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T oimitukselta

L a id u n h e in ä  kasvi j a

LEHTIPUUT OVAT UPEAN VIHREITÄ

Itse lähden vihreänä miettimään kylälehden uutta päätoimittajan "virkaani". Mikä on tuleva vastuuni ja 
näkyykö se mitenkään lehdissä? Mikä on päätoimittaja ja onko päätoimittaja pakko olla kylälehdessä?

Tietosanakirja määrittelee päätoimittajan näin; Sanoma-tai aikakauslehden yleisestä linjasta ja sisällöstä vastaava toimitta
ja. Päätoimittajan asema määritellään painovapauslaissa. Päätoimittaja on oikeudellisessa vastuussa kaikista lehden kirjoituk
sista. Päätoimittajan nimi pitää ilmoittaa lehden jokaisessa numerossapa lehteä perustettaessa tulee päätoimittajan nimi il
moittaa maistraattiin.

Kiitos lehtitoimikunnalle luottamuksesta. Toivon, että te pidemmänaikaa lehteä tehneet olisitte myös tukenani tulevissa nu
meroissa. Pääkirjoitus palsta on myös muille avoin, samoin toivoisin enemmän lukijoittemme kirjoituksia ja mietteitä lähetettä
vän julkaistavaksi toimitukselle.

Ohkolan kyläsanomien leviikki alueella tapahtuu taas kevään ja kesän aikana kaikkea mahdollista. Nautitaan tulevista ja 
kerätään vinkkejä jutun aiheista syksyn sanomiin. Nautitaan kesäsateesta ja auringonpaisteesta ja nähdään kesälaitumilla.

Tanja

Kannen kuva: Leena Herlevi-Valtonen

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

HUOM!
Lehtitoimikunta, lehden jakajat ja kaikki asiasta kiinnostuneet, miittinki 6.6 k lo l8.30 seuratalolla pullakahvin äärellä.

TERVETULOA

Pesäpalloa / OKA
torstaisin klo 18.0018.5. alkaen Ohkolan 
koulun kentällä. Tarkoitettu aikuisille ja 
isommille lapsille.

**

OKA:n neljännesmaraton
juostaan tänä vuonna su 30.7. klo 12.00 
Ohkolan palotallilla. Matka 10.55 km. 
Alle 17 v. 4,2 km. Osallistumismaksu 10 
euroa, sisältää mehun, banaanin ja sau
nan. TERVETULOA juoksemaan tai kat
somaan.

**

Keravajärvi, alkeis uimakoulu
3.-14. 7. klo 15.30-16.15. yht. 10 kertaa 
yli 5v.täyttäneille. 20 euroa, sisarale 10%. 
Maksu ekalla tunnilla. Yhteystiedot, tie
dusteluja ilmoittautuminen Hannele Leh
tola P.040-5700517 toiminimi perhos
uinnit
(Toim. huom! Tiedon hankki toimitus.)

Uudenmaan Nuorisoseurain Liiton 
Mölkkymestaruus

la 10.6. klo 10 Öljymäen kesäteatterilla. 
Lue lisää sivulta 4.

**

Ohkolan Mölkkymestaruus
ratkaistaan la 10.6. klo 13 Öljymäen
kesäteatterilla. Lue lisää sivulta 4.

**

Perinteiset siivoustalkoot 
Öljymäellä

su 4. 6 klo 12. 00 alkaen.
Omat haravat ym. tarvittava mukaan 
TERVETULOA!

**

Hevosella pellolle!
Kevät-työ kurssi 20-21.5. ja heinänteko- 
kurssi 1-2. 7. (sää varaus),Ohkola. Tule 
mukaan opettelemaan perinteisiä työta
poja.
Yht.henkilöt Matti Vuori 050 414 6362 tai 
Tanja Lundsten 040 707 7329.
Järj. Suomentyöhevosseura ry

Diakoniapiiri/
Ohkolan Kesäseurat

su 11.6. klo 14 Ulpu Leinolla Aittomäentie 
96.

Virsilauluilta
14.9. klo 18.30 Tuula ja Martti Bläfield, 
Ohkolantie 490.

Virkistyspäivän retki Tuusulaan ja 
Espooseen

ke 16.8. lähtö klo 8.30 Hyökännummen 
kerhotalolta, klo 8.40 Ohkolan Ns-talolta 
ja klo 9.00 Mäntsälän linja-autoasemal
ta.
klo 10.00 Halosenniemi 
klo 11.00 Lottamuseo 
klo 13.00 Lounas Kaisankodissa 
klo 14.30 Espoon kirkko 
klo 15.45 Glimsin talomuseo + kahvi 
klo 17.00 Kotimatkalle 
Retken hinta 25 euroa maksetaan autos
sa.
Tervetuloa mukaan!
Tiedustelut: Lea Kotiluoto, p. 688 9156



Teksti: Laura Buttler
A j a n k o h t a i s t a

A j a n k o h t a i s t a

Yleismaailmallista, eurooppalaista, suomalaista, paikallista...... Ja kaikkea siltä väliltä.

Tänään on toukokuun kahdeksas päivä 
vuonna 2006 -  ulkona on kesäisen läm
min, kaikki kukkii ja koko luonto huutaa 
kosteutta -  vettä! Metsäpalovaroitus on 
annettu lähes koko Suomelle, mutta mikä 
minua eniten huolestuttaa on oma piha, 
oma puutarha.... Enkä varmaan ole ai
noa, joka tällaisella toukokuulle melkein 
sopimattomalla helteellä ajattelee sa
moin.... Laiha lohtu: en siis ole kauhean 
egoistinen, olen vain yksi monesta, joita 
lähinnä aina on oma pieni piiri.... Mitä 
jos yrittäisi katsoa omaa pihaa kauem
maksi? Edes koko kylää... Oman kylän, 
meidän kylän asiat, mikä on tilanne nyt 
ja mikä tulevan KESÄN aikana?

Nyt-tilanne: Kylämme harvat maan
viljelijät ovat pelloillaan, äsken he ovat 
saaneet kaikki EU-paperit täytettyä, 
suunnitelleet ja laskeneet mitä millekin 
lohkolle tulee -  kaukana ovat ne ajat, 
jolloin maanviljelijä pystyi iloitsemaan 
siitä, että hän itse oli oman työnsä her
ra. Nyt herrat istuvat muualla -  ja jos 
Ohkolan maanviljelijä suunnittelee vää
rin tai laskee lohkon pinta-alan väärin, 
niin vanha kirkonmies sanoisi, että piru 
on irti. Me muut kyläläiset, jotka emme 
siis ole m aanvilje lijö itä , meillä on 
pihamme, joissa saamme tehdä ihan mi
tä haluamme (ellei lueta liian kuuliaisesti 
kaikkia niitä lehtiä, jotka kertovat meille 
mikä tänä vuonna on "trendikästä"). Jot
kut meistä varmaan jo suunnittelevat mö
kille menoa tai veneen pohjan maalaus
ta. (Kaupunkilaisena minua vuosia sitten 
ihmetytti, kun huomasin, että ihmiset, 
jotka asuivat ns. maalla -Ohkolassa- sen
tään halusivat mökin jostakin Saimaan 
rannalta....tyhmä kun olin..)

Kesäksi meille on luvassa paljon 
muutakin: Kevyen liikenteen väylä tulee! 
Maantietä korjataan! Niin on sanottuja 
kirjoitettu lehdissä -  toisaalta kevyenlii
kenteen väylää on luvattu jo usein -  pi
tääkö tä llä  kertaa uskoa? Puna-ja 
sinipäisiä keppejä näkyy joka puolella, 
mutta mistään ei näe mitä ne tarkoitta
vat.... Mutta usko pitää elossa, sanotaan. 
( Pieni pyyntö: olisi kivaa, jos joku jos
kus tulisi meille kylällä kertomaan mitä 
tulee tapahtumaan -  vai onko niin ettei 
kukaan oikeasti varmasti tiedä..). Paikal-

lislehdistä olen lukenut listan kunnan 
uimarannoista -  se on jokavuotinen pie
ni notiisi -  mutta kun ei mainita, missä - 
ja jos -  uimakouluja järjestetään. Siis 
tiedämme kaikki, että Keravanjärvellä on 
kunnan uimaranta pukukoppeineen, 
mutta kukaan ei kerro uimakoulusta tai 
siitä että siivotaanko uimakopit (mikäli 
ne edes ovat pystyssä).

