkeen. Leiri pidettiin 17-22.6. Nuuksion 
luonnonkauniissa maisemissa ja  matkaan lähti reilu 40 
innokasta partiolaista sudareista johtajiin.

tyksiä, ja jälkeenpäinkin saatiin leirissä kuulla kehuja, 
että “Itelläs oli kyllä paljon parempi esitys”. Allekirjoit
tanut pitää iltanotskeista.

M™

Ensimmäiset neljä päi
vää vietimme Saari

järvellä, tarkalleenottaen 
siinä nim enom aisessa 
saaressa. Reippaan kilo
metrin patikoinnin j älkeen 
ylitimme veden soutu
veneillä ja aloimme pistää 
telttoja pystyyn. Suhteel
lisen jouhevasti se kävi
kin, mutta porukka oli suh
teellisen uupunutta sen 
jälkeen. Illemmasta opetel
tiin suunnistustaitoja, joi
ta sitten testattiin lauan
taiaamuna, kun muutettiin

äanantaina purettiin Saarijärven leiri ja sudenpen- 
ut lähtivät kotiin vartiolaisten vielä jatkaessa 

haikille (=vaellusretki leirin yhteydessä). Ensimmäinen
kilometri osoittautui yli- 
haasteelliseksi risukoksi, 
ja  karttaan merkittyä pol
kua ei näkynyt missään. 
Taisipa allekirjoittanut pu
dota erään puolilahon 
tukki sillan läpi, ja siitä al
koi laihduttaminen. Ja nyt 
tiedetään  m issä päin 
Nuuksiota emme liikujat- 
kossa. Pahoilta haavereil
ta säästyttiin ja  loppumat
ka, joka ei ollut pitkä se
kään, olikin mukavaa. 
Maanantai- ja  tiistaiyöt 

Saapuminkin- tettiin Pääkaupunkiseu-
maaston kohtia karttamerkeiksi. Iltapäivällä päästiin sit
ten melomaan kanooteilla auringon paistaessa kirkkaas
ti. Tässä vaiheessa jo herätti ihmetystä se, ettei ollut 
satanut ollenkaan, mutta tilanteen arveltiin nopeasti 
muuttuvan. Enemmän ihmetystä herätti se, että herne
keittoa oltiin tilattu leirille noin 10 kertaa sen mitä saatet
taisiin joukkojen ruokkimiseen tarvita. No, onneksi herne
keitto säilyy pitkään, joten voimme syödä sitä tulevillakin 
leireillä. Lauantaina myös saunottiin.

Sunnuntaiaamusta olikin sitten aika käydä veriseen 
kamppailuun (kielikuva, muistini mukaan) eli oli leiri- 

olympialaisten aika. Ainakin ensiapu-ja melontataitoja 
mitattiin. Valitettavasti tuloksia ei ole käytettävissäni, 
mutta kyllä ne voittajat ja varmaan häviäjätkin oli aika 
hyviä tyyppejä. Lisäksi 
painettiin leiripaidat, jois
ta jokaiseen jokainen kir
joitti oman nimensä. Tämä 
tosin muodostui yllättä
vän (...) hitaaksi operaa
tioksi, mutta illan ehti kui
tenkin kruunata iltanuo
tio, jolla leiriläiset (myös 
johtajat) pistivät paras
taan kertomalla toinen 
toistaan mielikuvitukselli

dun partiolaisten omistamien kämppien maastossa 
Ruuhijärven rannalla. Tiistaina käytiin tekemässä lenkki 
Nuuksion kansallispuistoon, jossa mm. tutustuttiin lii
to-oravista kertovaan näyttelyyn ja todettiin, että avo
kado on pahaa. Ilta uitiin ja laulettiin lauluja ja paistettiin 
makkaraa. Yö tietenkin nukuttiin.

Keskiviikkona lähdettiin haikein mielin kotiin ja nuk
kumaan. Illalla satoi yllättäen vettä, jota tuli n. 2 

pisaraa koko leirin aikana. Todella harvinaislaatuinen ta
pahtuma siis.

Hyökäpartion viikkotoiminta on käynnistynyt syys
kuussa. Koska Hyökäpartioon on perustettu uusi 

vartio, saattaisi vielä muutama vartiolaisikäinen (10-11-v.)
mahtua mukaan. Partiosta 
kiinnostuneet henkilöt 
voivat ottaa yhteyttä tut
tuun tapaan lippukun- 
nanj ohtaj a Arj a Ylitaloon, 
puh. 040 5644053.

Iivo Koirikivi

sempia ja omituisempia 
tarinoita sketsien ja mui
den esitysten muodossa. 
Yleisö nautti ja  kehui 
partiolaiseen tapaan huu
taen kovaa toistensa esi
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c C a r a v a a n a r it ?

OKA:n neljännesmaraton juostiin 31.7. kuuman, mut
ta hienon sään vallitessa. Juoksijoita oli 38 Helsin

gistä Kittilään. Kylän oma juoksuaateli ei tällä kertaa 
saapunut paikalle, kuin nuorten voimalla.

