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T oimitukselta

Kevättä rinnassa ja
KYELÄLiHDiN P IN JA SSA

Kun aurinko paistaa kevätikkunasta tulee mieleen pestä ruudut ja  uudistaa vähän kotia. Tai ainakin kaikki lämpöiset joulu- 
tervehdyskortit voisi siirtää jo laatikon kätköihin ja kultaisiin muistoihin.

Kädessäsi on uusi kylälehti. Toivomme, että istut tukevasti keittiön pallilla ja  ensi järkytyksestä toivuttuasi selaat uudistunut
ta lehteäsi avoimin silmin. Ohkolan kylälehden perinnettä ei ole ollut tarkoitus siirtää kätköihin, vaan kevättuulien myötä tulee 
uusia raikkaita näkymiä myös kylälehteemme. Tulevissa numeroissa saadaan nauttia kunnon kokoisesta kansikuvastakin. Leh
den uusi ilme on mielestämme selkeä. Toivottavasti odotettu vanha tuttu on tervetullut myös teidän postilaatikkoihinne uudes
sa asussaan.

Nyt voisi tietysti kysyä pitääkö aina kaikki uudistaa, eikö entiset kelpaa? Vastaus on kyllä ja  kyllä. Eli voidaan pitää kiinni 
lehden vakiintuneesta ulkoasusta, mutta voidaan sitä muuttaakin. Mielipiteitä on varmasti sekä puolesta että vastaan. Me 
allekirjoittaneet halusimme "pestä" kyläsanomat. Saimme oivallisia vinkkejä lehtikurssilta, mutta silti haluamme lehdestä 
edelleen näkyvän, että se on kaikkien yhdistysten yhteinen julkaisu ja  koko kylän yhteinen tietopaketti. Kylälehdessä saa 
edelleen näkyä talkoohenki ja  suuri kiitos kuuluukin kaikille niille, jotka ovat vuosien varrella mahdollistaneet lehden 
ilmestymisen. Toimitukselle saa ja pitää antaa myös palautetta. Mielenkiinnolla odotammekin mitä ajatuksia lehden uusi 
"look" kyläläisissä herättää.

"Kyläsanomien Ohkolan kuva" - mitä se esittää ja mitä se on? Taidegraafikko Sven Olof Westerlund piirsi sen vuonna 
1983, kun Ohkolan kylätoimikunta perustettiin. Silloisen puheenjohtajan Lasse Peltorannan ideana oli antaa kaikille uusille 
Ohkolalaisille tämä graafinen lehti tervetuliaislahjana. Kuva esittää Hemmilän piharakennusta, joka oli ja  on Ohkolantien ja 
Kivistöntien risteyksessä. Olemattoman näkyvyyden takia rakennusta lyhennettiin nykyiseen muotoonsa. Kuva on tähän 
asti ollut Kyläsanomien kannessa. Tästä lähtien se on Toimitukselta -sivulla.

Toimittaja Tanja, päätoimittaja Laura ja  taittaja Satu

Kannen kuva: Satu Leino

T a p a h t u m a k a l e n t e r i
Hyökännummen asukasyhdistys 

ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

to 6 .4 . klo 18.00 Hyökännummen 
kerhotalolla. Kaikki asukkaat ovat läm
pimästi tervetulleita! Kts. lisätietoa s. 9.

* *
OKA: n kevätkokous

O hkolan ko u lu lla  ke sk iv iik ko n a  
19.4 klo 18.30. Samassa yhteydessä 
suoritetaan palkintojenjako klo 18.15 
ta lve n  m e s ta ru u sh iih d o is ta . 
TERVETULOA!

Sirkusshovv Aurinkopyörä
pe 26.5. klo 18 ja la 27.5. klo 13 ja 
16 Ns-talon pihalla oikeassa sirkustel- 
tassa. Väliajalla myös muuta ohjel
maa. Kahvio. Aikuisten liput 8 € ja 
lasten liput 5 €.
Lippuvaraukset puh. 050 435 6330 tai 
sirkus@ohkolannuorisoseura.fi.

* *

Robin Hood
Koko perheen viihdyttävä näytelmä Öl
jymäen kesäteatterissa, ensi-ilta la 8.7. 
klo 19.00.
Muut näytökset: 9.7. - 27.8.

Lippuvaraukset puh. 050 435 6330 tai 
sirkus@ohkolannuorisoseura.fi.

Ohkolan Diakoniatoimikunta: 
Eläkeläisten virkistyspäivät

Ohkolan Nuorisoseurantalolla ke 15.3. 
ja 19.4. klo 12-15. Ruokailuja kahvi 5 
euroa. Kyytiä tarvitsevat, soittakaa aa
mulla klo 8 alkaen p. 688 9240

Kinkerit
to 16.3. Ulpu Leinolla Aittomäentiellä. 

Virsilauluilta
to 2 3 .3 . klo 1 8 .3 0 . M arketta  
Heleniuksella, Ohkolantie 314.

Ohkolan Kirkkopyhä
su 23.4. Tervetuloa!

Tarkat esityspäivät löytyvät kotisivuilta 
www.ohkolannuorisoseura.fi.

mailto:sirkus@ohkolannuorisoseura.fi
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Teksti: Tero Rantanen
Ajankohtaista

K a r a v a a n a r x - a l u e

Mäntsälän kunta, Ympäristöpalvelut on toimittanut lausuntopyynnön 27.1.2006 päivättynä. 
Ohessa Ohkolan Kylätoimikunnan vastaus 26.2.2006.

L ausu n to  m a tka ilu vau n u alu een  p e r u s t a m is e k s i K eravan järven  ranta-a lu eelle

Kylätoimikunnalta on pyydetty lausuntoa 
koskien Järvenpään kaupungin ja SF- 
Caravan Keski-Uusimaa ry:n poikkeus
lupahakem usta m atkailuperävaunu- 
alueen rakentamiseksi Keravanjärven 
ranta-alueella sijaitsevalle Järvenpohja- 
tilalle Rn:o 28:4 . Hanke käsittäisi ensi 
v a ih e e ssa  n. 90 m 2 :n  h u o lto 
ra k e n n u k se n , n. 5 5 m 2 :n  sa u n a 
rakennuksen, 27 vaunupaikan sekä nii
hin liittyvien tie-ja  kulkuväylien raken
tamisen yhdistyksen Järvenpään kaupun
gilta vuokraamalle ranta-alueelle asia
kirja-aineistoon sisältyvän 11.11.2005 
laaditun suunnitelman mukaisesti.

Pienikokoinen Keravanjärvi on Ohkolan 
kylän ainoa järvi ja  sen vuoksi paitsi 
v irk is tyskäyttö a rvo ltaan  niin myös 
luonnonarvoltaan kylälle ja  kylän asuk
kaille tärkeä. Ohkolan kylätoimikunta on 
kyläläisten avoimin kokouksin valittu re
kisteröimätön 10-henkinen toimielin, joka 
käsittelee kylää ja kyläläisiä koskevia 
asioita ja esittää siinä tehtävässään em. 
hankkeen osalta seuraavaa:

Järven vesiolosuhteet 
Keravanjärvi on pieni ja  matala järvi, 
jonka vedenvaihtelu on vähäistä. Järven 
veden laatua ei -  ke sä is iä  uima- 
kelpoisuusmittauksia lukuun ottamatta - 
ole seurattu ja  analysoitu systemaatti
sesti. Veden laatu on kuitenkin muuttu
nut siten, että viimeisen kymmenen vuo
den aikana vesi on ollut niljakasta ja  sii
tä jää  uimarin iholle liukas humus
pitoinen kerros; tällaista ei ollut vielä 
parikymmentä vuotta sitten.
Järven rannoille on viimeisin 25 vuoden 
aikana kohonnut uusia lomarakennuksia 
ja  myös ympärivuotisesti käytössä ole
via rakennuksia, joista merkittävimpänä 
voidaan pitää Järvenpään seurakunnan 
leirikeskusta.
Kylätoimikunnan näkemyksen mukaan 
Keravanjärven veden laatu ei juurikaan 
kestä enempää virkistyskäytön mukanaan 
tuomaa rasitetta, mistä syystä kylä

toimikunta pitää matkailuvaunuhanketta 
riskinä veden laadulle ja  siten ei-toivot- 
tavana.

Jätevesien käsittely
H ankkeen  su u n n ite lm an  m ukaan 
matkailuvaunualueen jätevedet hoidet
taisiin kahdella 6m 3:n umpisäiliöllä. 
Asiakirjoista ilmenee, että alueelle on 
toteutettava hankkeen mukaisten 27 
vaunupaikan sijasta vähintään 50 vaunu- 
paikkaa ja kaikkiaan hakijayhdistys on 
kaavaillut toteuttavansa alueelle 100-110 
vaunupaikkaa.

Kylätoimikunta toteaa, että Mäntsälän 
ympäristötoimi on suhtautunut perustel
lun kielteisesti yksityisten henkilöiden 
haja-asutusalueille omistamien omako
t ita lo je n  jä te v e s ie n  ho itam iseen  
umpisäiliömenetelmällä.

Kylätoimikunta ei pidä uskottavana, että 
vaunualueen käyttäjät ohjaisivat kaikki 
jätevetensä umpisäiliöihin. Uskottavaa ei 
myöskään ole, että yhdistysmuodossa ja 
vain osittaisen valvonnan alla tapahtuva 
alueen hoito olisi niin säntillistä, että 
umpisäiliöt huollettaisiin riittävästi. Kun 
e s ite tty je n  kahden 6m 3 :n  sä iliön  
riittävyys on kyseenalais-tettavissa jo 
hankkeen ensilaajuuden osalta, niin 
vaunupaikkojen em. laajennuksen huo
mioon ottaen koko umpisäiliömenetel- 
mää on pidettävä vääränlaatuisena ja riit
tämättömänä järjestelmänä turvaamaan 
Keravanjärvi lisääntyvältä  jätevesi- 
rasitukselta.