Ja vielä -  vesi ja viemäri.... monesti 
"ajankohtaisena" ollut asia taas tulee 
mieleen. Runkojohto putkineen on pai
kallaan, se toimii ja täyttää lain vaatimuk
set. Hyvä niin. Mutta -  se koskee aino
astaan maantienvarttta -  miten syrjem
mällä on tilanne? Meidän kylä on saanut 
mainetta taikoistaan -  vaan en ole kuul
lut mitään kylätalkoista, joilla rakennet
taisiin vesi-ja viemäriputkia.. OK -  se kai 
olisi mahdotonta -  koska kaikki maksaa 
niin....jaa,jaa,jaa lehdessä ei saa käyt
tää "rumia sanoja" - - ja muutenkin huo
maan, että tässä tulen aivan liian kiel
teiseksi... Nopea katse ikkunasta u lo s -  
hyvä Luoja, nehän on pestävä!!! (Se sii
tä kevään ja auringon ihanuudesta!)

Löytyykö muualta Suomea tärkeätä 
ajankohtaista juttua? Kyllä maar. Vappu- 
aaton rähinät makasiinien luona ja niitä 
seuranneet (ajassa, siis) makasiinien 
palo on selvästi nyt se iso Ajankohtai
nen Kysymys. Onko terrorismi saanut 
jalansijaa Suomessa? Onko Suomen pu
heenjohtajakausi vaarassa? Aikooko si
säministeri vaatia yksilön vapauteen ra
joituksia? Onko niin, että Ohkolalainen 
tulevana kesänä ei uskalla lähteä Hel
sinkiin, ellei hänellä ole passi taskussaan, 
puhtaat ja trendinmukaiset vaatteet 
päällään ja täysin varma siitä, ettei hän 
tule tapaamaan missään ketään, jota 
mahdollisesti voitaisiin liittää kansainvä
liseen tai edes kotimaiseen jonkinlaiseen 
terrorismiin..

Annan katseen liikkua muuhun maa
ilmaan: Mitä näen "ajankohtaista"?

Presidentti George W. Bush -  hänen 
kannatuksensa on toissapäiväisen ilmoi
tuksen mukaan laskenut 34:ään prosent
tiin. Irakin sotaan uppoaa niin paljon dol
lareita, ettei Katriina-myrskyn uhreille 
(etenkään, jos he ovat mustia ja köy
hiä) jää senttiäkään...

Irakissa itsemurhapommittajat lähet
tävät itsensä ja muut taivaan tuuliin, jos
sakin Sudanin aavikossa tuhansia ihmi
siä kuolee kuuliin, sairauksiin ja nälkään, 
Etelänmeren saaria kohtaa maanjäris
tys...Tekisi mieli kysyä (huutamalla): 
Miksi ei meille kerrota niistä hyvistä asi
oista, joita varmaan tapahtuu koko ajan, 
joka puolella.....

Maailma tuntuu kammottavalta pai
kalta - jo te n  käännyn takaisin MEIDÄN 
LÄHIMAAILMAAN: Ohkolaan....

Talvi tuli, oli ja meni menojaan. Nyt 
eletään siis kevättä -  kun Kyläsanomat 
ilmestyy ollaan jo kesän kynnyksellä, el
lei jo se ylikin.Ja juuri tämä aika -  tästä 
hetkestä, jolloin tätä kirjoitan, siihen het
keen, jolloin lehti on lukijan kädessä -  
saa minut funtsimaan: Mikä lopulta on 
se AJANKOHTAINEN??

Mikä nyt minulle on tämä hetki -  ak
tuelli -  on huomenna jo ollutta... Ajan
kohtainen asia -voisiko se olla asia - "joka 
kohtaa ajan" - siis esimerkiksi ajatus, 
joka lähtiessän jonkun aivoista ei vielä 
täysin päde -  mutta joka kohtaessaan 
AJAN muuttuu päteväksi........Huh.

Lopulta löydän asiaan, joka minulle 
tätä kirjoittaessani ja lukijan tätä lukies
saan on ajankohtainen:

Rakkaat lukijat -  tämä Ohkolan Kylä- 
sanomien numero on viimeinen, jonka 
teossa Laura on toiminut päätoimittaja
na. Kun lähdin tähän mukaan -  päätoi
mittajan pallille -  en edes voinut aavis
taa miten hauskaa tämä tulisi olemaan. 
Tehdä oman kylän ihmisille oman kylän 
lehteä!! Kaikki palautteet ovat näinä vuo
sina lämm ittäneet (k ie lte isinä jopa
roihuun asti) ja- en löydä sanoja.........
kirjoitan siis yhden sanan: KIITOS!! Mut
ta nyt on aika antaa tilaa nuoremmille -  
sitäpaitsi olen vanhalla iällä lopultakin 
liittynyt poliittisen puolueen jäseneksi -  
joten en tässä mielessä enää täytä 
Ohkolan Kyläsanomien "puoluepoliittises
ti sitoutumaton" nimikettä.... Jos lehti- 
toimikunta jatkossa hyväksyy minut leh
den avustajaksi, niin teen sen mielellä
ni.....

Kiitos teille kaikille, nauttikaa keväästä 
ja kesästä! r
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Teksti: Heli Allonen, Tanja Lundsten ja Sirkku Vainio

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

Harrastustoimintaa
Kevätkauden kerhot ja muut harrastuk
set ovat jo päättyneet ja sirkuksessakin 
ollaan aivan loppusuoralla. Sirkuksen 
harrastuskausi huipentuu Aurinkopyörä- 
näytökseen 26.-27.5.! Syksyllä harrastus- 
ryhmät pyörähtävät käyntiin syyskuun 
alusta. Sirkus jatkaa toimintaansa tut
tuun tapaan ja monenlaisia kursseja niin 
lapsille kuin aikuisillekin on suunnitteilla 
ensi talveksi. Harrastuskalenterl jaetaan 
taas kaikkiin Ohkolan ja Hyökännummen 
talouksiin elokuussa ja tiedot tulevat 
myös nettisivuille osoitteeseen www.oh- 
kolannuorisoseura.fi. Kiitokset kaikille 
ohjaajille ja mukana olleille toimijoille 
sekä hyvää kesää!

SlRKUSKOLA MESSUJEN PIRISTYS
Ohkolan Slrkuskolan 20 nuorta sirkus- 
laista ilahdutti Mäntsälän messuilla 6-7.5. 
Erilaisia 10 minuutin esityksiä oli yhteen
sä kolme. Yleisö sai esimakua siitä mitä 
tuleva Aurinkopyörä juhlashovv sisältää. 
Ensl-iltahan on 26. 5 klo 18.00. Hienosti 
esitys menikin, vaikka vähän jännitti ja 
esiintymislava oli yllättävän kapea yksi- 
pyöräisellä ajoon. Nuorisoseura sai oman 
osaston, josta pystyi ostamaan tai va
raamaan lippuja Aurinkopyörään sekä 
Robin Hoodin näytöksiin. Moni messu- 
vieras sanoi tulevansa katsomaan esi
tyksiä.

Robin Hoodin ja Nottighamln sheriffin 
joukot olivat toisena messupälvänä 
kiertelemässä ylelsönjoukossa ja jakoi
vat mainoksia tulevista tapahtumista.

M ölkkyturnauksia kaksin kap
palein
Tänä kesänä Ohkolassa järjestetään kak
si Mölkkykilpailua. Ensimmäinen on osa 
Uudenmaan Nuorisoseurain Liiton 100- 
vuotlstapahtumia, ja se järjestetään lau
antaina 10.6. klo 10 Öljymäen kesä
teatterilla. Turnaukseen osallistuu jouk
kueita Uudenmaan nuorisoseuroista, 
mukana totta kai myös ainakin yksi 
Ohkolan joukkue. Ohkolalaisia joukkuei
ta voi toki lähteä mukaan enemmänkin, 
eli joukkuetta vain kasaamaan! Joukku
eessa tu lee  o lla neljä henkilöä ja 
ennakkoilmoittautumiset pitää suorittaa 
la 3.6 . m ennessä sä h kö p o s t illa  
johtokunta@ ohkolannuorisoseura.fi. 
Osallistumismaksu on 5 euroa per jouk
kue. Tilaisuudessa on myös buffettl.

Perinteinen Ohkolan Mölkkymesta- 
ruus taas ratkaistaan turnauksessa la 
10.6. klo 13 alkaen Öljymäen kesä
teatterilla. Mölkkymestaruuskilpailu pe
lataan yksilökilpalluna. Kiertopalkinnon 
luovuttaa jälleen eteenpäin viime vuo
den mestari Sari Hämäläinen. Lapsille on 
oma sarja. Tervetuloa suurella joukolla 
pelaamaan! Mölkyn SM-kllpailut pelataan 
tuttuun tapaan elokuussa Lahdessa.