Nopeimmin reitin kiersi yleisen sarj an voittaj a, maileri 
Sami Alanen. Hän jäi reittiennätyksestä vaivaiset 

20 sekunttia. Seija Nurmi teki naisten reittiennätykseksi 
41.42. Kiitokset osallistujille ja  järjestystehtävissä mu
kana olleille mukavan tapahtuman luomisesta. Seuraa- 
vana tulokset:

Yleinen: 1. SamiAlanenVantaa36.11,2.TimoLeppä- 
korpi KU-5 8 37.31,3. Ronald Bäckström SibbVar

37.47,4. Timo Aatsinki Mäntsälä 38.05, 5. Veli Kaukola 
MyrsMy 38.34,6. Ville Tuppura TuuVarKU 39.28,7. Pe
ter Stähl EsboIF 39.42, 8. Pontus Vainionpää TeivoSt 
40.54,9. Kari Vainio MU 43.13,10. Jari Vesterbacka PU 
44.34,11. Hannu Viljanen MU 48.57,12. Simo Hirvimäki 
Hollola 49.12, 13. Petri Vartiainen Vantaa 50.18, 14. 
Hemmo Sumkin Kerava 52.30,15. Mikko Perkowski Es
poo 1.06.55

Naiset: 1. Anne Niinimaa AskUrh 45.36,2. Anne Ha
kala Helsinki 46.47,3. Maijut Rantalainen PukltVesa 

50.06, 4. Mirja Heikkinen NurmYU 52.48, 5. Kati 
Kuivalainen KittUrh 53.32,6. Petra Koliko KeU 54.14,7. 
Maijo Viita-Vuorela JäPa 56.09,8. Rukka Parviainen Hyv. 
1.00.50,9. Margaret Hess Espoo 1.06.50

M 50v. 1. Lasse Tolonen MyrsMy 43.46, 2. Pekka 
Kuivalainen KittUrh 45.33,3. Reijo Piira Kerava

48.27,4. Herbert FallströmPU 49.21.

N-50v. 1. Seija Nurmi KerkldJ 41.42,2. Tuula Pyykkö 
nenHU-46 51.03,3. Pirjo Piironen TuuVV 1.01.34

Pojat 17v. 4.2 km 1. Niko Rantalainen PukkV 17.49,2.
Pyry Rantalainen PukkV 18.02, 3. Ville Pirjola Oka

20.32,4. Tuukka Koirikivi Oka 23.36

Tytöt 17v. U utta Savela Oka 21.31,2. Heidi Lindell 
Oka 21.47

K er a v a n  j ä r v e l l e  a s u n t o v a u n u a l u e ?

Viime keväänä tuli tietoon, että Järvenpään kaupunki 
oli vuokrannut Keravanjärven ranta-alueensa SF- 

Caravan Keski-Uusimaa ry. -nimiselle yhdistykselle. Alu
eelle, j oka on n. 9 ha kokoinen, piti sopimuksen mukaan 
tulla asuntovaunuille paikkoja, ensin 50 ja laajennuksen 
jälkeen jopa 110 paikkaa.

Tästä ei “ulkopuolisille”hiiskuttu sanaakaan, joten vas
ta lehdistä saimme me, kyläläiset (alue on osa 

Ohkolaa!) kuulla asiasta - eivät edes Mäntsälän kunnan- 
isät/kunnanäidit tietäneet.... Ei siinä mitään, leuka tahan
sa saa vuokrata kenelle tahansa mitä tahansa. Mutta 
karavaanarialue vaatii isoja töitä: sähköä kaikille 
auntovaunuille, vesi-ja jätevesisysteemit, hyvin toimi
vat kulkuyhteydet ym., ym.„. Yhdellä sanalla sanoen: 
Maankäyttösuunnitelma! Josta kukaan ei näytä tietävän 
mitään... Nykyisessä ns. “informaatioyhteiskunnassa” 
kumma juttu.

Järvenpään kaupunki aloitti aikoinaan virkistys
alueensa omistuksen suurin puhein. Alueelle piti saa

da jopa bussikuljetus, puhumattakaan pukuhuoneista, 
grillikatoksia ja käymälöitä. Muistaakseni bussi kulki sin
ne pari kertaa, grillikatoksia tuli yksi, pukuhuoneista en 
muista nähneeni mitään ja käymälä oli keskellä soista 
metsää oleva ulkohuussi. Välillä lapsiperheet ovat käy
neet, toiset mahdollisesti jopa viihtyneet (?), mutta vuo
sien mittaan paikalla useimmiten on rähjätty, sotkettu, 
rikottu.... joten ei siis kumma, että Järvenpään kaupunki 
haluaa sysätä alueen ja sen hoidon toiselle.

Kesän alussa Keravanjärven asukkaille/maan- 
omistajille lähetettiin mielipidekysely, jonka tulos 

elokuussa toimitettiin Mäntsälän kunnanedustajalle. 
Tiedusteluun vastasi 65 % yksityisistä maanomistajista 
(91 henkilöä), joista 98 % vastustivat karavaanarihan- 
ketta. Ainoa vastaajista, joka suunnitelmaa puolsi, veto
si yleiseen rauhattomuuteen tien varrella ja mökki- 
murtoihin, jotka häneen olivat kohdistuneet. (Ja hänkin 
puhui pienimuotoisesta alueesta, ei varmaan 110:stä pai
kasta!)

OKA:n salivuorot: Ohkolan koulu Pojat 9-14v. sähly 
ti 18.30-20.00 (jaetaan kahteen ryhmään). Tytöt ti 

17.00-18.00 (jos vetäjä löytyy). Pojat 6-8v. ke, aika avoin 
mahd. 17-18.00. Naiset sähly to 19.00-20.00. Miehet 
Lentis to 20.00-21.00.

Unohdetaan kamala liikenne tiellä, unohdetaan säh
köt, vedet, likavedet, bensakatkut, metelit - entä lii

to-oravat? Kalasääski, joka vuosia on pesinyt aivan vie
ressä? Muut metsän eläimet? Muut järven rauhasta naut
tivat?