Edellä mainitun johdosta kylätoimikunta 
edellyttää, että hankkeelle ei anneta 
myönteistä lupaa ennen kuin on hakija 
on e s ittä n y t jä te v e s ie n  k ä s itte ly 
suunnitelman, joka kattaa n. 110 vaunu- 
paikan jätevesirasituksen ja varmistaa, 
säädösten ja  viranom aism ääräysten 
mukaiset enimmäispäästöt alitetaan.

Olemassa olevan laskuojan täyttäminen 
Hankealueen läpi virtaa Setäsuolta las
keva runsasjuoksuinen metsäoja, joka 
tuo mukanaan humusta ja ravinteita ko. 
metsä- ja suoalueelta. Ennen järveen 
laskemistaan oja jakautuu hankealueella 
useaksi rinnakkaisojaksi, jotka yhtyvät 
yhdeksi ojaksi juuri ennen järveen las
kua. Nykyinen ojasto muodostaa siten 
luonnonmukaisen "laskeutumisaltaan" 
sille humus- ja ravinnemäärälle, joka 
muutoin voisi joutua suoraan järveen ja 
aiheuttaisi järven rehevöitymistä.

Hankesuunnitelmaan sisältyy tämän 
laskuojan osittainen täyttäminen ja  uu
den ojan rakentaminen, mitkä toimen
piteet h e iken tä is ivä t m erkittävästi 
laskuojastaan kykyä pysäyttää ravinteiden 
virtaam inen suoraan järveen . Kylä
toimikunnan mielestä hanke voi näin ai
heuttaa järven vedenlaadun heikkene
m istä , m istä syystä  hankkee lle  ei 
tältäkään osin tulisi antaa myönteistä 
lupaa.

Keravanjärven yksityistie 
Käynti hankealueelle tapahtuu Keravan
järven yksityistien kautta. Tie on ns. 
umpiperä eli samaa reittiä mennään ja 
palataan, tie ei johda millekään toiselle 
tielle. Aivan alkuosuuttaan lukuun otta
matta tie on nykyiselläänkin vielä van
han tilustien tyyppinen: kapea, mutkai
nen ja  jyrkkäm äkinen . Tien varren 
kasvisto - vaihdellen karusta mänty
kankaasta  jä rven ran n an  rehevään 
lehtoon -  on tien kapeudesta johtuen 
aivan tienkulkijan vieressä, mikä luo 
määrättyä luonnonläheisyyttä ja  kau
neutta.

Mikäli matkailuvaunualue toteutetaan, 
tietä olisi turvallisuuden - ja ajettavuuden 
ylipäätään - vuoksi levennettävä ja ai
nakin Kivikosken jyrkkää mäkeä olennai
sesti alennettava. Lisääntyvän ajoneuvo
liikenteen johdosta myös tienvarsi- 
kasvustoa olisi rankalla kädellä raivatta
va. Kylätoimikunnan mielestä nämä kaikki
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toimenpiteet merkitsisivät luonnon muok
kaamista varsin näkyvällä ja ikävällä ta
voin, mikä heikentää alueen virkistys- 
käyttöarvoa tässä mielessä.

liito-oravien esiintymä ja hankkeen vai
kutukset liito-oravien elinolosuhteille on 
kaikessa laajuudessaan uudelleen ja 
uskottavasti arvioitu.

Kaavoituksen tarve
Keravanjärven rannat on suurimmalta 
osaltaan rakennettu asuin- tai vapaa- 
ajan käyttöön. Osa rannoista, hankealue 
mukaan lukien, on vielä luonnontilaista 
metsää.
Järven ranta-alueille kohdistuu jatkuvasti 
erilaisia rakentamispaineita mutta alu
een maankäyttöä ei ole kaavoituksel
lisesti selvitettyjä pohdittu.

Kylätoimikunnan mukaan nyt haettava 
hanke on kaikkine liitännäisseurauksi- 
neen niin mittava, ettei siihen tule antaa 
lupaa ennen kuin alueen maankäytön 
muodot kaavoituksella ratkaistu.

Kohteliaimmin

OHKOLAN KYLÄTOIMIKUNTA

Liito-oravat
Hankkeeseen liittyvän selvityksen mukaan 
hankealueella asustelee liito-oravia. 
Konsulttitoimisto on arviossaan päätynyt 
siihen, että matkailuvaunualueen toteut
taminen tämänhetkisten suunnitelmien 
(=27 vaunupaikkaa) mukaan ei toden
n äkö ise sti he ikennä liito -o rav ien  
lisääntymis-ja levähdyspaikkaa.

Kylätoimikunta ei pidä uskottavana arvi
o ta , jo n ka  m ukaan liito -o ra v ie n  
esiintymisalueen keskelle, levähdys-ja 
pesimispuiden alle rakennetta 27 vau
nun matkailuvaunualue ei heikentäisi lii
to-oravien elinmahdollisuuksia. Kun vie
lä otetaan huomioon matkailuvaunu- 
alueen laajentamisvelvoite vähintään 50 
ja maksimissaan jopa 110 vaunupaikan 
matkailuvaunualueeksi, on riski liito- 
oravien elinyhteisön pilaamisesta mitä 
ilmeisin. Kylätoimikunta esittää tältä osin, 
että lupaa ei tulisi myöntää ennen kuin

M aaperän p e h m e vs/ iä re ä  m aan 
rakennustyö
Matkailuvaunualueen ensimmäinenkin 
vaihe sijoittuu maastonosaan, joka on 
alava ja maaperältään vaikeasti raken
nettavissa . Vaunujen pysäköinti- ja  
säilytysalueen sekä sen tiestön rakenta
minen merkitsisi mittavia kaivuu- ja 
maantäyttötöitä, jotka muuttaisivat jä r
ven rantaa olennaisesti nykyisestään. 
M uutokset näkyisivät paitsi jä rveä  
kiertävältä Keravanjärven yksityistieltä 
järvelle katsottaessa niin myös järveltä 
rannallepäin katsottuna.

Maiseman muuttaminen nykyisestä 
luonnontilastaan tällä tavoin merkitsisi 
järven virkistys-ja luontoarvojen selvää 
he iken täm istä , m istä syystä  ky lä 
toimikunta vastustaa haetun luvan myön
tämistä.

POIKKEAMIS U?Ai-'.K£"‘J‘v 
matka dy;unuai,en fakarto

Uimarantâ
Keravanjärvi Oj&mäki

Ĵprvfilä

J.iärjiiFfrtil
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Teksti: Heli Allonen

N u o r is o s e u r a n  k o o t u t

Ohkolan
NS

U u d e t  k o t is iv u t

Tam m ikuun  a lu ssa  ju lk a is t i in  
nuorisoseuran uudet kotisivut. Toivomme 
sivujen palvelevan sekä jäseniä että 
yleisöä mahdollisimman hyvin. Sivuilta 
lö y tyy  t ie to a  a ja n k o h ta is is ta
ta p a h tu m is ta , tie toa
harrastusto im in n asta , kuvia viim e 
vuoden tea tte rip ro d uktio ista  sekä 
yhteystiedot. Sivuilla voi myös liittyä 
jä se n e k s i ta i läh e ttää  p a lau te tta  
nuorisoseuran johtokunnalle. Sivuihin voi 
tutustua osoitteessa www.ohkolan- 
nuorisoseura.fi.

Vuosi 2006 on m erk ittävä  vuosi 
nuorisoseuraliikkeelle. Valtakunnallinen 
nuorisoseurajärjestö juhlii 125-vuotista 
taivaltaan ja Uudenmaan Nuoriso-seurain 
Liitto juhlii 100-vuotisjuhliaan. Uuden-maan 
Nuorisoseurain Liitto järjestää juhlailtamat 
Tuusulan Nuorisoseura-talossa Väinölässä 
lauanta ina  8 .4 . klo 19. Iltam ien  
sisäänpääsymaksu on 10 euroa ja lippuja 
voi ostaa etukäteen keskusseu-ran 
toimistolta, puh. (09) 342 6652. Pääjuhla 
on sunnuntaina 9.4. klo 13.

Lisäksi keskusseura järjestää joka 
kuukausi tapahtumia ympäri Uutta-maata. 
Tapahtumissa on mahdollisuus tutustua 
uusiin kyliin  ja  kuntiin  ja  urheilla  
mukavassa seurassa. Ohkolan Nuoriso
seuran isännöimät Mölkky-kisat pidetään 
Ns-talon pihassa lauantaina 10.6.

K a l e v a n  N u o r t e n  j ä s e n k o r t it

Kaikki nuorisoseuran alle 16-vuotiaat 
jäsenet saavat halutessaan Kalevan 
Nuorten jäsenkortin, jolla saa erilaisia 
etuja ympäri Suomea. Vuoden 2006 
kortteja ei voitu toimittaa jäsenm aksu
jen yhteydessä. Kortteja on jo jaettu tällä 
hetkellä harrastustoiminnassa mukana 
olevilla lapsille. Ne alle 16-vuotiaat jä 
senet, jotka eivät ole tällä hetkellä mis
sään nuorisoseuran kerhossa mukana, 
voivat pyytää kortin David Jokiselta nu
merosta 040 766 4539 kevään aikana. 
Jäsenkortti postitetaan kaikille sen halua
ville.

Josjäsentietosi muuttuvat tai haluat 
ilmoittaa perheeseenne lisää jäseniä, il
moita muutoksista numeroon 040 763 
8911 tai sähköpostilla osoitteeseen 
jasenrekisteri (aiohkolannuorisoseura.fi.

D a v id  J o k in e n  t y ö h a r jo it t e l u u n

Nuorisoseuralla on työharjoittelussa 
David Jokinen. Nuoriso- ja  seuratyön 
tekeminen Ohkolassa tukee Davidin 
op in to ja  Jä rve n p ään  se u raku n ta- 
opistolla. David tekee seuran toimintaan 
liit ty v iä  te h tä v iä  sekä  va sta a  
talonvarauskirjasta.