Nyt vaeltamaan!
Ohkolan Nuorisoseuran perinteinen 
vaellusretki Lappiin järjestetään jälleen 
tulevana kesänä. Tällä kertaa patikoi
daan Muotkatuntureiden alueella. Mat
ka toteutetaan, mikäli toukokuun lop
puun mennessä on riittävästi Ilmoittautu
neita. Mukaan voi lähteä ilman alempaa 
kokemustakin, sillä porukassa on muka
na joukko vanhoja vaelluskonkarelta, 
jotka kyllä vasta-alkajia tarpeen tullen 
jelppivät.

Matkan ajankohta on 30.7-5.8. Maas
tossa yövytään neljä yötä. Reissun kus
tannukset ovat noin 160 euroa (sls. bussi
matkat ja kaksi mökkimajoitusyötä). 
Ilmoittautuneille pidetään vaelluspala- 
veri, jolloin on mahdollista osallistua 
suunnitteluun, tutustua reittiin sekä ky
sellä lisätietoja esim. varusteista ja 
eväistä. Palaverin ajankohdasta ilmoite
taan osallistujille puhelimitse sekä seura- 
palstalla. Tervetuloa mukaan nauttimaan 
Lapin luonnosta ja hauskasta seurasta.

Sitovat Ilmoittautumiset 31.5 men
nessä Tarja Torviselle puh. 041 5465 
753 (ilmoittautuminen myös selkein 
yhteystiedoin tekstiviestillä tai sähköpos
tilla torvinent@luukku.com). Lisätietoja 
retkestä antaa Into Saarinen puh. 0400 
4534 90.

Teksti ja kuva: Leena Herlevi-Valtonen

"KARHU" PUHUU KESÄLLÄ ENGLANTIA NOR

JASSA
Ohkolalainen Minna Linna näyttelee ensi Kesänä naispääosaa englanninkielisessä Karhu- 
näytelmässä. Näytelmä on yksi lukuisista esityksistä ensi kesänä Norjassa pidettävässä 
näyttämötaiteen festivaalissa, johon myös Ohkolan Sirkuskola osallistuu. Englanninkielellä 
toteutettavan näytelmän ohjaaja Lars Hjeldnes sekä toisen miespääosan esittäjä Jarle 
Rokkum tulevat Norjasta. Palvelija Lukaa esittää latvialainen Talis Tumovs. Heistä kaik
ki vierailivat viime vuonna Ohkolan Karhu-festivaaleilla. Assistenttina ja kuiskaajana toimii 
Leena Herlevi-Valtonen.
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Ajatus Norjan International Stage Art 
Festivaalista (I.S.A.F) syntyi vuoden 2005 
aikana toteutetun kansainvälisen Karhu- 
festivaalin myötä. Avoin ja varaukseton 
yhteistyö maiden välillä haluttiin säilyt
tää jatkossakin, jolloin Norjan edustajat 
ryh ty ivä t rakentam aan fe stivaa lia  
Sunndalsoraan, keski-Norjaan. Ensim
mäinen festivaali järjestetään kesäkuun 
puolivälissä. Norjan vieraina festivaaliin 
osa llistuu erila is ia näyttämötaiteen 
harrastajaryhmiä ainakin Suomesta, 
Ruotsista ja Latviasta. Norjalaisten ta
voitteena on "harjoitusvuoden" jälkeen 
järjestää festivaali myös vuosina 2007- 
2009.

Minna ja Leena tapasivat Sisselin huhtikuus
sa Suomessa. Tapaamisen aiheena oli Nor
jan kulttuurifestivaalin markkinointi.

Huippuluokan artisteina Sissel 
ja M adrugada
Kansainvälinen näyttämötaiteen festivaa
li I.S.A.F on osa Sunndalsorassa järjes
tettävää perinteistä kulttuurifestivaalia, 
jonka tänä vuonna avaa maailman 
laajuisesti tunnettu tähtiartisti Sissel 
Kyrkebjö. Sissel konsertoi myös huhti
kuun alussa Suomessa Finlandiatalolla. 
Kotimaassaan Norjassa artisti on alan 
ehdotonta kärkeä. Festivaalissa esiintyy 
myös Norjassa suosittu yhtye Mad
rugada. International Stage Art Festival 
(I.S.A.F) järjestetään Sunndalsorassa 
15.-18.6.2006. ■

Teksti: Leena Herlevi-Valtonen

s m

N a URULIHAKSILLE [LUVASSA KYYTIÄ OUYMÄELLÄ

Ohjaaja-näyttelijä Markku Hyvöselle jäi viime kesästä niin hyvä maku suuhun, että hän 
lupautui rakentamaan näytelmän Ohkolan Öljymäelle myös tänä kesänä. "Näin motivoi
tunut ja [innostunut joukko ei ole mikään itsestään selvyys! Heinähattu ja Vilttitossu- 
projektin jälkeen voin luottaa siihen, että taustajoukot toimivat, rakentaminen, puffetti 
ja huolto pelaa!" ohjaaja kiittää. "Itse näytelmän lopputulokseen vaikuttaa vahvasti se, 
miten näyttelijät sopeutuvat ryhmään ja miten innostuneita he ovat harrastuksestaan. 
Teatterin tekeminen on todellista tiimipelaamista, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ohkolassa 
intoa, tekemisen iloa ja riemua näyttää riittävän", Markku Hyvönen hehkuttaa. Markku 
on myös tyytyväinen, että mukana on jälleen niin runsas joukko lapsia. "Lapset tekevät 
näytelmästä värikkään ja aidon/'

K a n t a e s it y s  Ö l j y m ä e l l ä  —
KÄSIKIRJOITUS OHJAAJAN KYNÄS
TÄ
Markku lupaa, että katsomossa ei ensi 
kesänäkään tarvitse haukotella. Tiedos
sa on villi ja hauska koko perheen seik
kailu täytettynä lau lu lla , tanss illa , 
romantiikalla ja vaarallisilla tilanteilla. 
"Meillä on tässä näytelmässä ainutlaa
tuinen tilaisuus hyödyntää sellaisia ele
menttejä, joita ei ehkä aiemmin ole ke
säteatterissa nähty. Heikki Leppävuoren 
sirkusosaamisen ansiosta näytelmää 
maustetaan mm. herkullisella akroba
tialla ja taikuudella".

Robin Flood näytelmän käsikirjoitus 
on Markku Flyvösen omaa käsialaa, hän 
on kirjoittanut sen Ohkolan teatteria var
ten. Teksti on rivien välejä myöten täyn
nä huumoria ja pieniä koukkuja, eikä 
lainkaan haittaa vaikka näkisi näytelmän

kesän aikana useammankin kerran, sen 
verran vauhdikkaita käänteitä ja sukke
laa komiikkaa on luvassa. "Käsikirjoituk
sen idea on, että huumoria on tarjolla 
kaikenikäisille, eihän tämä muuten olisi 
mikään perhenäytelmä", Flyvönen täs
mentää. "Ainakin harjoituksissa sekä ai
kuisilla että lapsilla on ollut hauskaa, jo 
ten uskon tämän toimivan!"

M ittava  jo u kko  n äytelm ää  r a 
ken tam assa
Näytelmään osallistuu jopa viitisentois
ta aikuista ja lähes saman verran lap
sia, pari possua ja hevonen! Näyttelijät 
ovat pääosin Ohkolan seudulta, jokunen 
ajelee harjoituksiin Mäntsälän keskustas
ta. Nuorimmat näyttelijät ovat viiden 
vuoden ikäisiä. Kun huoltojoukot, puvus
tajat, tekniikka ja rakentaminen laske
taan mukaan, näytelmän kimpussa tou

huaa kymmeniä ihmisiä. Osallistuminen 
näin mittavaan projektiin vaatii kaikilta 
sitoutumista ja monille muiden harras
tusten ja aikataulujen uudelleenjärjes
telyä. "Mutta on se niin mukavaapa var
sinkin Ohkolassa", lohkaisee itse Robin 
Flood eli Antti Mäkelä, entisiä Ohkolan 
poikia hänkin. Myös ohjaaja Markku Fly
vönen varaa Ohkolan teatterille ison osan 
kiireisestä aikataulustaan. Samaan ai
kaan hän ohjaa näytelmää mm. Vihdin 
kesäteatterille, sekä työstää näyttelijä
nä useita TV-ja teatteriprojekteja. Muun 
muassa ensi tammikuussa TV l:llä käyn
nistyy Saara Saarelan ohjaama TV-sar- 
ja Poikkeustila, jossa Flyvönen nähdään 
lakimiehenä.