Hyökiksen koulu: Miehet sähly ti 20.00-21.00.
Pojat sähly, vetäjä puuttuu, aika olisi ti 16.30-17.30 

tai jokin muu. Mahdolliset vetäjät ottakaa yhteyttä Vesa 
0403145429

Onko tässä pakko istua kädet ristissä odottamassa 
mitä päittemme yli päätetään???

Laura Buttler

Lehden tullessa painoon on Okan yu-mestaruuskil- 
aailut jo pidetty. Maastojuoksut jatkuvat syyskuus

sa. Seuratkaa ilmoituksia. Liikunnallista syksyä!
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Ohkolac J
O h k o l a n  k o u l u n  v a n h e m p a in t o im ik u n t a

Taas aloitetaan uusi aikakausi ja toimikunta hieman 
(ehkä) uudistuu. Tätä kirjoittaessa kaikki luokat ei

vät ole pitäneet luokkakokouksia, joten muutoksista ei 
vielä tiedä, eikä mitään suunnitelmiakaan toimikunnan 
tulevista tekemisistä ole päätetty. Uusien jäsenten va
linnat tapahtuvat 3 ja  5 luokilla. Siltä varalta että toimi
kunnan jäsenet näiltä luokilta vaihtuu, haluan kiittää ja 
kumartaa vanhoja jäseniä ja toivottaa uudet tervetul
leiksi.

1r7~ aikilta luokilta pyritään löytämään vähintään 2 edus- 
JPKlajaa. Toiminta toimikunnassa on 2- vuotinen, jol
loin on mahdollisuutta vaihtaa edustajat tai samat voi
vat jatkaa. Aikoinaan päätettiin, että jos edustajia ei 
joltain luokalta löydy, ei toimikuntakaan avusta sen luo
kan retkiä. Mutta näin ei ole tarvinnut päättää koskaan. 
Aina on löytynyt, mitä minä tiedän.

Emme ole rekisteröitynyt yhdistys. Emme saa kun
nalta avustuksia. Rekisteröitymisestä olemme muu

taman kerran kokouksissa puhuneet, mutta toistaiseksi 
olemme halunneet jatkaa “vapaana” rekisteröitymisen 
tuomista velvoitteista.

Viime kevään tapahtumista sen verran, että 5-6 
luokkalaiset ja opettajat miettivät (leikkimielisesti) 

missä toimikunnan valitsemissa ammateissa viime ke
vään 6 luokkalaiset todennäköisesti nähdään v 2020. 
Janita sotaväen kenraalina vai taikurina, Hanna tutkija
na vai tähtireportteri, Jimi stunt-miehenä vai professori

na, Tero keksijänä vai NHL-pelaajana? Naispresidenttiä 
emme ilmeisesti tule saamaan Ohkolasta, mutta Jani tai 
Kari käyvät kovan kilvan vuoden 2020 presidentin pai
kasta kansanäänestyksessä! K ovasti on Ohkola 
lööpeissä tuolloin!

6 luokan kahvitustilaisuudet ovat aina herkkiä hetkiä 
ja  ainutlaatuisia. Oli taas kova paikka, itsekullekkin, 

nähdä nämä nuoret viimeistä kertaa ruokalassa kaikkien 
opettajien ja muun koulunhenkilökunnan ympäröiminä. 
Tekonaurua ruokasali täynnä, lcun halattiin kaikki ja lä
hetettiin uuteen kouluun, vähän niin kuin kohti tunte
matonta.

Nyt kun koulu alkoi, pääsi koko koulu vanhempaintoi- 
mikunnan rahallisella avustuksella Öljymäelle kat

somaan Heinähattu ja  Vilttitossu kesäteatteri näytelmää. 
Sää suosi, mikä aina antaa lisäpontta näyttelijöille. Kaik
ki oppilaat osasivat olla mallikkaasti koko esityksen ajan 
mikä kielii tietysti kahdesta asiasta; Esitys oli erinomai
nen ja Ohkolan koulun oppilaat (niin kuin muutkin pai
kalla ollut yleisö) osaavat käyttäytyä suurissa kulttuuri
tilaisuuksissa.

Hyvää syksyä!
Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnan pistä 

Riitta Nordgren 050-3766428

Ps. ideoita toimikunnan syksyn ja kevään toiminnalle 
vastaanotetaan! (toistaiseksi). Paras/parhaat ideat 

toteutetaan j a palkitaan yllärillä!

K u u l u m is ia  O h k o l a n  k o u l u l t a

Elokuun toinen viikko toi kunnan puutarhoista vas
taavat koulumme pihalle. Pitkä heinikko sai kyytiä ja 

istutukset virkistyivät silminnähden saadessaan lisätilaa 
ja valoa. Tämähän tiesi koulun alun lähestymistä. Pik
kuhiljaa alkoi pihamaalla näkyä opettajakunnan autoja, 
kun kukin saapui suunnittelemaan alkavaa kouluvuotta.

Kuten kaikkialla muuallakin Mäntsälässä ja ympäris
tökunnissamme, koulu alkoi 16.8. Perinteiseen ta

paan alempien luokkien oppilaat opiskelivat kolme ja 
ylempien luokkien oppilaat neljä tuntia ensimmäisenä 
koulupäivänä.

Kohokohdaksi ensimmäisellä viikolla nousi “Heinä- 
hattu ja Vilttitossu”-näytelmän seuraaminen Öljy- 

mäellä. Etukäteen oli myyty yli 450 oppilaspaikkaa 
näytäntöön ja  jonkin verran paikalle saapui myös 
varttuneempaa yleisöä. Hieno tunnelma ja kaunis ilma. 
Yllätyksenä vielä lopuksi kuulutettu asia, että itse kirjai
lijat olivat paikalla. Saipa koulu oman nimikirjoituk- 
sensakin Nopolan sisaruksilta muistoksi.