Nuorisoseura pyrkii myös Davidin ja 
vanhempien yhteistyöllä käynnistä-mään 
avoimet ovet nuorille. Avoimet ovet 
jä r je s te tä än  aluksi koeluontoisesti 
keskiv iikko ilta is in  ja  mikäli kokeilu 
onnistuu, voidaan avoimia ovia järjestää 
säännöllisemmin resurssien mukaan. 
O lennaista on saada mukaan myös 
innostuneita aikuisia, koska avoimia ovia 
ei voida järjestää ilman valvojia. Ideointi- 
ja  su u n n itte lu p a la ve ri on p idetty 
m aa lisku u n  a lu s s a . Ta rkem m ista  
suunnitelm ista, ideoista ja  avoimien 
ov ien  to te u tu m ise s ta  saa  tie toa  
p a ik a llis le h d is tä , n u o riso se u ran  
kotisivuilta
www.ohkolannuorisoseura.fi ja Davidilta.

Davidin tavoittaa numerosta 040 766 
4539 ja seuratalolta keskiviikkoisin ja 
torstaisin varmimmin klo 12-20.

V a e l l e t a a n  t a a s  e n s i  k e s ä n ä

Viime kesältä peruttu vaellusretki Lappiin 
toteutetaan tulevana kesänä, suuntana 
siis Muotkatunturit. Perinteen mukaisesti 
maastossa ollaan neljä yötä. Mukaan 
v o iv a t huo le tta  läh teä  m yös 
e n s ik e r ta la is e t , s illä  m ukana on 
nuorisoseuran vaelluskonkareita, jotka 
ovat olleet mukana kaikilla reissuilla. 
Ajankohdaksi on suunniteltu viikkoa 31 
eli elokuun ensimmäistä viikkoa.

Ensimmäinen tapaaminen pidetään 
sunnuntaina 2.4. klo 19 Ns-talolla. Ter
vetuloa mukaan suunnittelemaan ja saa
maan tarkempia tietoja retkestä!

Reissun kustannukset tulevat ole
maan noin 160 euroa (sis. matkat linja- 
autolla ja  majoitukset mökeissä). Vael
lus järjestetään, jos määräpäivään men
nessä on ilmoittautunut vähintään 30 
henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset 31.5. 
mennessä Into Saariselle puh. 0400 453 
490 tai email psbussi@kolum-bus.fi. 
Intolta voi myös kysellä retkestä tarkem
min.

Teksti: Sirkku Vainio

[Pajan  tu lev a isu u s

Pajarakennus keskellä kylää on kuulunut jo kuutisenkym
mentä vuotta Ohkolan miljööseen. Olennaisena osana Öl
jymäen tienoon maisemaa se tuo omat terveisensä men
neiltä ajoilta,, jolloin vielä tässäkin kylässä sepän ammat
titaitoa tarvittiin.

Muutosten aika
Paja sijaitsee Öljymäen tapaan uusjako- 
kunnan omistamalla maapohjalla. Tällä 
hetkellä uusjakokunta valmistelee maa
pohjan vuokrausta nuorisoseuralle erit
täin pitkällä sopimusajalla. Seuraavaksi 
toimenpiteeksi on kaavailtu alueen omis
tusoikeuden siirtämistä Mäntsälän kun
nalle. Pajan kohtalo tuli tässä yhteydes

sä ajankohtaiseksi, sillä rakennuksen 
omistava yksityinen taho ilmaisi haluk
kuutensa sen luovuttamisesta Nuoriso
seuralle purkamisen sijaan.

ÄIKALISÄ
Pitkällisen pohdinnan jälkeen Ohkolan 
Nuorisoseuran johtokunnassa päätettiin 
vastaanottaa paja, vaikka vanha raken-
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nus tietääkin rasitetta seuralle. Pajan ei 
haluttu häviävän maisemasta, ennen kuin 
on kartoitettu onko kyläläisillä haluja sen 
sä ilyttäm iseen . Kyse onkin lähinnä 
aikalisästä, sillä Nuorisoseuralla ei ole 
resursseja toteuttaa yksin kunnostus
hanketta. Seuratalonkin ylläpitämisessä 
on riittävästi tekemistä, rahanmenosta 
puhumattakaan. Edellisvuosien mittavi
en kunnostushankkeiden jälkeen seuralla 
ei ole juurikaan mahdollisuuksia tehdä 
investointeja ko. rakennukseen.

K oko kylän yh teisto im in taa
Jos paja ei piakkoin saa uutta kattoa, 
saattaa purkutuomio olla edessä. Ikävä 
kyllä silloin menettäisimme hyvän varas
to-ja  puuhailupaikan. Paja olisikin lois
tava tila järjestää kesäaikaan erilaista 
nikkarointi-, askartelu -tai remontti- 
toimintaa, siis kaikenlaista vähemmän 
siistiä hommaa, mitä ei sisätiloissa mie
lellään ala tekemään. Ehkäpä pajasta 
vo is i tu lla  to im in n a llin e n  
kokoontumispaikka nuorille? Yhteen hii
leen puhaltamalla saisimme paikan käyt
tökelpoiseksi, jolloin useat seurat ja  ih
miset voisivat hyötyä siitä. Olisiko paja 
siis koko kylän yhteinen projekti? Nopea 
vilkaisu kylälehden kakkossivulle paljas
taa tässä kylässä toimivan ainakin kym
menkunta seuraa, yhdistystä tai vastaa
vaa, joten löytyyhän täältä aktiivisia ih
misiä sekä tekemisen iloa. Jos rakennus 
halutaan säilyttää, edellyttää se koko 
kylän panostusta.

El KESÄÄ ILMAN TALKOITA
Ohkolan kylä sai taas viime kesänä an
saittua huomiota paikallislehdistössä 
suurista talkooprojekteistaan. Nyt kun on 
saatu Öljymäki ja Luhtiaitta kuntoon, voi
siko pajan kattoremontti olla ensi kesän 
talkoouroteko? Pieni pesämunakin on jo 
v a lm iin a , sa im m e v iim e kesänä  
lahjoituksena erän kattohuopaa käytet
täväksi katon kunnostukseen. Tiettäväs
ti pajan kantavat rakenteet ovat vuota
vasta katosta huolimatta vielä kunnos
sa, joten potentiaalisia käyttövuosia re
m ontin m yötä o lis i t ie d o ssa . 
Yhte isvastuuperiaattee lla  saisim m e 
kiireisimmän asian hoidetuksi, muuta 
kunnostusta voidaan miettiä sitten myö
hemmin.

Kaikk i työvo im a ja  m ate riaa li-  
lahjoitukset ovat erittäin tervetulleita! Jos 
h a lu a t m yö täva iku ttaa  a s ia a n , 
yhteydenottojanne odottaa Seppo Save
la puh. 050 5177 458 tai Sirkku Vainio 
puh. 040 5331 904. g f

Teksti: Tanja Lundsten, kuva: Leena Herlevi-Valtonen

ÄURINKOPYÖRÄ T(UO kesän

Ohkolan sirkuskolan 5-vuotis juhlashovv saa ensHItansa 26. 
toukokuuta. Ohkolan nuorisoseurantalon pihalle nouseeihka 
oikea sirkusteltta. Aurinkopyörä-näytös ja sirkusseurue 
hurjine ohjelmanumeroilleen kulkee hauskan tarinan ja  
juonen mukaan. Vauhdikasta menoa, tekemisen riemua ja 
iloista sirkustunnelmaa on siis odotettavissa.

P yö rä t  pyö rivä t
V iisi vuotta sitten  Ohkolan jum p- 
pakerhon yksitoista lasta Karita Laisin 
johdolla osallistui sirkusleirille sirkuksen 
monitaiturin Heikki 
Leppävuoren op
peihin. Lapset innos
tu ivat sirkustemp- 
puiluista niin kovin, 
että halusivat jatkaa 
kerhoa Ohkolassa.
Karita yhdessä Tuu
la Heikkisen kanssa 
ohjasivat kerhoa en
simmäisen vuoden.
Jotta lapset kehittyi
sivät ja  mielenkiinto 
sä ily is i, pyydettiin 
H eikkiä pitäm ään 
jatkokurssia. Muita
kin sirkusalan ammattilaisia saatiin vie
railem aan ja  opettam aan. Nykyään 
Sirkuskolassa on yhteensä kuusi opetta
jaa Heikin lisäksi ja  yhteensä 75 inno
kasta lasta.

20 VUOTTA TASAPAINOILUA AM
MATTILAISENA
Heikki Leppävuori oli m ukana jo  
opiskeluaikanansa Jyväskylän ylioppilas
teatterissa. Tie veikin yksivuotiselle lin
jalle Tanskan komediateatteriin, jossa 
fyysinen akrobatia ja hullunhauska teat
teri kulki käsikädessä. Sirkus Finlandi- 
assa Heikki aloitti vuonna 1986 väliaika- 
pellenä ja viihtyikin sirkuksen mukana 
kuusi vuotta. Pelleilyn ohessa hän kes
kittyi "rääpimään vähän kaikkea". Pää ei 
kuulemma kestänyt voltteja ja pyörityksiä 
yläilmoissa, mutta yksipyöräisellä ajo 
korkealla nuoralla kyllä onnistui. (Siis 
kuulostaa AIKA henkeäsalpaavalta näin 
allekirjoittaneen näkökulmasta.) Tasa
pa ino ilu  onkin  enem m än H eikin  
bravureita.

Tanssiteatteri Hurjaruuthissa hän teki 
10 vuotta freelancerina keikkaa. Nyttem
min mies jakaa tietotaitonsa tuleville 
sirkustaiteilijoille kerhojen ja kurssien

kautta. Nähdäänpä Heikki itsekin lavalla 
ensi kesän Öljymäen hulvattomassa Ro
bin Hood näytelmässä.

P yr a m id eja  ja  ta ikatem ppuja
Sirkuskolan 75 kai
ken ikäistä lasta har
jo i t e le v a t  ju h la -  
näytökseen  y k s i
pyöräisellä ajamista, 
ak ro b a tiaa , ta sa 
painoilua erila isin  
välinein, pyramideja 
ja  jo p a  nuo ra lla  
tanssimista ja  ilma- 
akrobatiaa. Taikuut
ta ja  jonglöörausta 
unohtamatta. Saat
taapa mukana vilah
taa jokunen eläin- 

hahmokin. Karita Laisin mukaan tavoit
teena on tehdä hauska sirkuspäivä. Lap
set ovat kuulemma innokkaita ja  ison 
sirkusteltan vuokraaminen antaa haas
teita sekä lapsille että opettajille. Se 
myös lisää motivaatiota perehtyä enem
män sirkuksen saloihin ja  innostaa uu
siin ideoihin, Karita lisää.