Robin Floodin ensi-ilta nähdään Öljy- 
mäellä lauantaina 8.7. klo 19. ■
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Teksti: Vesa PirjolaOKA
Teksti: Heli Allonen

M ä ^t s ä l ä m  KAUKALOPALLO- 

MESTARUUS TAAS OKA :lle

Ohkolassa juhlittiin jälleen Mäntsälän 
kaukalopallon puulaakisarjan mesta
ruutta. Sarjassa pelasi yhteensä viisi 
mäntsäläläistä joukkuetta. Ohkolan Okan 
joukkue voitti talven aikana kaikki pelit, 
joten sarjan voitto oli selkeä. Mestaruus 
oli jo toinen peräkkäin, sillä Okan joukkue 
voitti mestaruuden myös viime vuonna 
melkein vastaavalla kokoonpanolla.

Teksti: Ville Pirjola, tj

O h P ä °O S

T ä h ? ?
OhPa-05 eli OhkolanPallo-2005 on 
kaukalopalloa, jalkapalloa ja sählyä pe- 
laava porukka. Juttu alkoi siis siten, että 
Oka:n sählykerhossa ollut ryhmä poikia 
päättivät, että haluaisivat pelata kaukalo
palloa. Nyt myöhemmin on tullut mukaan 
futis ja siis jo aiemmin petattu sähly. 
Sähly ja Futis on tullut mukaan jouk
kueenjohdon ja toimitusjohdon päätök
sestä. Seura on kuten arvaattekin pe
rustettu 2005 ja se petaa vielä joskus 
jalkapallon Suomen Cupissa. K

Joukkueessa petasivat Aki Allonen, 
Jouni Allonen, Janne Eerola, Lauri Eerola, 
Jukka Kanerva, Mikko Kanerva, Lauri 
Kyckling, Anssi Lehmonen, Ville Lindberg, 
Pekka Peltoranta, Sampo Rantanen, Olli 
Rautasuo, Jussi Salmi, Petri Salmi, Jussi 
Tanskanen ja Niko Vuori. Lisäksi henges
sä mukana olivat ravintola Lestin Tuomas 
Hannula ja Rami Viljakainen. ■

K esän  2006
OHJELMAA
OKA aloitti kesäkautensa osallistumalta 
perinteiseen katuviestiin 25.4. Mäntsä- 
lässä yhden juniorijoukkueen voimin. 
OKA sijoittui viestissä kolmanneksi kaik
kien juostessa hienon viestiosuuden. 
Joukkueessa juoksivat: Titta Saveta, Joo
nas Nykänen ( T,P-9), Jutta Saveta, Mirko 
Lahti ( T,P-11), Nerissa Sorsa, Ilkka Hon
kanen (T,P-13), Laura Kolari, Jimi Nykä
nen ( T,P-15).

Kesän ohjelmaan kuuluu suunnistus
ta, yleisurheilua ja maastojuoksua osin 
yhteistyössä Ajon ja MU:n kanssa. 
Hyökännummen koulun kentällä on tiis
taisin yleisurheilu lajien harjoittelua. 
Yleisurheiluillat ovat 23.5., 30.5., 6.6., 
13.6. ja 20.6. klo 17.30-19.00. Siis tiis
taisin. Maanantaina 26.6. on Ajon kans
sa yhteiset yu-kilpailut Hyökiksellä klo 
18.00. 21.8. on puolestaan Arolassa yh
teiset yu-kisat klo 18.00, palkkanahan on 
Ajon yu-kenttä Tikkarontien varrelta.

OKA:n mestaruuskilpailut yu:ssa pi
detään maanantaina 28.8. klo 18.00 
Hyökiksen kentällä sarjoille 3,5,ja 7-v.

4.9. ma on puolestaan vuorossa sar
jat 9v + vanhemmat klo 18.00. Yu:ssa 
tiedusteluihin vastaa Mimmi Tervonen 
040-7410947.

18.9. ma on vuorossa aikuisten otte
lu Arola-Ohkola-Hyökis klo 18.00.

Maastojuoksusarja alkaa keskiviikko
na 3.5. klo 18.30 Ohkolan koululta. Muut 
osakilpailut ovat ke 10.5. (koulu), ke 
17.5. Ohkolan ns-talo Ajon kanssa yh
teiset, sekä ke 7.6. ( koulu). Alkamisaika 
kaikissa sama. Syyskuun 11 pvä on yh
teiset maastojuoksut Arolassa. Aika il
moitetaan myöhemmin.
Liikunnallista kesää toivoo OKA.

Mestaruutta juhlittiin saunaillan merkeissä palotalleilla.

6



Teksti: Sari Hämäläinen
Hyökännummen koulun Vtk

K evätku u lu m is ia

Niin vain alkaa tämäkin lukuvuosi olla 
lopuillaan ja kesä tulee, toivottavasti läm
min.

Lukuvuoden aikana vanhempain- 
toimikunnalla on ollut joitakin tapahtu
mia, jo illa on saatu kassaan vähän 
ropoja, joita on käytetty esim. koululais
ten bussikuljetuksiin uintireissuille ym.

Uni-ilta oli marraskuussa, jossa alus
tuksen jälkeen keskusteltiin aiheesta, 
joka on todella tärkeä koululaisille kuten 
myös meille aikuisille. Muistakaa siis le
von ja unen tärkeys! Kiitos esitelmän pi
täjille ja paikalla olijoille.

Hyökkis Hulinat hulinoitiin maalis
kuussa. Luistelemaan pääsi hyvin ja pai
kalla oli myös koiravaljakoita sekä he
vonen & reki (joka tullaan näkemään 
myös kesän Robin Hood näytelmässä, 
ilman rekeä tosin.) Ja tosi suosittua 
moottorikelkkakyytiä saatiin. Kyytiin oli 
uskaltautunut myös muutama vanhem- 
paintoimikunnan "täti", jotka kyydin jä l
keen haukkoivat happea silmät pyörei
nä. Oli kuulemma mahtavaa. Kiitos kai
kille mukana olijoille tuosta talvisesta 
päivästä.

Teksti: Minna Kuosmanen

Koululainen &  uni

M iksi unta tarvitaan?
Aivot tarvitsevat unta toimiakseen kun
nolla. Nukkuminen on aivojen keino pa
lautua. Koulunkäynti on informaatiotyötä; 
oppilaan on sekä omaksuttava että käsi
teltävä isoja määriä tietoa päivittäin. 
Oppiminen ja muisti edellyttävät riittä
vää nukkumista, koska unen tehtävät liit
tyvät asioiden siirtämiseen työmuistista 
pitkäkestoiseen muistiin.
Lapsen kasvun ja kehityksen kannalta 
riittävä uni on tärkeää. Tutkimusten mu
kaan elimistön puolustusjärjestelmä tor
juu tauteja tehokkaimmin juuri unen ai
kana. Unen puute pienentää myös kasvu
hormonin tuotantoa.
Välittömin seuraus unenpuutteesta on 
uneliaisuus, joka ilmenee vaikeutena 
herätä aamulla kouluun. Muita unen 
puutteesta aiheutuvia seurauksia koulu
laisella voi olla mm:
- keskittymiskyvyn heikentyminen, joka 
ilmenee usein ylivilkkautena
- loogisen päättelykyvyn heikentyminen
- muistin heikentyminen
- päänsärky
- mielialan vaihtelut (ärtyisyys, äkkipi- 
kaisuusja masentuneisuus).
Edellä mainitut seikat voivat olla syynä 
huonoon koulumenestykseen, joka puo
lestaan saattaa heikentää koululaisen it
setuntoa.

Koululaisen uni
Unen tarve on yksilöllistä. Koululainen 
tarvitsee kuitenkin yhtä paljon unta kuin 
esikoululainenkin, eli noin kymmenen 
tuntia yössä. Pieni koululainen tarvitsee 
vanhempien apua nukkumaan menossa. 
Aikuisen on hyvä muistaa, että muutok
set koululaisen elämässä ja perheessä 
saattavat vaikeuttaa nukahtamista tai 
tehdä unesta levotonta. Kouluikäinen ei 
itse pysty arvioimaan illalla valvomises- 
taan aiheutuvaa seuraavan päivän vä
symystä.
Vanhempien tehtävänä on huolehtia, että 
koululainen nukkuu riittävästi. Vanhem
man vastuulla on myöskin valvoa, ettei 
lapsen päivä o le liian k iire inen ja 
virikkeinen, vaan hänelle jää aikaa pelk
kään oleiluun.