Toisella kouluviikolla koitti 6. luokan oppilaiden odo
tettu leirikoulu Nurmeksessa. Opettaja Sinikka lähti 

luotsaamaan oppilaitaan Seppo Savelan ja  Karita Laisin 
tuella. Nuoremmat totuttelevat uusien lukujärjestysten 
mukaiseen rytmiin ja  nyt odottelemme, että liikuntasalin 
meneillään oleva maalausremontti valmistuu. Sitten vain 
taas kaikki innolla liikkumaan. Joitakin salin vuoroja on 
vielä vapaana, mutta kiitettävästi ovat ryhmät varauk- 
siaanjo tällekin lukuvuodelle tehneet.

Paitsi salin maalaus, alkaa koulun alueella myöhem
min jotain muutakin pientä muutostyötä. Ohkolan 

koulu siirtyy tämän kouluvuoden kuluessa uudenlaiseen 
olotilaan opettajien muuttaessa pois henkilökunnan 
asunnoista. Vielä ei ole tarkkaan tiedossa, mitä käyttöä 
asunnoille on, mutta monia suunnitelmia on olemassa, 
sillä tilantarve peruspalveluissa muuttoliikkeestä johtu
en on suuri.

IV o u lu v äen  puolesta lukijoita tervehtien!
XX^Sirpa Matero, Ohkolan koulun rehtori
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M yllytontin kuulumisia

Ohkolan uusjakokunnan omistama myllytontti on 
heräillyt pikkuhiljaa Ruususen unesta eloon. Paik

kaa eivät olleet vallanneet piikikkäät ruusupensaat, vaan 
ainoastaan tyhjillään olon ja käyttämättömyyden aihe
uttama ränsistyminen. Tontilla olevassa myllyssä on ai
koinaan jauhettu kyläläisten viljoja jauhoiksi, joesta 
saadulla vesivoimalla. Tontilla on ollut myllyraken
nuksen lisäksi myllytupa, sauna, varastoaitta j a navetta- 
rakennus. Navetasta ei 
ole jäljellä enää muuta 
kuin jokunen kivi perus
tuksista.

Paikka on ollut muuta
mana kesänä vuokral

le tarjottavana, mutta hy
väksyttäviä tarjouksia 
uusjakokunnalle ei ollut 
tullut. Myllytontin naapu
rina ja vanhoista raken
nuksista kiinnostuneena 
päätimme vuokrata tontin 
rakennuksineen kolmeksi 
vuodeksi. Meitä huoles
tutti paikkoj en ränsistymi
nen ja  kutsumattomien Heikki
vieraiden lisääntyminen. Tyhjillään oleva tontti ja ra
kennus houkuttelee kulkijoita. Kun alue saadaan asu- 
tumman näköiseksi, saa se olla paremmin rauhassa 
pahantekijöiltä.

Moneen vuoteen käyttämätön piha-alue ja raken
nukset vaativat kunnostusta. Pihasta on tänä ke

sänä leikattu säännöllisesti nurmi ja  raivattu hieman 
pensaikkoa. Näkymää Ohkolanjokilaaksoon on myös 
avattu pusikoilta. Myllylle vievä tie on raivattu näky
viin ja  vesakkoa muutenkin kaadettu. Raivaustyöhön 
ovat osallistuneet myös lampaat, jotka tekevätkin hy
vää jälkeä viilliintyneille rantaniityille.

Myllyrakennuksesta 
ei ole ikävä kyllä jäl

jellä muuta kuin osittain 
pystyssä olevat seinät.
Sen katto ja  lattiat ovat 
olleet poislahonneita ku
katies kuinka kauan. Myl
ly on kuitenkin osa kato
avaa Ohkolan historiaa, 
jo ten  siitä voisi tehdä 
myllytupaan vaikka pieni
muotoisen valokuvanäyt
telyn. Jos jollain kylä
läisellä kuvanmateriaalia 
löytyy, niin ottakaa ih
meessä yhteyttä uusjako- 
kunnan toimihenkilöihin.
Tähän väliin sopii myös vetoomus kaikkiin lukijoihin.
Jos hallinnassasi on tarpeeton kunnostusta vaativa ra

kennus, jota et halua kunnostaa etkä purkaa, niin lcun- 
nosta edes sen katto. Joku voi olla hyvinkin kiinnostu
nut rakennuksesta vaikkapa parin sukupolven jälkeen. 
Huonokuntoinenkin rakennus saadaan vielä kuntoon, 
kunhan katto on pitänyt veden oikealla puolella.

Varsinaisen myllytuvan kunto on ehjän katon ansi
osta pysynyt melko hyvänä. Käyttämättömät tuli

sijat vaativat jonkun ver
ran kunnostusta. Tupa- 
keittiön lisäksi rakennuk
sessa on kaksi pientä huo
netta. Alhaalla Ohkolan- 
joen rannassa, myllyn pa
don vieressä oleva sauna
rakennus sai tänä kesänä 
uuden huopalcaton. Kor
jaus tehtiin viime tingassa 
ennen koko rakennuksen 
menetystä. Koko vanha 
katto purettiin ja  rakennet
tiin uusi välikatosta ylös
päin. Nyt on päällä ehjä 
katto, joten voi aloittaa si
säosien kunnostuksen.

ja  Markus Meriläinen

Pihapiirissä oleva aitta-rakennus tarvitsee myös 
nopeasti uuden katon. Se tarvitsee kyllä ennen katon 

uusimista paljon muutakin korjausta. Hirsirakennuksen 
useat alaosan hirret on vaihdettava, sekä rakennuksen 
ryhtiä parannettava. Varastoaitan siirtoa hieman 
kauemmaksi tiestä on myös suunniteltu.