Myös vanhempien apua ja talkoo työ
läisiä tarvitaan paljon näin suuren hank
keen onnistumiseksi. Kaikki ylimääräiset 
käsiparit toivotetaankin tervetulleeksi 
mukaan järjestelyihin.

H a t t a r a a  j a  p o p c o r n i a

Ohkolan nuorisoseuraintalon pihapiiris
sä, sirkusteltan kupeessa on luvassa 
sirkustunnelmaa ja muutakin hauskaa 
o h je lm aa ; mm. a rp a ja ise t , kasvo- 
maalausta ja heppakyytiä.

Äurinkopyörä sirkus-shovvn esi
rippu aukeaa pe. 26. 5 klo 18. OO, la 
2 7 .5  klo 13.00 ja klo 1 6 .00. Näytöksiä 
on yhteensä vain kolme joten kannattaa 
varata lippunsa ajoissa, jotta mahtuu 
m ukaan su ke lta m a an  s irku kse n  
kiehtovaan maailmaan.

M ikä  Ä urinkopyörä onkaan?

6



Robin Hoodin nuoli osoittaa

KOHTI ENSI KESÄÄ

Teksti: Minna Linna, kuva: Leena Herlevi-Valtonen

TAPAHTUI

Tammikuun lopulla draama- ja  teatte- 
rityön lin jan  op iske lijat Järvenpään  
seurakuntaopistosta ilahduttivat seura- 
talolla tarinateatteri-illassa. Opiskelijoi
den yhden lukuvuoden mittainen kom
pakti opintokokonaisuus sisältää kursseja 
teatterin eri osa-alueista.

Sattumuksia
Paikalla oli pieni, mutta sitäkin aktiivisem
pi yleisö. Tarinateatteri perustuukin ylei
sön ja näyttelijöiden tiiviiseen vuorovai
ku tukseen . Y le isö  kerto i tarino ita  
"sattumuksista" ja  "lapsuusmuistoista", 
jotka heti nähtiin lavalla näyttelijöiden 
esittämänä tarinana. Yleisö nauroi ja 
nautti täysin siemauksin erilaisista oival
lis is ta  tu lk inn o ista . Loisto ke ikka , 
tuumailivat esiintyjätkin ja  ihastuivat oi
tis Ohkolan tunnelmalliseen seurataloon.

A melei, Majava ja Kuningas
KATOLLA
Samalta ryhmältä valm istuu kevällä 
loppuproduktiona satunäytelmä. Ohjaaja 
Anne Rautiainen on opettanut näytte
lijäntyön perusteita draama-ja teatterityön 
linjalle, jossa Ohkolan teatterin monitoimi
nainen Sirkku Vainiokin opiskelee.

Satunäytelmä sisältää kaikki perintei
set sadun elementit, mutta on samal-la 
ra ikkaasti m austettu kom iikalla ja  
absurdeilla hahmoilla. Huumori onkin 
monitasoista, jolloin hulvattomasta näy
telmästä nauttivat sekä pienet että van
hemmat.

Ensi-ilta on 28.4. Helsingin Kaapeli- 
tehtaan Turbiinisalissa. Lippuja voi tie
dustella Sirkulta p. 040 553 1904, Anne 
Vesteriseltä p. 040 731 7747 tai Lippu
palvelusta p. 0600 10800.

S irkun siritystä
Sirkun mielestä on mielenkiintoinen ko
kemus tehdä teatteria eri ympyröissä, 
vaikka tutussa ja  turvallisessa Ohkolan 
teatterissakin riittää puuhaa tekevälle.

Sirkku on loppuproduktiossa valo- 
suunnitteluryhmässä, jossa toimiminen 
on mahtava tilaisuus oppia kaikkea uut
ta ja  kiinnostavaa. Aiempi kokemus kun 
rajoittuu valot päälle tai pois -toimintoi
hin. m

Teksti: Tanja Lundsten

Harjoitukset alkaneet maalis
kuussa
Öljymäen kesäteatterissa Ohkolassa näh
dään ensi kesänä riemukas ja hyväntah
toinen Robin Hood kavereineen ja  
vastustajineen. Ensi-ilta on 8.7. ja  näy
telmää esitetään aina elokuun lopulle 
asti. Näytelmän ohjaa Markku Hyvönen, 
joka luotsasi myös viime kesänä Heinä- 
hattua ja Vilttitossua, näytelmä keräsi 
Öljymäelle suven kuluessa yli 3500 kat
sojaa. Sirkuskohtauksien ohjaamisesta 
vastaa sirkustaiteilija Heikki Leppävuori 
ja  ohjaajan assistenttina toimii Sirkku 
Vainio.

Rooleissa eri ikäisiä

Robin Hoodia näyttelee Antti Mäkelä, 
vastaparinaan linnanneitona Emilia Leh
monen. Muissa rooleissa nähdään mm. 
Heikki Leppävuori, Sari Hämäläinen, 
Timo Antikainen, Leena Herlevi-Valtonen 
ja Kimmo Varis-Luukkonen. Myöskin 
lapsinäyttelijät pääsevät antamaan tu- 
kensa Robin Hoodin joukoissa; mukana 
viime vuonnakin katsojia ihastut-taneita 
variskuorolaisia sekä ensikertaa lavalle 
hyppääviä uusia kasvoja.

P uvustus ja  lavastus haas
teellinen
Puvustuksesta vastaa Sari Hämäläinen 
yhdessä puvustustiimin kanssa. Oman 
säväyksen pukujen suunnitteluun ja 
toteutukseen tuovat näytelmän aikakausi 
sekä Suomen suven tuomat ilmastolliset 
haasteet. "Nuorisoseuran pukuvarastosta 
löytyi kuitenkin joitakin tähän näytelmään 
sopivia pukuja, joten puvustus on jo 
päässyt hyvään alkuun" toteaa Sari 
Hämäläinen.

Lavastuksen suunnittelusta vastaa 
Jussi Valtonen, joka on ammatiltaan 
sisustusarkkitehti SIO . Se, miten Öljy- 
mäelle rakennetaan linnantorni, on vielä 
sa la isuus. "Mutta varm aa on, että 
Shervvoodin asukkaat tulevat viihtymään 
uusissa ympyröissä", Jussi lupaa.

Ryhmälipunmyynti on jo alka
nut
Myös ensi kesänä on kaksi päivänäytöstä 
17. ja  18.8. klo 12 , jotka ovat ensisijai
sesti varattu kouluille ja  muille ryhmille. 
Viime vuonna paikat täyttyivät melko no
peasti, joten jo s luokkasi tai muu 
sidosryhmäsi suunnittelee teatteriretkeä, 
toimi pian! Lisätietoja ja lippuvaraukset: 
teatteri@ohkolannuorisoseura.fi /
050 435 6330/ 
www.ohkolannuorisoseura.fi. {

...
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Teksti ja kuvat: David Jokinen Teksti: Vesa Pirjola
OKA

L a s k ia is r ie h a  2 0 0 6

Laskiaissunnuntai alkoi kauniilla auringonpaisteella ja pie
nellä pakkasella. Ravintolahenkilökunta oli jo aikaisesta 
aamusta tekemässä hernekeittoa ja muutenkin valmis- 
telemasssa päivää varten Uimisille syötävää ja juotavaa. 
Perin te isesti lask ia iseen  kuuluu hernekeitto  ja  
laskiaispulla, joka oli nyt korvattu vohveleilla. Niitä meni
kin kivasti. Riehan järjestivät yhteistyössä Ohkolan nuori
soseura ry ja Suomen työhevosseura ry.

Ihmisiä alkoi tulla paikalle jo 
paljon ennen tapahtuman al
kua, kalkki hevosetkaan eivät 
olleet vielä saapuneet. Ulkona 
ahersi kolme reklhevosta, jo i
den kyytiin Ihmiset suorastaan 
jonottivat. Talutusratsuja oli 
neljä, joille myös riitti lapsia 
ratsastuttaa.

Päivä oli todellakin mitä 
mainioin ulkoiluun ja tänä vuon
na ihmiset olivatkin tulleet viet
tämään aikaa ulkona ja tou
huilemaan. Viime vuoteen ver
rattuna ei ollut ihmisten vaih
tuvuus niin kova ja järjestyksen valvojilla 
olikin tekemistä saada autot parkkeihin.

Hernekeittoa oli varattu sadalle ihmi
selle, joka sitten valitettavasti loppui kes
ken. Onneksi oli vohveleita ja nehän ajoi 
lasten maun kanssa paremmin asiansa. 
Pikapäin laskien ihmisiä oli reilusti yli vii
me vuoden, lähempänä kolmesataa ih
m istä ta isi käydä lask ia isr ieh assa . 
Hyvinkäältä asti oltiin tultu viettämään 
päivää ja kiitoksen sanoja tulikin, kun 
laskiaiseen kuuluu hevoset. Rieha oli jä r
jestä jien  kannalta onnistunut. Lähi
vakuutus antoi ilmaisen tapaturm a
vakuutuksen  tapahtum aan ja  sitä 
m ainostettiinkin lipulla, joka liehui 
salossa.

Sisätiloissa oli myös esittely Suomen
hevosista ja sen eri käyttömahdollisuuk
sista. Samassa yhteydessä ihmiset sai
vat täyttää arvontalipukkeen, jossa oli 
palkintona kaksi lippua Sirkuksen juhla- 
näytökseen keväällä sekä kaksi lippua 
Öljymäen kesäteatterin esitykseen . 
Arvontalipukkeita oli täytetty satakunta 
ja niistä arvottiin neljä onnekasta, jotka 
saavat teatterilippuihin oikeuttavan 
lunastuslapun. Arvonnassa voittivat sir
kuksen juhlanäytökseen liput Markku Rei
ni ja  Rasmus Tapper sekä Öljymäen ke
säteatterin esitykseen Eeva Soikkeli ja 
Jaana Hokkanen. Onnea arvonnassa 
voittaneille.