Y öunet kunniaan
Yhteiskunnastamme on tullut iltapainot- 
teisempi. Länsimainen kiireinen elämän
rytmi, harrastukset, ystävät, tietokoneet 
ja  te lev is io  sekä esim . kauppojen 
myöhentyneet aukioloajat ovat siirtäneet 
nukkumaanmenoaikoja eteenpäin. Jo 
kouluikäiset saattavat kärsiä pitkäaikai
sesta unen puutteesta. Unta ei voi va
rastoida, vaan fyysisen ja psyykkisen 
terveyden kannalta parasta olisi sään
nöllinen nukkumisrytmi.

Keväällä koululla oli kahvikonsertti, 
johon oppilaat ja opettajat olivat harjoi
telleet laulu-, soitto- ja tanssiesityksiä. 
Sali oli taas mukavasti täynnä ja tunnel
ma oli hauska. Kahvi ja kakku maistui
vat ja niitä oli riittävästi. Kiiiitos kaikille!

Kesän tauon jälkeen vanhempaintoi- 
mikunta taas toimii uudella innolla.

Kaikille oikein mukavaa ja rentoutta
vaa kesälomaa! ■

Perheen elämää tulisi rauhoittaa iltaa 
kohti. Ennen nukkumaanmenoa ei ole 
hyvä katsoa esim. jännittäviä ohjelmia 
TV:stä tai videolta eikä pelata tietoko
neilla jännittäviä pelejä, koska ne hei
kentävät unen laatua. Television katselu 
ja puhelimen käyttö vuoteessa voivat 
myös aiheuttaa levottomuutta yöuniin. 
Mikäli mahdollista koululaisen harrastuk
set tulisi keskittää akuiltaan. Koulu
ikäisen lapsen olisi suotavaa olla vuo
teessa klo 21.
Koululaisen ja vanhemman välinen yh
teinen hetki ennen nukkumaanmenoa on 
tärkeä. Tällöin lapsi voi käydä läpi koulu
päivän tapahtumat aikuisen kanssa. Yh
teinen esim. iltapalalla käyty keskuste- 
luhetki vanhemman kanssa helpottaa 
unen tuloa. Monelle koululaiselle iltasatu 
ja unilelu ovat edelleen tarpeellisia. ^

Lähteet:
Yhteishyvä 1/2004
MLL: Hyvää yötä, kauniita unia!
Suomen lääkärilehti 2002:57
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Teksti: Ohkolan koululaiset
O hkolan koulun V tk

Y s t ä v y y s k o u lu m a t k a lt a

Ohkolan ja Hyökännummen kouluilta käy
tiin ystävyysvierailulla Eestissä Hallisten 
koululla 5.-8.4.2006. Mukana oli bussil
linen opettajia ja oppilaita. Seuraavas- 
sa muutamat kuudennen luokan oppilaat 
kertovat, mitä matkalla oikein tapahtui:

5.4.
Lähdimme Ohkolan koululta klo 16.20. 
Hyökännummen oppilaita tuli myös mu
kaan. Laiva lähti klo 18.30 ja laivana oli 
Tallink Romantika. Astuimme laivaan ja 
ensimmäisenä menimme pelaamaan. 
Sitten menimme johonkin tanssipaikkaan 
ja Elias meni tanssimaan. Minulla oli ai
nakin hauskaa. Sitten astuimme Tallin
naan. Matka Hallisteen alkoi saattaa. 
Matka kesti kai n. 2 tuntia. Tulimme Halli
sten koululle klo 1 yöllä. Menimme pian 
sen jä lkeen nukkum aan. M inua ei 
nukuttanut yhtään.
(Markus Meriläinen)

6.4.
Heräsin kello se itsem än ja menin 
suihkuun. Kahdeksalta meillä oli aamu
pala. Sen jälkeen päästiin eri luokkiin tu
tustumaan. Olin Hannan, Saran ja Jutan

kanssa. Siellä oli kivaa. Kun olin ollut luo
kissa menimme kävelylle. Sieltä sain ys
tävän, jonka nimi oli Reet. Me juttelim- 
me englanniksi ja suomeksi. Sitten hän 
esitteli minulle hänen ystävänsä. Kun 
tulin sisään sain heiltä karkkia ja tuikku- 
kynttiläjutun. Se oli kivasti ajateltu. Vä
hän ajan päästä me menimme askarte- 
lemaan ja tanssimaan kansantansseja. 
Se oli ihan ok homma. Sen kahden tun
nin päästä menimme syömään. Sain sen 
jälkeen vähän aikaa vaan olla. Kello 
18.30 meillä oli niin sanotut juhlat. Ja 
sen jälkeen alkoi disco. Siellä oli ihan 
kivaa. Niin kun ei ollut siellä kuin vähän 
aikaa. Muuten pelasin Hannan ja niiden 
kanssa Skippoa. Lopuksi oli iltapala ja 
vähän aikaa kirjoittaa päiväkirjaa. Mitäs 
sitten? No tietysti nukkumaan.
(Tiina Eskelinen)

7.4.
Tänä aamuna heräsin noin klo: 7.00. Me
nimme aamupalalle ja suunnittelimme 
shoppailureissua. Ostin kaikkea krääsää 
niin kun yleensä. Kävimme syömässä ra
vintolalla ja aloimme lähteä takaisin kou
lulle. Koululla valmistauduimme lähte
mään perheisiin ja saimme valita parin 
ja opettajat valitsivat mihin perheeseen 
kukin pari menee. Iina ja minä menim
me Mirell nimisen tytön perheeseen. 
Teimme kaikenlaista: söimme, katoimme 
telkkarii, piirrettiin ja oltiin ulkona. Läh
dimme koululle klo: 20.00 vaikka koulul
la olisi pitänyt olla jo siihen aikaan. Illal
la olimme iltapalalla ja menimme sit nuk
kumaan.
(Laura Friman)

kuun. Otin museossa viimeiset kuvat. Ku
ten on jo huomattu, täällä on monta 
ortodoksikirkkoa ja isoa ortodoksien 
hautausmaata. Haikaran pesiäkin löytyy. 
Täällä ei ole lunta suurin piirtein laisin
kaan. Vähän siellä perheessäkin ihmet
telivät, kun näytin paljonko meillä on 
yleensä. Pysähdyimme syömään Pär
nussa eväitä. Kävelimme jäällä, jotkut 
jopa sata metriä rannasta. Vesi ylsi ehkä 
nilkkaan. Kun lähdimme ja kiertelimme, 
tuli taas ortodoksikirkko vastaan. Täällä 
on kylpylöitä ja vauraan näköisiä taloja. 
Ai niin, siellä ei televisioissa ollut teks
titystä, vaan joku virolainen puhu siihen 
päälle.

Minulla on enää muutama kruunuja 
täällä Tallinnassa on parhaat kaupat. Ei 
kahdeksallakymmenellä kruunulla paljon 
saa. Kävimme näköalatasanteella kuvaa
massa. Jos olisi ollut kamera, olisi tullut 
parikin kuvaa. Sitten lähdimme passi- 
terminaaliin ja sieltä laivaan. Menimme 
Eckerö linella, joka oli kaksi kertaa pie
nempi kuin menomatkan laiva.
(Sara Ollikainen)

8.4.
Lauantai-aamulla pak- 
kasimme ja söimme 
aamupalan. Kun olin 
laittanut laukkuni au
toon, juoksin kiipeilyte
lineelle. Se oli korkeal
la ja kun aivan ylhäällä 
ollessani katsoin alas, 
muistin korkeanpaikan 
kammoni, tuli kiire men
nä alas. Lähdimme v il
kuttaen. Harmi, että mi
nulta loppui filmi heti al-

8



Teksti: Riitta Nordgren

V a n h e m p a in t o im ik u n n a n  a s ia a

E nsi syksyn ä  tarvitaan  uusia  jäseniä

VANHEMPAINTOIMIKUNTAAN.

Erovuorossa ovat Riitta Nordgren (tämän 
hetken 6 Ik: edustaja), Jukka Matero(6), 
Hanna Tammi(4), Arto Niemi(4) ja Tuula 
Kankkunen (2). Myös Reetta Ekström (2) 
on ilmoittanut lopettavansa. Reetta on 
ollut yhteensä 3 vuotta, ensin 2 vuotta 5 
- 6 luokan edustajana ja sitten vuoden 2 
edustajana, koska Pia Ollikainen ei 
pystynytkään olemaan toimikunnassa 
töittensä epäsäännöllisyyden vuoksi eikä 
uutta vanhempainiltaa jäljestetty uuden 
edustajan valitsemiseksi.