Myllytontti saattaa tulevaisuudessa olla vaikkapa 
markkinoiden pitopaikkana ohkolalaisille käden- 

työntaitajille. Tontin henkeen sopisi mainiosti pitää silloin 
tällöin myyjäiset tai vaikka elonkorjuujuhlat. Mylly- 
tontilta on myös hyvät yhteydet lähteä hevosella 
vaikkapa metsäretkelle ratsain tai talviselle rekiretkelle.

Vaikka vuokraajana olem- 
mekin, haluamme että 
paikka on käytettävissä 
kokous- ja kokoontumis
paikkana kylämme yhdis
tyksille ja kerhoille. Olo
suhteet ovat vaatimatto
mat, mutta askeettiset. 
Kysy vain allekirjoitta
neilta, jos tarvetta tiloille 
löytyy. Vaikka pienimuo
toinen saunailta onnistuu 
nyt.

Matti Vuori ja 
Tanja Lundsten

Elli ja  Uuras valmiina lähtöön. 
Sivun kuvat Matti Vuori
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H yökännummic 3
HYÖKÄNNUMMEN KOULUN VANHEMPA1NTOIMIKUNTA

Kesä menijä syksy tuli niinkuin aina emienkin, liian 
nopeasti. Toisaalta on mukavaa, kun alkaa tietyt 

rutiinit pyörimään esimerkiksi vanhempaintoimikuntaja 
harrastukset.

Vanhempaintoimikunnalla on aika taas saada porukat 
kasaan toimimaan yhteisen hyvän eteen. Tarkoituk

sena tulevalla kaudella on järjestää joitakin isoja jo 
perinteeksi tulleita tapahtumia kuten Hyökkishulinat. 
Olemme myös tehneet aloitteen kyläkalenteritiimille 
Hyökännummen koulun mukaan pääsemiseksi.

Koulun oppilasmääräkin on taas noussut eikä 
ihmekään, kun taloja tuntuu tulevan alueelle koko 

ajan lisää. Ja niiden mukana tietysti myös ihmisiä. 
Toivonkin kovasti näiden uusien asukkaiden tulevan 
rohkeasti mukaan asuinalueemme toimintaan jokainen 
omalla panoksellaan, isommalla tai pienemmällä 
voimiensa mukaan.

Voimia arkeen!
Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunnan 

pistä Sari Hämäläinen

K u u l u m is ia  H y ö k ä n n u m m e n  k o u l u l t a

Hyökännummen koulu aloittaa uuden lukuvuoden 
täysillä luokilla. Koulu on kaksi vuotta vanha ja 

seinät tulevat vastaan lähes joka luokka-asteella. Oppi
laita on eskarin kanssa 188, opettajia yhdeksän kuten 
viime vuonnakin. Tosin kolme vakinaisen viran haltijaa 
on äitiys/vanhempainlomalla. Koulun työskentely ete- 
nee samojen opetussuunnitelmien mukaan kuin viimekin 
vuonna; lukuvuoden aikana olisi suotavaa saada sel
vyyttä Ohkolan ja Hyökännummen koulujen oppilaaksi- 
ottoperiaatteisiin. Tämä tarkoittaa periaatetta, jota so
velletaan silloin kun Hyökännummen koululuokka pai
suu ylisuureksi ja  Ohkolassa olisi tilaa ottaa oppilaita. 
Siinäpä pähkinää purtavaksi. Kuka lähtee j a mistä? Aina 
ei hyvä tahto riitä.

Jatkamme valinnaisaineopiskelua luokilla 3-6 ja  
valinnaisvaihtoehtoina on muutama uusi aihe

kokonaisuus kuten “ Hypoteesi, hypoteesi...”. Yhteis
työtä Ohkolan koulun kanssa pyritään laajentamaan, 
jotta kylähenki ei jäisi pelkästään urheilutapahtumien 
varaan. Koulujemme 6. luokat olivatkinjo yhteisellä leiri
koululla Nurmeksen Hyvärilässä. Tästä kerrottaneen 
seuraavassa kylälehdessä. Työt jatkuvat kasvatuksen 
ja opetuksen yhteistoimintana.

Hyvää syksyä lukijoille toivoo 
Vesa Lehmonen, rehtori

L u o k k a r e t k i  S e p ä n m ä e n  m u s e o o n

Lähdimme koululta klo 9.15. Sää oli pilvinen ja  se 
lieman harmitti minua. Bussimatka eteni nopeasti. 

Bussissa oli täyshälinä, kun 52 oppilasta ängettiin 
samaan bussiin.

V ihdoin olimme perillä Sepänmäellä. Jätimme reput ja 
jäimme odotelemaan opasta. Koska meitä oli kaksi 

luokka tarvittiin kaksi opasta. Kolmas luokka lähti 
ensimmäisenä kiertelemään. Eniten minua kiinnosti 
kuppari, joka oli entisaikainen parantaja.

Kun olimme kaikki paikat kiertäneet alkoi eväiden 
syönti. Jotkut v iis ’ välittivät eväistä, vaan 

suuntasivat heti karkkihyllyille. No ei siinä mitään, mutta 
sitten alkoi jatkuva osteleminen. Yksi meidän luokka
lainen osti yli 20 sellaista juotavaa, vähän kuin limonadia.