Kiitokset kaikille laskiais
riehassa mukana olleille, kun 
saimme mukavan ulkoilupäivän 
aikaiseksi. Erityiset kiitoksen 
ra v in to la h e n k ilö k u n n a lle , 
järjestyksenvalvojille ja  hevo
sille, jotka sen suurimman työn 
tekivät. Kiitokset tietysti myös 
hevosten ohjaajille ja  omista
jille , koska ilman heitä ei tätä 
riehaa olisi ollutkaan. H

T apahtunutta

JA TULEVAA

Kulunut talvi oli talviliikunnan osalta hyvä. 
Kovat pakkaset sotkivat tosin hiihto- ja 
luistelukautta, mutta toisaalta kentille 
saatu jää ei päässyt sulamaan. Lunta on 
tullut juuri sen verran, että latujen teko 
on ollut mahdollista. Pak-kaskelit ovat 
taannneet sen , että ne ovat olleet 
hiihdettävässä kunnossa alkuvuodesta 
asti. Uuden latuhöylän ansiosta hiihto- 
ura on mainio. Ensi hiihtokaudeksi laite
taan myös tienylityskyltitja muut opas
teet ladunvarteen. Ohkola-Hyökännummi 
välille tulee myös kuntolaatikko. OKA kiit
tää latujen teoista Mörkin Paavoa ja kaik
kia Ohkolan ja Hyökiksen luistelukenttien 
huoltorin-geissä mukana olleita vanhem
pia ja nuorempia ratojen hyvästä hoi
dosta.

Tätä kirjoitettaessa talvikausi tuntuu 
jatkuvan pitkälle maaliskuun puolelle. 
Ohkolassa oli talven aikana kolmet 
sarjahiihdot sekä mestaruus-hiihdot, 
joista vapaan tyylin kisa pidettiin Hirvi
haarassa. Osallistujia oli tasaisesti hie
man yli kah d en kym m en en . 
Hyvän suosion sai myös pidetty muumi- 
hiihtokoulu, jossa leikinomaisesti opetet
tiin hiihtoa lapsille.

OKA osallistuu myös maaliskuussa 
osastojen väliseen viestihiihtoon 19.3. 
Lumet sulavat kuitenkin pois ja kesälajit 
a stu va t e s ira a d ille . O KA :n  m aas
tojuoksut alkanevat huhti- toukokuun 
vaihteessa. Osastojen välinen katuviesti 
pidetään todennäköisesti kevään aikana. 
Yleisurheilupuolella yhteistyötä tehdään 
kesällä AJO:n kanssa.

Oka kiittää kaikkia maanomistajia 
luvista tehdä latureittejä halki Ohkolan. 
Te mahdollistatte hienon hiihtonau- 
tinnon.

Aurinkoisia ulkoilukelejä toivottaa 
OKA.
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Teksti: Kirsi Lindgren Teksti: Antton Hägglund
Hyökännummen

ASUKASYHDISTYS

K evään asiaa

Hyökännummen asukasyhdistys ry:n hal
litus kokoontui 5.2.2006. Puheenjohta
jana jatkaa Antton Hägglund 040- 
5 2 6 6 4 6 2 /a n tto n .h a g g lu n d @ sa u -  
nalahti.fi, varapuheenjohtajaksi valittiin 
Tarja Kuusela-Nissinen (tarja.kuu- 
sela-nissinen@mantsala.fi), sihteeriksi 
ja  rahastonhoitajaksi Teija Nyqvist 
(tnyqvist@elisanet.fi), liikuntavastaa-viksi 
Jarmo Sorsa ja Jussi Luhtamäki sekä 
tiedotusvastaavaksi Kirsi Lindgren 
(hippu.lindgren@luukku.com).

Y h d is ty k se n  sää n tö m ää rä in e n  
KEVÄTKOKOUS PIDETÄÄN TO 6.4.2006 
KLO 18 ALKAEN HYÖKÄNNUMMEN 
KERHOTALOLLA. KOKOUKSEEN KUTSU
TAAN OHKOLAN KYLÄTOIMIKUN-NAN JÄ
SENIÄ KESKUSTELEMAAN YHTEISTYÖ
MAHDOLLISUUKSISTA OHKOLAN JA 
HYÖKÄNNUMMEN VÄLILLÄ . Talvinen 
hiihtolatu ja toivottavasti piakkoin saa
tava kevyenliikenteenväylä yhdistävät 
asuinalueita mukavasti maantieteellises
ti, joten nyt on oiva hetki istua yhteisen 
kahvipöydän ääreen suunnitelemaan tu
levia. Tervetuloa kuulemaan myös ajan
kohtaista tietoa Ohkola-Hyökännummi 
kevyenliikenteenväylähankkeesta.

PERINTEINEN RISUTALKOO TOTEU
TUU VIIKOLLA 19! Kylteillä merki-tyille 
keräyspaikoillesaa 5-7.5. tuoda puhdas
ta puu-ja risujätettä (E I S IIS  ONGELMA
JÄTETTÄ). Kunnan toimesta risut hae
taan viikon 19 aikana pois.

AURINKOISTA KEVÄTTALVEA KAIKIL
LE OHKOLAN JA HYÖKÄNNUMMEN ASUK
KAILLE JA KIITOKSET OHKOLAN OKALLE 
HIENOSTA HIIHTOLATUVERKOSTOSTA 
HYÖKÄNNUMMEN JA OHKOLAN VÄLIL
LÄ!!!! ■

Hyökännummen asukasyhdistys ry.
KERÄÄ VAPAAEHTOISTA 

KANNATUSMAKSUA,
JOKA VUONNA 2006 ON 5 €. 
V oit suorittaa sen til ille  

Keski-Uudenmaan Osuuspankki 
509230-28761, VIITE 233 

Hyökännummen asukasyhdistys ry.

Hyökännummx-O hkola kevyen
l iik e n t e e n  VÄYLÄ SYKSYLLÄ!

Liikenne-ja viestintäministeriö on jatka
nut päätöksellään J:pää-M :lä maantien 
1456 parantam inen  raken tam a lla  
kevyenliikenteen väylä välillä Hyökän- 
nummi-Ohkola, Mlä tiesuunnitelman jat
kamista neljällä vuodella,eli vuoden 2009 
loppuun saakka. Päätös on hallinnollinen 
ja sen tarkoitus on varmistaa onko tie
hanke edelleen kunnan intresseissä. Kun
nan kanta on, että tiehanke on edelleen 
kiireellisyysluokassa 1. Tiesuunnitelmaa 
koskevat muistutukset on pitänyt osoit
taa tiehallinnolle ja  jä ttää  kuntaan 
24.2.06 mennessä.

Julkaisemme tässä Hyökännummen 
asukasyhdistyksen tekemän muistutuk
sen:

"Hyökännummen asukasyhdistys ry. 
on perustamisestaan lähtien pitänyt yh
tenä tärkeimmistä kehityshankkeista 
kevyenliikenteen väylän jatkorakentamis
ta välille Hyökännummi-Ohkola. Aloitteita 
kuntaamme on tehty useita vuosien var
rella.

Sittemmin kunnassa on otettu myön
teinen kanta asukkaiden kannan-otoille 
ja  tiehanke on Mäntsälän tieverkko-ja 
liikennesuunnitelm assa kiireellisyys- 
luokassa 1. Tärkeim pänä hanketta 
puoltavana tekijänä on ollut liikennetur
vallisuuden parantaminen. Liikenne- 
turvallisuusnäkökulma on painottunut 
erityisesti Hyökännummelta Ohkolan kou
luun kulkevien oppilaiden osalta. Toisaal
ta myös asukkaiden turvallinen liikkumi
nen paranee ja lisää osaltaan liikunnan 
m ahdo llisuuksia  a su in a lu e illa . Nyt 
Hyökännummen koulun valmistuttua 
Ohkolan koulun käyttö opinahjona ei ole 
suinkaan loppunut, vaan Mäntsälän ete

läosien voimakas väestön kasvu on lisän
nyt voimakkaasti edelleen Ohkolan kou
lun käyttöä.

Vastavalmistuneessa Hyökännum
men osayleiskaavassa on väestön kas
vua tulossa voimakkaasti maantie 1456 
varteen Hyökännummen ja  Ohkolan vä
lille. Myös Hyökännummen väestön kas
vu jatkuu voimakkaana. Tämä lisää eri
tyisen voimakkaasti tarvetta liikennetur
vallisuuden parantamiseen, jota nyt 
maantien 1456 kevyenliikenteen raken
taminen toisi. Kevyenliikenteen väylän 
rakentamista tuleekin tarkastella tiesuun
nitelma rajojen PL 1379 (Linjatie) ja  PL 
6780 (Nuorisoseurantalo) välillä ja  to
te u tta a  raken tam in en
toteuttamissuunnitelman mukaisesti al
kaen v.2006 syksyllä."

O lem m e va rm ista n e e t ke vyen 
liikenteen väylän rakentamisaikataulun 
Uudenmaan tiepiiristä ja  saaneet vasta
uksen, että on ohjelmassa toteutta
missuunnitelmassa v.2006-2007. Raken
taminen voidaan aloittaa jo v.2006 syk
syllä. Kustannusarvio on n . l  Milj euroa. 
Kunta vastaa tievalaistuksen kustannuk
sista ns. peltoaukealle taajamien välil
lä. Tiesuunnitelman kartta on nähtävillä 
allekirjoittaneilla sekä Tekninen toimi/ 
Mlän kunta.

TURVALLISEN LIIKKUMISEN PUOLESTA!

Hyökännummen asukasyhdistys ry./ Hal
litus
pj. Antton Hägglund, p.0405266462 
Teija Nyqvist, sihteeri g |

Toimitus huom:
Kannen kuva on otettu Hyökännum
melta Ohkolan suuntaan nykyisen 
kevyenliikenteen väylän lopusta.