Ensimmäisessäkään kokouksessa ei 
ollut uusia halukkaita tulemaan Tuulan 
pariksi. Vuoden vielä jatkavat Sirkka 
Valkonen (tulevalla 2 luokalla), Suvi 
Nieminen (2), Maija Vidqvist (4) on ollut 
kyläkalenteri edustajana yhdessä ja 
vuorotellen Hannan kanssa ja Eija Keski- 
Korpela (6). Anna Tapper (3) on toiminut 
rahastonhoita jana (isojen laskujen 
maksajana, ei osallistunut kokouksiin) jo 
useamman vuoden. Jatkosta voi uusi 
toimikunta keskustella hänen kanssaan.

E d u stajia  uusille  luo kille  ta r vitaa n  

s e u r a a v a s t i :
1 Iklle 2 edustajaa
3 Iklle 2 edustajaa
4 Iklle 1 edustaja
5 Iklle 2 edustajaa
6 Iklle 1 edustaja

U u t t a  e n e r g i a a  ja  u u s i a  i d e o i t a

KAIVATAAN, TODELLAKIN.
Toki vanhojakin saa käyttää. Olen apuna 
niin paljon kuin tarvitsee ja apuani 
halutaan, mutta jään itse pois.

On ilmennyt epäselvyyttä siitä miksi 
joltain luokalta on useampi vanhempi 
kuulunut / saanut kuulua vtk:hon. Vtk 
toivoo, että joka luokalta olisi vähintään 
yksi edustaja, mieluummin 2. Ja saa olla 
useampikin. Koska toimikuntaan ei ole 
ollut "kauheaa tunkua" koskaan, olemme 
ottaneet kaikki halukkaat vastaan. 
Syksyisin luokkien vanhempainilloissa 
saa ehdottaa jäseniä tähän porukkaan 
ja vaikka itseensä. Saa tulla mukaan 
koska haluaa, ja poiskin saa jäädä jos 
haluaa. Toivomus kuitenkin olisi, että 2 
vuotta kuitenkin täyttyisi. Emme ole 
rekisteröityneet ja kokoukset ovat olleet

aika vapaamuotoista keskustelua. Ja 
sellaisina sen oli toivottu, ainakin minun 
kaudella pysyvänkin. Kunhan puhuttiin 
myös asioistakin ja suunniteltiin, tehtiin 
ja toimittiin. Emme kokoontuneet joka 
kuukausi ja silloinkin vain n 11/2 tuntia 
kerra llaan . O lem m e m ie lestäm m e 
monipuolisesti toimineetkin ja ottaneet 
kaikenikäiset huomioon. Ideat tosin ovat 
olleet hiipumaan päin.

Disko-ilta on pe 12.5 klo 18-20, siis 
Ohkolan koulun 4-6 lu okka la is ille . 
Mahtaako M arrrcuuus v ie lä hoitaa 
tiskijukan tehtäviä? Viime diskossa 
kävijät vain ovat kyselleet.

Koulun pururataa kunnostetaan 
yhteistyössä Okan kanssa.

H ym ypa tsaa t ja e ta an  3 ja  6 
luokkalaisille. 1-3 luokkalaiset äänestävät 
hymytyttöä ja -poikaa 3 luokalta ja 4-6 
valitsevat samaiset 6 luokalta. Tämän 
tavan toivotaan jatkuvan tulevaisuudes
sakin. Viime vuoden tapaan 5-6 luokan 
oppilaat miettivät 6 luokkalaisten tulevia 
ammatteja. "Voittajille" ilmoitetaan 6. 
luokan kahvituksessa.

Toivotan itseni ja vtk:n puolesta 
lämmintä kesää kaikille. g[

Teksti: Arja Alanko

M a h la a  ja

LUONNONYRTTEJÄ m
. M artat

Kasvukausi on parhaillaan menossa ja 
luonnosta voi koko kesän ajan löytää 
monenlaisia yrttejä ja villivihanneksia. 
Juotavaakin saa koivusta juuri ennen leh
tien puhkeamista. Mahlaa voi juoksuttaa 
poraamalla koivuun reiän ja laittamalla 
siihen putken, jota myöten mahla valuu 
astiaan. Astiassa on tarpeen olla kansi 
ja juoksutuksen päätyttyä reikään iske
tään puutappi. Mahlaa voi käyttää siman 
tekoon tai juoda sitä terveysjuomana. Se 
säilyy jääkaapissa pari päivää.

Mitä luonnonyrttejä ja villivihanneksiä 
uskaltaa keräillä ja mihin tarkoitukseen 
ne sopivat? Aiheesta on monenlaisia 
oppaita; Opetushallituksenkin verkko
kaupassa on uusi luonnonoyrttiopas 
(ww.oph.fi/verkkokauppa) Kannattaa 
päivittää vanhat tietonsa, sillä kasveista 
on paljon uutta tietoa ja uusia suosituk
sia.
Terveyttä luonnosta!
Ohkolan martat h

Teksti: Kirsi Lindgren

K a n s a l a is 

o p is t o s t a
Mäntsälän kansalaisopiston ryhmät lopet
tivat toimintansa viikolla 15. Jos innok
kaita uusien ryhmien vetäjä löytyy 
Hyökännummen ja Ohkolan kouluille, 
kannattaa ennen kesälomia ottaa yhteyt
tä opiston rehtori Airi Pekkala-Mäkitaloon 
p.019-6890370. Ainakin eri-ikäisten las
ten liikuntatunneille olisi varmaan tuli
joita. Omalta osaltani syksyllä jatkuu 
Hyökännummella Naisten ja miesten 
liikuntaryhmä ja Eläkeläisten jumppa, ja 
ehkäpä saamme Hyökännummen koulul
le myös äiti-vauva jumpan. Seuraa 
ilmoittelua lehdistä ja loppukesästä ko
tiin jaettavasta esitteestä.
KESÄÄ KAIKILLE!
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Hyökännummen asukasyhdistys

Teksti: Antton Hägglund

H y ö k ä n n u m m i- O h ko la

KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN 

RAKENTAMINEN ALKAA!

Viime aikoina on asukkaita puhuttanut 
Kylälehden viime numerossa ollut juttu 
kevyenliikenteen väylän rakentamisesta 
tänä syksynä.Kts. nro 39. Kyselyjä on 
tullut. No, ei se ihme ole, koska hanke 
on ikuisia aikoja vireillä ollut. Hankkeen 
tärkeys on puhuttanut ja on kiistaton, kun 
mietitään liikenneturvallisuuteen liittyviä 
asioita ja toisaalta asuinviihtyvyyteen ja 
liikkumiseen liittyviä näkökulmia.

Viime nr:ssa julkaistuun Hyökän
nummen asukasyhdistyksen tekemään 
muistutukseen tiehallintoon on nyt saa
tu vastine tiehallinnolta (3.3.06) / tien
pidon suunnittelu. Vastineessa todetaan 
muistutus tiedoksi saaduksi ja todetaan 
edelleen hankkeen olevan Uudenmaan 
tiepiirin toteutusohjelmassa 2006, mut
ta rakentajaa ei vielä ole valittu.

Nyt sitten tuon vastauksen on saatu 
lisätietoa (26.4.06), että tarjouskilpailu 
on käynnistynyt tien rakentajan osalta. 
Kevyenliikenteen väylän rakentamisen 
lisäksi on kerrottu myös maantien (1456) 
päällystämisestä ja muutoin kunnosta

misesta samaan aikaan välillä Hyökän- 
nummi-Mäntsälä. Tien kunto onkin jo 
koko lailla heikossa kunnossa. Myös sel
keää konkretiaakin on alkanut näkyä ka
tukuvassa, kun tiepiirin miehet tekevät 
mittauksiaan ja laittavat mittakeppejä 
tienvarsille.

Tässä yhteydessä haluamme kiittää 
kuntaamme (asianosaiset tahot) sekä 
tiehallintoa, että hanke esityksemme on 
nähty tärkeäksi. Lisäksi on hyvä tietää, 
että hankkeen tiimoilta on käyty anka
raa lobbausta. Näiltäkin osin hankkeen 
osalta on saatu myönteistä suhtautumis
ta ja tästä aktiivisuudesta niille tahoille 
erityinen kiitos hankkeen etenemisestä.

Kilpailu määrärahoista on nykypäivä
nä äärimmäisen kovaa. Niin on ollut 
asukkaiden peräänantamaton yrityskin. 
Nyt on näkyvissä, että yrittäjyys palkitaan.