Sitten matkamme kohdistui Siniseen myllyyn. Kun 
menimme sisään ovella oli nainen kättelemässä. Hän 

sanoi yhtä 2.1k:laista Markoksi, vaikka ei Marko ollut 
hänen nimensä. Se minua kyllä nauratti. Sisällä mökissä 
oli ahdasta ja  harvat näkivät koko näytöstä. Onneksi 
näytös oli tuttuja sen pystyi kuvittelemaan mielessä.

Näytös oli ohi ja bussimme tuli noutamaan meidät.
Loppumatka sujui rauhallisesti ja hiljaisesti, kun 

kaikki olivat varmaan ihan puhki. Retki oli todella 
ikimuistoinen, tai ainakin minulle jäi paljon mieleen.

Näin kirjoitti Hyökännummen koulun kakkos- ja 
kolmosluokan kevätretkestä kolmasluokkalainen 

Henna-Riikka Vasama. Koulun vanhempaintoimikunta 
tuki retkeä kustantamalla bussikyydityksen, mistä suuri 
kiitos. Terveisin opettajat Eija Koski-Sipilä ja Heikki 
Paavola.
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Syystervehdys H yökännummen kerhotalolta

Palaamme virkistävän kesän jälkeen taas kerhoihin, 
kouluihin ja  työpaikoille. Se ei silti automaattisesti 

tarkoita kesän loppumista, sillä luonto on vielä vehmas 
ja metsä täynnä monia antimia. Marjat, sienet, oksat ja 
sammaleet voivat olla ihmiselle aarteita. Raikas ilma ja 
viileä kosteus ihan tuoksuvat terveyttä ja elinvoimaa. 
Tutulla m etsäpolulla ajattelen jo hieman tulevaa 
työkautta seurakunnan työntekijänä omalla työ
paikallani entisten ja uusien ihmisten parissa.

Ohkolan ja  Hyökännummen alueet ovat minulle 
todella tärkeitä. En tule työhöni suorittamaan vain 

jotakin tehtävää tai irrallista tapahtumaa, vaan koen 
sitoutumiseni kokonaisuutena. Olen kiinnostunut koko 
alueen hyvinvoinnista ja sen eri ikäisistä ihmisistä. 
Lapsella ja nuorella on aina perhe, perhe on osa yhteisöä, 
joka taas on tärkeä osa seurakuntaa. Olemalla kiinnos
tunut koko yhteisön hyvinvoinnista - myös tavoista ja 
ilmapiiristä - vaikutetaan sen pienimpiinkin yksittäisiin 
jäseniin. Miten on tervehtimisen laita?? Lentääkö roskat 
roskakoriin vai kävelytien reunaan?? Esiintyykö 
kiusaamista?? Ajetaanko ylinopeutta?? Autetaanko 
ystävää ja vähän vieraampaakin hädässä?? jne. jne... 
Listaa voisi jatkaa loputtomiin kukin omasta näkövink
kelistään. JOKAINEN voi vaikuttaa perheessä, koulussa, 
seurakunnassa siihen, minkälaista on elää yhdessä, 
tehdä työtä yhdessä, käydä koulua ja kerhoa yhdessä. 
Kaikki vaikuttaa kaikkeen, heijastamme käyttäytymi- 
sellämme toisiimme.

Tämä hetki - NYT - on aina tärkeä, erityisesti pienen 
lapsen elämässä. Mutta samalla se ulottuu paljon 

pidemmälle luoden turvallista ja kestävää pohjaa nuoren 
ihmisen tulevaisuudelle. Nyt-hetki on tärkeä myös 
varttuneemmille. Heillä on paljon arvokasta tietoa ja 
osaamista, jota ei opita kirjojen ja  kansien välistä. 
Yhdessä nuoret ja  vanhat ovat elämä, ja  elämän 
kunnioittaminen on toisen ihmisen kunnioittamista. 
Tänään ja nyt. Juuri nyt syyskesällä, kuinka kaunis on 
hämärtyvä tähtitaivas ja  kimaltelevat kastepisarat! 
Kuinka punaiset puolukan posket houkuttelevat 
kumartumaan! Kohtaan iloisesti hymyilevän alueen 
asukkaan, ja vaihdamme kesän kuulumiset. Työssäni ja 
tehtävissäni joudun opettelemaan myös pysähtymistä. 
Elämä ei odota - se menee eteenpäin. Juuri tämä hetki on 
tärkeä,sillä elämä on nyt.

Ulrich Schafferin sanoin syysterveisiä toivottaa 
Mallu Koponen.

“Luottamus on sitä, että on löytänyt tavan ymmärtää 
elämää j a kuitenkin on avoin uudelle.
Luottamus on sitä, että on muodostanut käsityksen 
ihmisestä pakottamatta häntä kuitenkaan muottiin ja 
kuvittelematta häntä muuttumattomaksi.
Luottamus on sitä, että aavistaa sen yhteyden, johon 
me ihmiset keskenämme ja suhteessamme maailmaan 
kuulumme.”

T ervehdys H yökänntimmet ta !

Hyökännummen asukasyhdistyksen kannanottoa 
osayleiskaavan suunnitelmaan.