9

mailto:antton.hagglund@sau-nalahti.fi
mailto:antton.hagglund@sau-nalahti.fi
mailto:tarja.kuu-sela-nissinen@mantsala.fi
mailto:tarja.kuu-sela-nissinen@mantsala.fi
mailto:tnyqvist@elisanet.fi
mailto:hippu.lindgren@luukku.com


O hkolan kou
lun V tk

Teksti: Riirra Nordgren

Teksti: Janne ja  Markus, kuvat: Sari 
Au ramo

'oistu  ish arjo itus O hkolan

K O U L U L L A

V a n h em pa in -
TOIMIKUNNAN
A S I A A

Vtk avustuksella suunnitellaan reissuja 
Messilään 11.3 ja  Itäkeskukseen 25.3. 
Messilä on varmasti niin tuttu kaikille että 
siitä ei tarvitse kirjoittaa mitään, jo sen
kin takia, että reissu on jo heitetty kun 
tämä lehti on ilmestynyt. Viime vuonna 
lähtijö itä ei ollut kuin 11 ja  reissu 
peruttiin. Itäkeskuksen reissulle on yh
distetty tutustuminen Trooppiseen puu
tarha Gardeniaan ja uimahalliin. Ne, joi
ta ei 300:n kukka- ynnä muun kasvin 
näkeminen kiinnosta, voivat surffata Itä- 
keskuksen ostosparatiisissa sen aikaa. 
Sitten kerätään porukat kokoon ja men
nään Itäkeskuksen uimahalliin uimaan. 
Siellä ollaan kallion sisä llä , väestö- 
suojassa.

Muita puheenaiheita kokouksessa oli 
mm. Mäntsälä-joki musikaali, huhtikuun 
oppilaskonsertti, hyppynarujen ja uusi
en luokkakohtaisten jalkapallojen hank
kiminen koululle, diskoja koulun liikunta
tuntien ulkoliikkumisen pakkasraja. Moni 
vanhempi on ottanut yhteyttä allekirjoit
taneeseen em asian takia. Epäselvyyttä 
on, että onko mitään rajaa olemassa
kaan . A siasta  on m ain ittu  koulun 
re h to r ille , jo k a  p yys i, e ttä  s iitä  
keskusteltaisiin suoraan hänen kanssa, 
eikä vtk:n kautta. Vanhempaintoimi-kun- 
nan toive olisi, että selkeä ja yhtenäinen 
sääntö saataisiin aikaiseksi. Mielestäm
me pakkasraja tulisi joka tapauksessa 
olla. Ja että se tulisi ensi luku-vuoden 
alusta tiedoksi kaikille vanhemmille. Vii
meistään silloin, kun yli 15 asteen pak
kaset taas alkavat. Kevättä ilmassa!
Vtk:n puolesta Riitta 050 376 6428. p j

Kesken kuvaamataidon tunnin Anna-Mai- 
ja  pölähti sisään luokkaamme ja ilmoit
ti, että koulun ylätalolla on mahdollisesti 
tulipalo. Meidät käskettiin laittaa ken
gät jalkaan ja ulkovaatteet kainaloon ja 
sitten hyvässä ja rauhallisessa järjestyk
sessä ulos. Käytävällämme yksi palomies 
(Jorma Friman) vartioi tilannetta ja  mit
tasi ulospääsemisaikamme. Aikamme oli 
vähän vajaa neljä minuuttia. Meidän piti 
mennä rauhallisessa järjestyksessä kou
lun hiekkakentälle. Kentällä meistä huo
lehti Juha Halme Ohkolan vapaapalo- 
kunnasta.

Kentällä me menimme sievään jo 
noon. Kuvaamataidon opettajamme Jari 
Kulju vahti, ettei kenenkään pää näkyisi 
jonon sivulla. Kun opettajat olivat saat
taneet meidät sen jälkeen saliin, Juha 
Halme ja Jorma Friman luennoivat meil
le paloturvallisuuden eri asioista. Yleisö 
sai esittää palomiehille erilaisia kysy
myksiä. He kertoivat mm.erään ihmeel
lisen asian: Heidän palovyössään olevat 
koukut kestävät 2000 kilon painon. Siinä 
oli Ohkolan koulun paloharjoltus. | |
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Teksti: Sirpa Matero, kuva: Eija Karlsson Teksti ja kuvat: Tuula Bläfield

Harkastuiöena

RALOKUNTANUORET

S a r a  O ll ik a in en

Ohkolan koulussa opiskeleva Sara näki 
harrastuskalenterista n. 2 vuotta sitten 
jutun palokuntanuorista ja meni rohkeas
ti mukaan. Saralla on kokoontuminen 
maanantaisin Mäntsälän paloasemalla 
klo 16.30-18.00. Torstaisin kokoontuvat 
varhaisnuoret.

Harjoitteluun kuuluu solmujen tekoa, 
palokalustoon tutustumista ym. Esim. 
painelaitteet ovat tulleet tutuksi. Niitä 
Sara kertoo tarvittavan savusukellus- 
tilanteissa. Aina ulkona harjoiteltaessa 
Sara pukee ylleen palokunnan haalarit, 
saappaat, hanskat, kypärän ja  vyön. 
Saran ryhmässä on n. 20 nuorta.

Palokuntanuorilla on runsaasti taito
ja tietokisoja. Esim. Veikon Malja-kisoi
hin mennään varusteiden kanssa eikä 
tehtävistä ole etukäteen tietoa.

Sara pitää palokuntanuorissa eniten 
leireistä. Kerran vuodessa oma palokun
ta pitää talvileirin, jossa tehdään kaiken
laista kivaa. Kesäisin on suurleiri, yleen
sä Padasjoella. Ensi kesänä (2006) Sara 
menee kansainväliselle Yötön Yö-leirille 
Rovaniemelle, jonne odotetaan n.4000 
leiriläistä.

Palokuntanuorissa toimimisen lisäksi 
Saran mieluisia harrastuksia ovat kirjo
jen lukeminen ja luistelu.

Nukketeatteri S ininen Mylly

2 0 0 6
Ohkolan kylän oma nukketeatteri, pieni 
Sininen Mylly Kesämaan Riemuliiterissä, 
täyttää viisi vuotta. Sen kunniaksi se luo 
katsauksen menneeseen ja esittää etu
päässä alkukesällä kaikki näytelmänsä 
ynnä muuta menneeltä puolelta vuosi
kymmeneltä. Loppukesän esityksistä ker
rotaan toukokuussa.

Bengt ja Beata -  Kosiomatka kes
kiajalla nähdään 7.5. klo 
16 ja  yönäytöksenä Ku
kan päivänä 13.5. klo 21, 
kun Mäntsälässä viete
tään  ilo is ia  v iik ko ja .
Kesämaalla kukkivat var
m aan s illo in  k iu ru n 
kannukset, keltavuokot 
ja monet muut, varmas
ti ainakin voikukat ja  
vuohenputket. Värikäs 
näytelmä on tilattavissa 
15.5 . ja  17.5. Kellon
ajasta ja  myös keskiai
kaisesta tarjoilusta voi 
sopia. Kaikenikäisille so
veltuva esitys kestää n. 35 minuuttia. 
Yleisö saa myös esittää ääniteatterina 
Turun vanhan suurtorin kauppiaita ja os
tajia. Näytelmää on usein toivottu.

Koillisväylän pur
jehdus esitetään 21.5. 
ja  25.5 . klo 17. Se on 
tilattavissa suomeksi tai 
ruotsiksi 29.5. ja  31.5. 
Ruotsinnoksen Nord- 
ostpassagen on tehnyt 
Laura Buttler. Näytelmä 
sopii aikuisille ja  lapsille 
n. 5-vuotiaista alkaen.
Kesto 45 minuuttia. Mänt
sälän suuri poika, A .E .
Nordenskiöld, purjehti 
Vega-laivalla Koillisväylän 
ensim m äisenä m aail
massa 1878-1879. Reit
tiä oli turhaan yritetty 
purjehtia yli 300 vuotta ja Nordenskiöldin 
urotyö nosti Mäntsälän Alikartanosta läh
teneen tutkimusmatkailijan 1800-luvulla 
kuuluisimmaksi suom alaissyntyiseksi 
maailmalla. Viime vuonna Sininen Mylly 
esitti näytelmän Mäntsälän kunnantalon 
valtuustosalissa Koillisväylän purjehduk
sen 125-vuotispäivänä 24.4 . (Vega-

dagen). Mäntsälän kulttuuritoimen jä r
jestämässä tilaisuudessa.

Nukketeatteri Olipa kerran .... Por
voosta vierailee 10.6. näytelmällä Ruma 
Ankanpoikanen klo 17.

Runo- ja  lauluiltoja vietetään 
sireenien aikaan/omenapuiden kuk
kiessa (päivämäärä myöhemmin, kun 
kukinnasta tiedetään) klo 21 Sinisen 

Myllyn pihapiirissä laulu
jen , tarinoiden ja  runo
jen merkeissä. Ainakin 
Marilyn Monroe, Made
moiselle Rococo, Tove 
Jansson, Zarah Leander, 
Lili Marleen ja Carmen 
ovat luvanneet saapua. 
Myös yleisö saa esittää 
tanssejaan, laulujaan ja 
omia (lempi)runojaan tai 
puhaltaa saippuakuplia 
kuten elokuussa 2002 
täydenkuun ju h la ssa . 
Tämä laulu- ja  runoilta 
soveltuu myös ulkomaa

laisille valkeassa Suomen suviyössä van
hassa ohkolalaisessa pihapiirissä. Se on 
t i la t ta v is sa  m yös va ikka p a  
syntymäpäiväohjelmaksi.

H.C. Andersenin juh
lavuoden  näyte lm än  
Peukalo-Liisa syntyy 
kukasta 7.9. klo 17. Tila
uksesta hän seikkailee 
ryhmille 11.9. ja  13.9. 
Näytelmästä enemmän 
toukokuussa sekä viime 
kesän H.C. Andersenin 
200-vuotisjuhlista Kesä- 
maalla, mutta nyt jo suu
ret kiitokset naapureille ja 
muille kylänmiehille ja  
naisille sekä Ohkolan kou- 
lu lle  ka ikesta  avusta  
juhlajärjestelyissä.

Tervetuloa oman kylän nukketeatteriin!