Erittäin upeaa ja lämmintä kesää 
kaikil!
T. Hyökännummen asukasyhdistys 
Psta pj. Antton Hägglund p.0405266462 
(ps. Tiekuvat nähtävillä)

Teksti: Kirsi Lindgren

K ev ä ä n  a s ia a

Hyökännummen asukasyhdistys ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
6.4.2006 Tasalantien kerhota lo lla . 
Sään töm ää rä is ten  as io iden  (mm. 
toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuu
vapauden myöntäminen) jälkeen kävi 
keskustelu vilkkaana. Koska Ohkolasta ei 
tullut ketään virittämään yhteistyötä 
kyliemme välillä, käytimme ajan Hyökän
nummen ajankohtaisten asioiden pohti
miseen.

Kevään tulvavedet olivat juuri nous
seet paikka paikoin turhankin lähelle ta
lojen perustuksia, joten päätimme yh
distyksen nimissä laittaa kuntaan viralli
sen kannanoton ojien parantamiseksi 
erityisesti Hyökännummen koulun ja päi
väkodin ympäristössä. Tilannetta tietys
ti edistää myös sekin, että jokainen kun
nalta saamiensa suositusten mukaan 
huolehtii omalta osaltaan isommat tuk
kivat tavarat pois ojista.

Kellokosken terveyskeskuksen laajen
nuksesta ja siten myös terveyspalve
luiden saamisesta Etelä-Mäntsälän asuk
kaille Kellokosken puolelta ei ollut uutta 
tietoa kokouksessa, mutta myöhempien 
lehtitietojen mukaan laajennus käynnis
tyisi 2007. Jäämme odottelemaan hank
keen käynnistymistä!!

Porakallion ulkoilureitti ei ole eden
nyt vielä suunnittelua ja neuvotteluita pi
demmälle. Yhdistys päättikin, että syk
syn kokouksessa käsitellään Hyökän
nummen liikuntamahdollisuuksia ja kut
sutaan kunnan liikuntasihteeri kerto
maan mm. ulkoilureitin etenemisestä. 
Liikunnalliseen teemaan sopi ilahdutta
vasti myös tieto KEVYENLIIKENTEEN
VÄYLÄN RAKENTAMISHANKKEEN ALOIT
TAMISESTA VIELÄ 2006 AIKANA!! JIPPII! 
Ilahduttavasti punapäisiä merkintätolppia 
on jo ilmaantunut sinne tänne Hyökän
nummi-Ohkola välille.

Risutalkoot toteutetaan entiseen mal
liin. Jos on näkemystä siitä, että keräys- 
paikkoja tulisi olla vielä useampia, niin 
yhteyttä voi ottaa pj. Antton Hägglundiin 
040-5266462.

Yhdistyksen puolesta lämmintä kesää 
kaik ille  Etelä-Mäntsälän asukkaille. 
T ie do tu sva s taa va  K irs i L indg ren  
('hippu.lindaren@luukku.com I

H yö känn um m en  asukasyh d istys  r y .

KERÄÄ VAPAAEHTOISTA KANNATUSMAKSUA, 

JOKA VUONNA 2006 ON 5€.
V o it  su o r itta a  sen  tilille  

K eski- U udenmaan  O suuspankki 

509230-28761, VIITE 233 
H yö känn um m en  asukasyh d istys  r y .
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VPK :n ja  O KA: n 

tälv ito im in täp I iv ä

Teksti: Arja Alanko, kuvat: Jaakko Ahokas

Näin keväällä voi vähän vielä muistella 
menneen talven lumia. Maaliskuun puo
livälissä vietettiin VPK: n jaOKA:n jär
jestämää koko perheen talvitoiminta- 
päivää. Kaunis ja aurinkoinen sää oli 
osaltaan houkutellut runsaasti kaiken
ikäisiä ladulle ja erilaisiin toimintoihin. 
Sprinttihiihdossa oli sarjat joka ikä
kaudelle ja palkintoja toivat kotiin sekä 
aikuiset että lapset.

Jokaiselle tarpeellisia taitoja kuten el
vytystä ja alkusammutusta oli mahdol
lis ta  ha rjo ite lla  Anne-nuken sekä 
sammutuspeitteiden ja nestesammut- 
timien avulla. Yleistä pelastustletämystä 
tutkailtiin tietovisan avulla.

Erilaisissa kilpailuissa leivottiin uusia 
mestareita ja aikuisten konttikisan teh
tävät olivat niin salaisia, että kylälläkään 
ei ole niistä kuulunut juttuja.

Marttojen pitämästä puffetista sai 
lämmintä juotavaa ja kotitekoisia pullia. 
Nuotion ääressä oli hyvä lämmitellä ja 
paistaa makkaraa. VPK:n uusi moottori
kelkkaan kiinnitettävä ahkio ehti juuri 
paikalle testattavaksi, fg

NuraÆrmTTERnsi

KESÄ 2 0 0 6

Nukketeatteri Sinisen Myllyn täyttäessä 
v iis i vuo tta  e s ite tä än  Kesäm aan 
Riemuliiterissa tai pihapiirissä kaikki 
puienen teatterin ohjelmat:

Bengt ja Beata-Kosiomatka keskiajal
la 12.8.klo 17. Esitys on myös tilattavissa.

Koillisvaäylän purjehdus 3.9. klo 17 
Tämä es itys on myös t ila tta v issa  
suomeksi tai ruotsiksi.

Sininen hetki runo-ja lauluiltoja vie
tetään 9.6. klo 21 kuun noustessa ja si
reenien sekä omenapuiden kukkiessa 
Kesämaan pihapiirissä (sateella teatte- 
¡issajlaulujen, tarinoiden ja runojen 
merkeissä. Ainakin Marilyn Monroe, Ma
demoiselle Rococo, Läskiseppä Lindblad, 
Tove Jansson, Zarah Leander ja Carmen 
ovat luvanneet saapua. Myös yleisö saa 
esittää tanssejaan, laulujaan ja omia 
(lempi)runojaan tai puhaltaa saippua- 
kuplia. Ehkäpä kuulemme Ohkolan 
Unelmatyttöjen unohtumattoman Sini
taivaan. Säestäjänä on Tapani Rauta- 
suo. Buffetti paikalla. Kannattaa ottaa 
lämmintä päälle. Ohjelma soveltuu myös 
ulkomaalaisille valkeassa Suomen suvi
yössä vanhassa ohkolalaisessa pihapii
rissä ja se on tilattavissa muuallekin vaik
kapa syntymäpäiväohjelmaksi. Sininen 
hetki järjestetään myös elokuun kuuta- 
moyönä 7.8.klo 21. Silloin saapuu myös 
suuri joukko keskiaikaisia vieraita, joita 
kannattaa tulla ihastelemaan. Tilaisuu
den päättää tulitikkupitäjän ilotulitus. 
H.C.Andersenin juhlavuoden näytelmä 
Peukalo-Llisa nähdään 7.9.klo 17 -tila
uksesta hän seikkailee ryhmille 11.9. ja 
13.9.

Toinen nukketeatteri vierailee Kesä- 
maalla !! Nukketeatteri Olipa kerran esit
tää 10.6. klo 17 näytelmän Ruma Ankan
poikanen ja 19.8. nähdään Nalle Puh klo 
17. Näytelmät kestävät 40 minuuttia ja 
soveltuvat kaikille 3-vuotiaasta ylöspäin.

Liput nukketeatterin esityksiin 5 e ja 
7 e. Kaikissa esityksissä buffetti. i j

Teksti: Nukketeatteritirehtööri

l i



Teksti: Mallu Koponen

P ien et  ihm eet

Lukijan kynästä

Kevään ensihetkissä viehättävät juuri 
pienet ja yksinkertaiset asiat. Karu kau
neus pysähdyttää. Pieni leskenlehti, pu
ron solina ja jopa lumen alta paljastuva 
hiekka, saavat suun hymyyn. Vähitellen 
yksittäiset pienet ihmeet muuttuvat si
ten runsaiksi kesän ihmeiksi ja ihminen 
tottuu luonnon suomaan kauneuteen. 
Kun johonkin asiaan tottuu, se muuttuu 
itsestäänsylvyydeksi. Ihminen ei aina 
ymmärrä, minkälaista "hyvää ja runsas
ta" hänen elämässään on. Läheisiä ih
misiä, terveyttä, luonnon rauhaa, kau
nis pihapiiri, lastenlapset tai vaikkapa 
linnunlauluinen aamu. Sitten vasta, kun 
ilmaantuu jokin häiriö tai muutos totut
tuun, ihminen herää "itsestäänselvyyden 
unestaan".