Kiijoittelin kevään kylälehteennäkemyksiämme osa
yleiskaavasta. Samasta aiheesta lcirjoitteli myös ke

vättalven kylälehteen Mäntsälän kunnan yleiskaava- 
suunnittelija Anita Paavola. Aiheesta on ollut paljon 
puhetta, väestöä on kuultu ja tehty on myös asukkai
den oma kannanotto tahdonilmaisuna siitä, millaisena 
Hyökännummi asuinalueena halutaan tulevaisuudessa 
nähdä. Kaavaehdotus on parasta aikaa nähtävillä 6.9.05 
asti. Tämän jälkeen kaavaehdotus etenee kunnassa pää
töksentekoelimiin, jossa se on tarkoitus vielä tämän vuo
den puolella kunnanvaltuustossa lopullisesti hyväksyä. 
Hyväksyminen tarkoittaa valitun rakennemalli vaihto
ehdon pohjalta yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 
yleispiirteistä ohjaam ista ja  toim intojen yhteen
sovittamista vuoteen 2020. Infoa kunnan nettisivuilla. 
No,tätä yleiskaavayhtälöä olemme asukkaina yrittäneet 
parhaamme mukaan ymmärtää ja tehdä kaavoituksen eri 
vaiheissa sellaisia kannanottoja, että asuinalueemme ra
kentuisi asukkaiden toiveita mahdollisimman paljon huo
mioon ottavaksi.

Tärkeää on, että asuinympäristö on viihtyisä ja 
turvallinen. Tiiviillä yhdyskuntarakentamisella saa

daan palvelut lähelle, mutta se ei tarkoita, että täytyisi 
asua ahtaasti.

Asukasyhdistys teki oman kannanottonsa v.2002 ky- 
selyjen pohjalta, jonka se kokouksessaan hyväk

syi kuntaan lähetettäväksi. Seuraavassa esitetty asukas
yhdistyksen kannanotto osayleiskaavaan on tehty 1/ 
2005. Lähetetty kuntaan täydennyksenä 2002 kannan
ottoon.

Väestö j a työpaikat:
- Suunniteltu väestömäärän kasvu on melko sopiva 
asuinalueelle. N. 1550 asuk.v.2020 (nyt n. 1200 asuk.). On 
kuitenkin huomioitava koko ajan, että laadukkaat palve
lut seuraavat suhteessa väestön kasvua.
- Työpaikka-alueita voitaisiin suunnitella

Luonnonympäristö ja maisemat 
- Yhdistys on yhtä mieltä osayleiskaavan lausumien kans
sa luonnonympäristöstä ja maisemasta
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Virkistys ja ulkoilu:
- Porakallion ulkoilualueen kehittäminen yhdessä Tuu
sulan kanssa ykköshanke. Porakallion lähiympäristö jä
tettävä rakentamiselta väljäksi, että kulku alueelle säi
lyy.

Rakennettu ympäristö:
- Rakentamisen vauhtia voi hillitä. Rakennusten ulko
asua voisi yhdenmukaistaa. Emme tahdo rajoittaa väri- 
vaihtoehtoja. Lähinnä kyse on visuaalisesta yhdenmu
kaisuudesta. Ei sekaisin yksi-ja kaksikerroksisia taloja. 
Rivitaloja tietylle alueelle eikä kaikkia talomuotoja sekai
sin. Reilut tonttikoot eli väljyyttä rakentamiseen. 
Pientalovaltaisuus säilytettävä.

Palvelut:
- Asukkaat pääosin tyytyväisiä toteutuneisiin palvelui
hin (kyselyt). Meneillään olevaan terveyspalveluiden ke
hittämiseen toivomme kunnan aktiivista osallistumista 
hyvän kuntayhteistyön hengessä. Palveluiden tulee py
syä asukasluvun ja ikärakenteen vaatimissa puitteissa.

Liikenne:
- Tavoitteena sujuva ja turvallinen liikenne. Pienet kadut 
tarpeeksi väljiksi, että jää kääntötilaa ja tilaa talviaurauk
sen lumikasoille. Suunnitelmissa oleva pyörätie välillä 
Hyökännummi-Ohkola on pian saatava työn alle, koska 
tulevaisuudessakin tulee ko. tieosuudella liikkumaan mm. 
pieniä koululaisia ja lisäksi kevyenliikenteenväylä mah
dollistaa muunkin väestön turvallisen liikunnan ja on 
asuinviihtyisyyttä lisäävä tekijä. Myös Hyökännummen 
taajamassa on katuvalaistusta laajennettava ja erityisesti 
valaistuksen aikaa pidennettävä myös yöaikaan.

Tekninen huolto:
- Sade-ja sulamisvesiviemäröinti edelleen puutteellista; 
etenkin Nummelantien osuudella.

A suinalueem m e viih tyisyyden puolesta 
xxH yökännum m en asukasyhdistys/ 
pj .Antton Hägglund (p .040 526 6462)

S keittikuulumisia! !! K iitos  nuorille!!!

Hyökännummen koulun piha-alueella on asuin
alueemme nuorison ideoima ja  yhdessä vanhempi

en kanssa talkootyönä tehty SKEITTIRATA.

Kirjoittelin asukkaiden puolesta lehden kevään 
lumeroon arviota ja palautetta skeittiradan käyt

töön liittyen. Viestimme oli tuolloin huolestunut koska 
rata oli osin rikottuja ympäristö siistimättä. Tarkoitushan 
ei ollut tietenkään syyllisten metsästys ja rankaisu vaan 
yhteisesti sovittujen pelisääntöjen kertaaminen ja  
yhteisvastuun perään kuuluttaminen.

Miten kävi! Hetimiten lehden ilmestymisen jä l
keen nuoret ottivat yhteyttä ja  yhdessä tehtiin 

suunnitelma skeittiradan kunnostamisesta ja lähiympä
ristön siistimisestä.....
UPEAA VASTUUN KANTOA!

On ollut myös hienoa havaita kuluneen kesän 
aikana kuinka nuoret ovat ottaneet skeittipaikan 

omakseen. Se, että skeittipaikka tarjoaa liikunnallisia 
riemuja, tarjoaa se myös moninaista sosiaalista kanssa
käymistä nuorison ja  toki myös meidän aikuisten kes
ken.