Tuula Bläfield 
nukketeatteritirehtööri 
Puh. 040 717 9938,
lisätietoja www.mantsala.fi/tapahtumat/ 
nukketeatteri.htm

l i

http://www.mantsala.fi/tapahtumat/


Teksti: Irja Hemmilä

O h k o la n  M a r t t o je n  k u u l u m is ia

O hkolan  M a r t o ille  u u s i pu 
heenjohtaja
Ohkolan Marttojen vuosikokouksessa 
9.2.2006 valittiin uudeksi puheenjohta
jaksi A n n e li E e ro la , p. 0400 920 746. 
Anneli on vanha konkari järjestötoimin
nassa , joten Marttojen toiminta on 
osaavissa käsissä. Onneksi olkoon uu
delle puheenjohtajalle! Varapuheenjoh
tajaksi valittiin Heli Laukko, sihteerinä 
jatkaa Hamina Tammi, p. 019 688 9343, 
rahastonhoitajaksi valittiin Irja Hemmilä. 
Muut hallituksen jäsenet ovat Pirjo 
Haapasaari, Liisa Rautasuo ja Sirk
ka Valkonen .

T ä s a - ä r v © T A V A K S I  — 
TEEM A KA U SI 2006-2007
Martat on kansalaisjärjestö, joka koti- 
talousneuvonnan avulla edistää kodin ja 
perheen h yv in vo in tia . 2006-2007  
toimintateemana on Tasa-arvo tavaksi, 
jolla Martat haluavat nostaa esille arjen 
taitojen, henkilökohtaisten valintojen, 
kodin toimintakulttuurin ja aktiivisen kan
salaisuuden merkityksen tasa-arvon edis
tämisessä. Tiedot ja taidot luovat ihmi
selle mahdollisuudet tehdä valintoja, 
hallita omaa arkea ja osallistua päätök
sentekoon. Tasa-arvo tavaksi -teemalla 
Martat muistuttavat myös siitä, että ar
jen hallinnan taidot vaikuttavat keskei
sesti kodin ja perheen hyvinvointiin. Vuo
den teemasta on myös Ohkolan Martoilla 
oma teemailtansa syksyllä.

M i k ä  M a r t t a a  k i in n o s t a a ?
-kodin taidot, arki ja  juhla 
-ruuanlaitto, kodinhoito, puutarha 
-perhe, kulttuuri, tasa-arvo 
-terveys, turvallisuus, hyvä ympäristö
- uuden oppiminen
- yhdessä tekeminen

Kiinnostavatko ne sinua? Trendit tulevat 
ja  menevät - koti on aina muodissa.

T u l e  m u k a a n  M a r t t o i h in !
Pyrimme kokoontumaan joka kuukauden 
ensimmäisenä torstaina. Marttailloista 
ilmoitamme Mäntsälän paikallislehtien 
seurapalstoilla.

V inkkinurkka

Y rttim aa  ikkuna laudalle  
Ikkunalaudalla viihtyvät sekä yksivuotiset 
että monivuotiset yrtit, joten jokainen voi 
perustaa mieleisensä yrttipuutarhan. 
Y rtte jä  hoidetaan kuten muitakin 
huonekasveja: kastellaan säännöllisesti 
ja  muutaman viikon kasvuajan jälkeen 
lan n o ite taan  parin  v iikon  v ä le in . 
Lannoiteliuos saa olla puolet laimeam
paa kuin mitä huonekasveille suositellaan. 
Yrttejä käytetään tuoreena ja jos satoa 
saadaan yli päivittäisen tarpeen, niitä voi 
säilöä kuivaamalla ja pakastamalla tai 
valmistamalla maukkaita yrttiöljyjä ja - 
etikoita

Yksinkertaisin tapa kasvattaa yrttejä 
on hankkia kaupan vihannesosastolta 
valmis ruukkuyrtti, leikata versot keitto- 
pataan tai salaatin piristykseksi ja istut
taa jä lje lle  jäänyt taimi saman tien 
kukkamullalla täytettyyn ruukkuun. Lei
kattaessa versojen tyvelle jätetään pari 
kolme lehteä tai lehtiparia.

Toinen helppo ja  nopea tapa on 
kasvattaa yrttipuutarha taimista. Keväällä 
taim ia ilm estyy kukkakauppoihin ja 
tavaratalojen kukkaosastoille ja  vähän 
myöhem m in puutarham yym älö ih in  
vihannesten taimien viereen. Kotona 
taimien annetaan totutella muutama 
päivä uuteen olinpaikkaansa ja  sen 
jälkeen ne istutetaan hieman taimi- 
kasvatusruukkua suurempaan kukka
ruukkuun. Istutusm ui läksi sopii kaupasta 
saatava hiekkapitoinen kukkamulta 
(esim. kaktusmulta). Halkaisijaltaan 8 - 
10 cm ruukkuun mahtuu yksi yrtin taimi,

12- 14 cm ruukkuun kaksi. P itkän
omaiseen ruukkuun taimet istutetaan n. 
10 cm välein.

Y rtte jä  voi kasvattaa myös s ie 
menistä. Erityisesti perheen pienimmille 
on eläm ys seurata taimien kasvua. 
M atala ta im ik a sv a tu s la a t ik k o  tai 
viilipurkki täytetään mullalla tai turpeella 
(5 cm kerros riittää) ja  multa kastellaan 
hyvin. Siemenet ripotellaan mullan 
pinnalle ja  peitetään ohuella turve-, 
multa- tai hiekkakerroksella. Kylvöksen 
pinta suihkutetaan märäksi ja  päälle 
pingotetaan muovikelmu, johon tehdään 
pari reikää ilmanvaihtoa varten. Myös 
laatikon tai purkin pohjassa on hyvä olla 
reikä, jotta liika vesi pääsee valumaan 
pois.

Kun siemenet ovat itäneet, muovi- 
kelmu poistetaan ja  kylvös siirretään 
valoisalle ikkunalle. Taimia kastellaan 
suihkupullolla sumuttamalla.

Kun sirkkalehdet ovat kehittyneet, 
taimet siirretään kukkamullalla täytet
tyyn kasvatusruukkuun. Kynän varrella 
tai istutuspuikolla tehdään multaan kolo, 
johon varovasti irrotettu taimi nostetaan 
sirkkalehdestä. Taimi asetetaan niin, että 
sirkkalehdet jäävä t mullan pinnalle, 
juuret suoristetaan ja multa tiivistetään 
painam alla puikolla reunoilta päin. 
Yhteen ruukkuun laitetaan 3 - 5  tainta. 
Y lim äärä iset taim et istutetaan viili- 
purkkeihin ja  lahjoitetaan ystäville tai 
istutetaan touko-kesäkuun vaihteessa 
ulos.

Kokeile esimerkiksi näitä basilika, 
s itru u n a m e lis sa , m a u stem e iram i, 
persilja, rakuuna, ruohosipuli. | l

Teksti: Iivo Koirikivi

TI y ö k ä p a i s t i o
Uudenmaan partiopiirin sudenpentukisat 
Ohkolassa huhtikuussa. Hyökäpartio jär
je s tä ä  yh d e ssä  K e llo k o ske la ise n  
Kellokontiot-lippukunnan kanssa Uuden
maan partiopiirin (joka siis käsittää Uu
denmaan maakunnan lukuunottamatta 
Helsinkiläisen) sudenpentujen kevät- 
kilpailun, Ammattinsa valinneet. Kilpai
luun odotetaan reilua sataa osallistujaa 
eli noin kahtakymmentä kisaryhmää. Kil
pailu käydään sunnuntaina 9.4. klo 9:30

alkaen nuorisoseurantalon lähimaas
tossa. Kilpailijat käyttävät jokamiehen
oikeuksia ja liikkuvat maastossa luontoa 
kunnioittaen. Jos kisasta tulee jotain ky
syttävää tai esim. tapaatte totaalisen 
eksyneen kisailijaryhmän päivän aikana, 
yhteyttä voi ottaa kekolaiseen kisan- 
johtaja Heimo Kulmalaan, p.040 861 
4945, sähköposti heimo.kulmala@ko- 
lumbus.fi.
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Teksti: Leena Herlevi-Valtonen
Arctic Lemon, viestintä- ja  markkinointipalvelu L ukijan kynästä^

i 3 -D

KlRJOnTÄMISKAMMO HÄÄDETTIIN LEHTIKURSSILI Ä
Kylälehtitoimikunta järjesti helmikuussa 
avoimen kaksipäiväisen kurssin lehden 
teosta ja kehittämisestä 
kiinnostuneille ohkola- 
laisille. Kymmenkunta in
nokasta kynänikkaria pe
reh ty i ku rss in  a ikana  
tiivistahtisesti lehden sisäl
lön tuotantoon, jutun kir
joittamisen saloihin, ulko- 
asutekijöihin ja taittotyön 
perusteisiin.

Kahden illan aikana 
suunniteltiin tulevien leh
tien sisältöä, etsittiin eri 
näkökulmia paikallisten ai
heiden esilletuomiseen ja 
käynnistettiin kirjoitus- 
prosessi, jonka tuloksia jo 
tässä lehdessä saamme 
nauttia. Houkuttelevan ju

tun kirjoittam iseen haettiin hyväksi 
havaittuja teknisiä ratkaisuja ja talollisia

elementtejä, jotka kiinnittävät lukijan 
huomion aiheeseen.

K u rss in  a ikan a  
ra v is te lt iin  h a rte ilta  
koulunpenkillä kertyneet 
kammot ja istutettiin tilal
le kirjoittamisen intoa, 
joka toivottavasti leviää 
lehden ympärillä muihin
kin kyläläisiin. Aktiivisten 
ja innostuneiden kurssi
laisten nälkä kasvoi syö
dessä, uutta kurssia toi
vottiin jo  lähitulevaisuu
dessa.

Kouluttajana kiitän po
sitiivisella asenteella la
tautuneita kurssilaisia, ja 
toivotan kylälehdelle, sen 
tekijöille sekä lukijoille 
virkeää ja työntäyteistä 
kevättä!