T 1J __A']

iikunnallisin terveisin Hyökännummen asukas- 
hdistyksen psta pj .Antton Hägglund

^VERITAS
Kaikki kotisija yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

p. 050 529 0038, email. kari.peussa@msovnet.com 
PYYDÄ TARJOUS

Tuhansia ideoita...

Jä rve n p ä ä n

KUKKATALO
Alhotie 6, 04430 Järvenpää. 09-2797070. Palvelemme ark. 8-20, la 8-18, su 9-18
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Kellokosken Sivuapteekki T A R V IT S E E K O .. .
G - puutarhakoneesi korjausta? 
G - kiinteistösi huoltoa? 

i~—t - pihasi kesä- tai talvi-palvelee arkisin 9.30 - 17
puh. 09- 284 511 kunnossapitoa?

\  /p )  - takkasi polttopuita?
Tervetuloa! S O IT A : 0 4 0 0  7 1 0  3 5 3

J u h a  H a lm e

A & T  Lainio M a rk o  L in d q v is t  Tm i

- s o r a to im itu k s e t Puusepän ammattitaitoa neljännessä
- v a ih to la v o ja sukupolvessa
- m a a n s iir to k u lje tu k s e t Vaihtoehto valmiskalusteille

puh. 0400 607 439 / Arto - kalusteet mittatilauksena, käsityönä 
Myös huonekalujen korjaukset

0400 678 749 / Timo 
0400 997 559 / Marko Puh. 040  565 8635 , Haarajoki

TÄLO- J A  l f l U ¥ I L A H Y ¥ N T D KELLOKOSKEN KODINKONEHUOLTO

Kastelli-kauppias -VARAOSAT
Tapio Ramtamert) -TARVIKKEET-HUOLTOpuh. 040 767 2942 -KAIKKI MERKIT 24 HSOITA!

K ASTELLI ¿ U i
J ÄRKE VI N T A P A  T E H D Ä  KOTI

0400-712 595
Ruukinkuja 1, 04500 Kellokoski

Järnenpöön

L U K K O  O Y
M ÄNTSÄLÄ-TRANS OY

* Kuorma-ja pakettiautoksi!jetukset, vaihtolavat
kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot

Alhotie 14, 0 4 4 3 0  Järvenpää, puh 0 2 0  7 43  7 5 6 0 viljat, koneiden kuljetukset
K eskustie 8 , 0 4 6 0 0  M äntsälä, puh 0 20  7 4 3  7 5 6 7 * Kaivinkone

www.jarvenpaanDukko.fi puh. 0400- 880 339, 0400- 846 148

Monipuolista iramrakrartia KELLOKOSKEN TAKSI/TUUSULA  
A sem a 1 0 6 6  4 5 0 0

• kaivinkone L ä h i t a k s i  0 1 0 0  7 3 0 0
• sm tsä p erä va im j
• aiwai$s- ja  h iekoitu ska lu sto ELLONEN 0400 455 184 

RIIKONEN 050 552 1442 1-8 hlöä
Kari ISijiSI 0400 499 614 HEINO 050 577 0476 

JÄRVINEN 0400 400 698

L e . ( ? N a SÄHKÖURAKOINTI
Laadukkaat romanttiset naisten alusasut 

* kotiesittelyt SEPELVIS
* lahjakortit

email: anneli.eerola@leona.fi 050  -  5 1 7 7 4 5 8
0400 920 746

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


KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 

Lumenauraukset

Pietarinojantie 87, 04530 OHKOLA 
Puh. 040 542 6383 Fax. 019- 6889 150

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 
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

PARTURMCAMPAAMO Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna: Ma-to9-18 
Pe 10-19. la 8-14

r~-r— —r--------- \  T a rv itse tk o
/ U  • l  °y  T ila u s liik e n n e p a lv e lu a ?

c,

N y k y a ik a in e n  k a lu s to m m e  o n  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 klo 8.00 -16.00
Puh.tunti ma-pe klo 11.30-12.00, yleislääkärit

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

^ flaAI9c%
V anha V a lta tie  2 0 6  

K ello k o sk i
Avoinna
ma, la 11-15
ti, to , pe 11-18
ke suljettu  
Muulloin sopimuksen mukaan

Oranssi Uni
Taina Ryöppy 
040  704  1784

LÄÄKÄRIPALVELU
Puh. 019-687 4287
* Yleislääkäri potilaat
* Akupunktio (mikroneuloilla)
* Ajokortti-ja T-todistukset

KAUNEUSHOITOLA KELLOKOSKELLA

SKY - Kosmetologi, meikkaaja, maskeeraaja 
INNA MIETTUNEN 

Kasvo-, jalka-, käsi- ja vartalohoidot jne.
Käytettävissä myös solarium 

Maskeeraukset, häämeikit ja kampaukset, 
tyyliohjausta

Ajanvaraukset 040 560 7496
Roinilantie 3 04500 KELLOKOSKI

FYSIOTERAPEUTTI KIRSI LINDGREN
Kaivolantie 9, 04500 Kellokoski 

puh . 040-524 8862
- fysioterapia
- lym faterapia

- M A BS-lentokonesukat
- kylm ägeelit edullisesti

Koski kello Oy
04500 kellokoski

puh. (09) 284 570
Ketto- ja  kuita-aian sekä kafjatavaroiden erikoiskiike 

Luotamme [aatuun

PUUSEPÄNTYÖT-SAUNAT-PORTAAT -YMS

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