Teksti: Karita Laisi

K ulttuuria thopiiscista - m atkaterveisiä

K e s k i

Bluefields, Nicaraguan Eteläisen Atlantin- 
rannikon Autonomisen Alueen pääkau
punki Karibian meren rannalla, laguunin 
suojassa, on vuosisatojen ajan ollut kult
tuurien kohtauspaikka. Nimensä paikka 
on saanut hollantilaisen merirosvon 
Blauveldtin mukaan, ja paikka onkin tun
nettu merirosvo-rannikkona. Karibian 
rannikkoa hallitsivat vuosisatojen ajan 
englantilaiset -  espanjalaiset kolonialistit 
eivät koskaan saaneet valtaa muualla 
kuin Tyynenmeren puoleisella rannikol
la. Alue liitettiin muuhun Nicaraguaan vas
ta 1890-luvulla, mutta afrikkalaiset orjat 
ja  heidän jälkeläisensä sekä alueen al
kuperäiset asukkaat olivat edelleen hei
kommassa asemassa.

“ A m e r

Kulttuuri, sanan jokaisessa merkityk
sessä, on olemassa ja kehittyy ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa. Nicaragu
an kansojen eri kulttuurit ovat myös ke
hittyneet vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa. Joskus vuorovaikutus ja kanso
jen väliset suhteet ovat olleet alisteisia 
ja  väkivaltaisia. Tänä päivänä alueella 
p y ritään  k u lttu u re ita  ja  k ie liä  
kunnioittavaan yhteiseloon ja lapset saa
vat koulussa opetusta äidinkielellään. Eri 
kulttuurien kohtaaminen antaa aina mah
dollisuuden uuden syntymiselle. Orjuu
den vääryyskin loi uuden kielen ja kult
tuurin: englantilaispohjai-sen kreolin, 
joka on Bluefieldsissa ja  läheisillä saa
rilla nyt noin 30 000 ihmisen äidinkieli.

K A S T A
K u lttu u r ih a rra s ta m is ta  ja  

vapaaehto istyötä on vaikea löytää 
Bluefieldsista. "Elämä on niin rankkaa", 
sanoi eräs paikallinen nainen, " ei ole 
m ahdo llisuutta  eikä vo im ia tehdä 
vapaaehtoistyötä". Garifuna-tanssiryhmä 
on paikkakunnan ainoa vapaaehtoisvoi- 
min pyörivä kulttuuriryhmä. "Olemme 
hyvin onnellisia ja  ylpeitä, että he ovat 
jaksaneet, se antaa meille paljon iloa", 
sanoo toinen rouva.

Toimitus huom:
Ohkolan Nuorisoseura ry:n 
puheenjohtaja Karita Laisi on 
tutkimusmatkalla Nicaraguassa ja 
Guatemalassa.
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I
 V uoden2 0 0 6 lehdet iu êstyvät seuraavasti: 

T oukokuussa2 0 0 6

(aineisto toimitettava3 0 ,0 4 .2 0 0 6 mennessä)  
S yyskuussa 2006
(aineisto toimitettava3 1 .0 8 .2 0 0 6 mennessä)  
Marraskuussa2 0 0 6
(aineisto toimitettava3 1 .1 0 .2 0 0 6 mennessä)

Sähköpostiosoite on 
ohkolansanomat@gmail.com

Päätoimittaja: Laura Buttler p. (019) 
6889 051
Toimittaja: Tanja Lundsten 
Taitto: Satu Leino p. 040 415 8965 
Lehden ilmoitusmyynti: Heli Allonen p. 
040 763 8911
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy 
Jakelu: Yhdistysaktiivit

Lisäksi kylälehtiä saa Nuorisoseurantalolta 
ja Hyökännummen Kilakasta.

Hyökännummen jakajien yhteyshenkilö: 
Kirsi Lindgren 040 524 8862 

Ohkolan maantienvarsi:
Päivi Lindell 040 569 7609 

Vähäkyröntie:
Susan Alho 040 716 8010 

Vähäkylä ja Arolan kylätie:
Vesa Pirjola 050 381 9234 

Keravanjärventie kylältä Hankoselle: 
Sirkku Vainio 040 533 1904 

Keravanjärven seutu (Hankotien varsi): 
Reetta Ekström 040 753 2224 

Kannistoja Vanha Pirjola:
Minna Linna 050 561 1779 

Kortistonkulma ja Kivistönkulma:
Riitta Nordgren 050 376 6428

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

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän 
yhdistyksistä muodostuva kylälehti- 
toimikunta, johon kuuluvat:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukas
yhdistyksestä,
Sari Ristinen Hyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunnasta,
Iivo Koirikivi Hyökäpartiosta,
Satu Latostenmaa Ohkolan Diakonia- ja 
lähetystoimikunnasta,
Eija Keski-Korpela ja Riitta Nordgren 
Ohkolan koulun vanhempaintoimikun
nasta,
Eira Andersson Ohkolan Kylä
toimikunnasta,
Tero Rantanen Ohkolan Metsästys
seurasta,
Heli Allonen ja Tanja Lundsten Ohkolan 
Nuorisoseurasta,
Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta,
Jaakko Ahokas Ohkolan VPK:sta

V u o k r a t t a v a n a

KAH VI- JA RUOKA-ASTIASTO  

KEVÄÄN JA KESÄN JUHLIIN .

Ohkolan Maamiesseura 
Satu Latostenmaa 

p. 019 688 9330, 040 5818605

O hkolan  Nu o riso seu ra n ta lo a

VUOKRATAAN

KOKOUS-, HARRASTUS” JA JUHLAKÄYTTÖÖN.

Varaukset ja näytöt:
040 766 4539.

Lisää osoitteesta www.ohkolannuorisoseura.fi

S» Plania Lämpökoti on

A ri ICivivirta 
040 840 3069

ari. lrivi virta@kolumbus .fi 
www.planiatalo.fi

Kiinteistömaailma
Keskustie 2, 04600 Mäntsälä, 
puh 019 687 2000 
fax 019 687 2001 
mantsaia@kiinteistomaailma.fi 
www.kiinteistomaailma.fi

MERIN PITOPALVELU
OS 9-6883 114 
0400-903 287
Puustellintie 10 
04600 NUMMINEN

Rasemp/istin Mmtitoimiptti»tik Ay

^ VERITA S
Kaikki kotisi ja yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keskl-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

p. 050 529 0038 , 
email: kari.peussa@msoynet.com 

PYYDÄ TARJOUS

Tuhansia ideoita...
J ä rv e n p ä ä n

KUKKATALO
Alhotta e, 04430 Janienpa». 089737070. Pahustamme «rh. 8-80, ta 8-1 S, su 9-18
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Kellokosken Sivuapteekki

palvelee arkisin 9.30 - 17 
puh. 09= 284 511 

Tervetuloa!

A & T Laimi©
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

puh. 0400 607 439 / Arto 
0400 678 749 / Timo 
0400 997 SS9 / Marko

T A L © °  J A  H U ¥ I L Ä i l ¥ ¥ I I T I

Kastelli-kauppias 
Tapio Rantatien 

puh. 040 767 2942 
SOITAI

K A S T E L L I  ¿ i
J Ä R K E V I N  T A P A  T E H D Ä  K O T I

© Jäfirenpään
LUKKO OY

Alhotie 14 , 0 4 4 3 0  Jä rv e n p ä ä , puh 020  743 7560  
K e sku stie  8 , 0 4 6 0 0  M äntsä lä , puh 020  743  7567

www .jarvenpaaniukko.fi

Monipuolista koneurakointia
• ka iv in kon e

• m etsäperävau n u

• au rau s- ja  h ieko itu ska lu s to  

Kari Säijälä 0400 499 614

T A R V IT S E E K O .. .
- puutarhakoneesi korjausta?
- kiinteistösi huoltoa?
- pihasi kesä- tai talvi
kunnossapitoa?

- takkasi polttopuita?
SOITA: 0400 710 353 

Juha Halme

Marko Lindqvist Tmi
Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valmiskalusteille 
- kalusteet mittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

KELLOKOSKEN KODINKONEHUOLTO

-VARAOSAT
-TARVIKKEET
-HUOLTO
-KAIKKI MERKIT 24 H

0400 -712  595

R u uk in ku ja  1, 04500  K ellokosk i

MÄMTSÄLÄ-TK.ÄMS o y
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone

puh. 0400- 880 339, 0400- 846 148

KELLOKOSKEN TAKSI/TUUSULA  
Asema 1066 4500 

Lähitaksi 0100 7300

ELLONEN 0400 455 184 
RIIKONEN 050 1442 1-8 hlöä 

HEINO 050 577 0476 
JÄRVINEN 0400 400 698

L  A
Laadukkaat rom anttiset naisten alusasut

* kotiesittelyt
* lahjakortit

email: anneli.eerola@ leona.fi 
0400 920 746

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050  -  5177458
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KONEURAKOINTI J. RAUTAMA

Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 
Lumenauraukset

Pietarinojantie 87, 04530 OHKOLA 

Puh. 040 542 6383 Fax. 019- 6889 150

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

©
KESKHJUDENMAAN

OSUUSPANKKI

Ä  ® A t U  Sl 4“ *a ia

p a r t u r i - k a m p a a m o  j ä r v e n p ä ä  ’
Puh. (09) 279 3550

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

ik d s s i
\ Tarvitsetko
-  o y

Tilausliikennepalvelua?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne.

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.

K

A

^ 0

■ u s

Satu Haakanen 
040 531 6681 

Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

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

KAUN EUSHO ITO LA KELLOKOSKELLA

SKY - Kosmetologi, meikkaaja, maskeeraaja 
IN N A M IETTU N EN  

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

Maskeeraukset, häämeikit ja  kampaukset, 
tyyliohjausta

Ajanvaraukset 040 560 7496
KELLO KO SKI

FYSIOTERAPEUTTI KIRSI LINDGREN
Kaivolantie 9, 04500 Kellokoski 

puh. 040-524 8862
- fysioterapia
- lymfaterapia

- MABS-lentokonesukat
- kylmägeelit edullisesti

Koski kello Oy
o t s o o  kellokoski

puh. (09) 284 570
%e[[o-ja ( uCta-aian sekä. [aijatavaroiden erikpisCiike 

Luotamme Caatuun

PUUSEPÄNTYÖT - SAUNAT - PORTAAT - YMS

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