Kevät voi ravistella ihmisen jatkuvam
paan "hereillä oloon". Näkemään sen 
mikä jo on ja iloitsemaan ja kiittämään 
siitä. Elämä voi aueta uuteen valoon pie
nen siemenen tai sipulin kasvaessa. Sy
dän voi olla nupullaan herkkyydessä elä
mää kohtaan. Hoidossa ihminen, niin 
kuin pieni nuppu, voi aueta ja tuntea elä
män lahjan kiitollisin mielin. Olemme 
kuin niitty tai keto -  toinen toisemme rin
nalla -  erilaisina, mutta Jumalalle yhtä 
rakkaina. Aurinko ja sade ravitsevat. 
Välillä on lepoaika. Ja taas uusi vuoden
aika herättää.

A lkavan  kesän  siunaus
Kastehelmi kirkas hohtaa
kevät kesän kohtaa
alta kristallisen jään
krookus nostaa pään
pieni sinitiainen
on niin iloinen
"eilen vielä palelin
yksikseni lentelin
Tänään aurinko jo lämmittää
kiitoslaulullani kutsun ystävää" h

Teksti: Anne Latostenmaa 
Kuvat: Jukka Vainio

P äivähoitajien  talvinen ulkoilupäivä

Perhepäivähoitajat Anne Latostemaa, 
Pirjo Niemi ja Riitta Vainio järjestivät 
omassa tiimissään Etelä-Mäntsälän kun
talaisille perhepäivähoitajille sekä heidän 
hoitolapsilleen talvisen ulkoilupäivän. 
Ohkolan perhepäivähoitajat kokoontuivat 
Anne Latostemaalle viettämään ulkoilu- 
päivää hiihtokilpailun, mäenlaskun ja 
makkaranpaiston merkeissä.

Hiihtäjänä Helka Niemelä 

Koko poppoo

Kaikkein pienimmät lapset eivät osal
listuneet hiihtokilpailuun vaan toimivat 
hoitajien kanssa " latuavustajina" sekä 
hyvinä kannustajina reitin varrella. 
Hiihtokilpailun päätteeksi laskettiin mä
keä ja paistettiin makkaaraa nuotiolla. 
Jokainen lapsi sai päivästä muistoksi dip
lomin. Päivä oli aurinkoinen ja kaikilla oli
hauskaa. H
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E t s it ä ä n !

Lukijan kynästä

Löytyykö Hyökännum m elta tai 
Ohkolasta ketään koirista ja niiden 
kouluttamisesta innostunutta henki
löä? Kellokosken heiluhäntien ryhmät 
ovat täynnä ja ainakin Hyökännum- 
melle on tullut jonkin verran uusia 
koiravauvoja, jotka tarvitsisivat yh
teisesti sovitun peuhu-ja oppimis- 
tuokion esim. sairaalan puistossa. 
Asiasta olisi ainakin kiinnostunut 
Tahvon (3kk) perhe.
Yhteydenotot toimitukseen.

V  J

\

T  e r v e t u lo a !

Tervetuloa viettämään 
Ohkolantie 440

kanssani pääsyäni "miehenikään" 
lauantaina 3.6.2006 klo 16.00 

alkaen.

Terveisin Ari Lehto

\ ___________________________)

Teksti: Karita Laisi

K o u lu v e r k k o  G u a te m a la s s a

Työskentelen kansainvälisessä tutkimus
projektissa, joka tuottaa tietoa kaksikie
lisen monikulttuurisen opetuksen kehit
tämiseksi Nicaraguassa ja Guatemalas
sa. Olen työni puolesta päässyt tutustu
maan lukuisiin guatemalalaisiin kylä
koulukin ja nähnyt maaseutukuntien 
kouluverkkoa. Kuinka kaukana voi viimei
nen kyläkoulu ollakaan kunnan keskuk
sesta! Pienin näkemäni koulu koostui 19 
ensimmäisen ja toisen luokan oppilaas
ta. Kouluun pääsi vain jalan mutkitte- 
levaa vuoristopolkua pitkin. Opettaja oli 
kuitenkin työstään innostunut ja koulun 
ainoassa luokassa oli hyvä oppimisilma
piiri. Oli käsintehtyjä opetusvälineitä, kir
joja ja seinillä lukemiseen sekä kielen 
oppimiseen liittyviä kuvia ja tekstejä, 
myös maya-hieroglyfejä. Maya-kulttuuri 
on keskeinen osa opetusta. Koulu oli yh
dysvaltalaisen virallisen kehitysyhteistyön 
piirissä.

Myös Suomi tukee maaseudun las
ten koulunkäyntiä. Suomella on Guate
malassa kyläkoulukin keskittyvä kaksi
kielinen maya-koulu projekti sekä Kes- 
ki-Amerikan alueella kaksikielistä kulttuu
rienvälistä opetusta tukeva ohjelma, joka 
keskittyy maaseudun kouluihin. Suomi 
tukee lisäksi tyttöjen koulunkäyntiä ala- 
asteen viimeisillä luokilla. Tyttöjen kou
lunkäynti pysähtyy usein viimeistään nel
jänteen luokkaan ja he jäävät kotiin töi
hin, vanhempien tahdosta.

Guatemalalainen kyläkoulu ja sen ver
kosto ovat opettajille vaativia. Hallinnol
lisesti kouluverkko koostuu yhdestä suu
resta keskuskoulusta ja siihen liittyvistä 
pienemmistä kouluista. Johtajaopettaja 
kulkee koulujen väliä, usein jalan. Kylä
kouluilla on krooninen pula kirjoista, pa
perista, kynistä, luokkahuoneista, opet
tajista, jne. Lakisääteinen välipala on 
hallitukselta unohtunut tänä vuonna. 
Monissa kouluissa vanhemmat ovatkin 
itse keränneet rahan tai ruoan kasaan 
ja "vanhempaintoimikunta" vastaa väli
palan jakelusta. Lasten aliravitsemus on 
arkipäivää ja koulussa tarjoiltu ateria 
siten tärkeä päivittäisen ravinnonsaannin 
kannalta.

Jotkut kyläkoulut ovat suuria, ne voi
vat koostua 200 tai jopa 400 oppilasta. 
Guatemalan lounaisosan maakunnat 
ovat väestönkasvun alueita. Sisällisso
dan aikaiset pakolaiset ovat palanneet 
kotiseuduilleen. Perheet ovat kasvaneet 
pakolaisaikana ja lasten määrä maakun
nassa sekä kyläkouluissa lisääntyy. Jo 
alun perin monikielinen ja monikulttuu
rinen alue saa vielä uuden piirteen: Yh
dysvalloissa pakolaisina tai siirtolaisina 
olleet mayat tuovat mukanaan englannin 
kieltäjä kokemuksen pohjoisamerikka
laisesta elämäntavasta, mikä se sitten 
kullakin on ollut.

Lapset ovat lapsia kaikkialla, niin sa
manlaisia! Ala-asteen pihalla pojat pe
taavat jalkapalloa ja oppitunnin alkaes
sa juoksevat hikisinä luokkaan. Tytöt 
kulkevat käsikynkkää. Kirjat ovat pian 
esillä ja lapset innokkaasti opettajan 
mukana.

Voiko guatemalalaista maaseutu- 
kouluverkkoa ja kotipaikkakunnan koulu
verkkoa vertailla? Ainakin voi miettiä 
omaa suhtautumista kouluverkkoon. 
Materiaaliset puutteet ja köyhyys vaikeut
tavat opettamista ja oppimista, äärim- 
millään jopa estävät sen. Tärkeintä on 
saada perusasiat kuntoon. Suomessa 
kouluasiat on enemmän kuin hyvin. Toi
saalta, materialistinen näkemys koulus
ta ja yhteiskunnasta voi äärimmilleen 
vietynä myös vaikeuttaa opettamista ja 
oppimista: Kuinka voidaan opettaa kult
tuuriarvoja jos vanhalta ei ole mitään 
arvoa, vaan se aina tuhotaan? Minkälai
nen identiteetti rakentuu tapsille, jos 
ympärillä ei ole mitään vanhaa, minkään
laista merkkiä aikaisemmasta kulttuuris
ta, niin tai kulttuuria ollenkaan. ■

Toimitus huom:
Ohkolan Nuorisoseura ry:n 
puheenjohtaja Karita Laisi on 
tutkimusmatkalla Nicaraguassa ja 
Guatemalassa.
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V uoden 2 0 0 6 lehdet hm  estyvät seuraavasti : 

T oukokuussa2 0 0 6
(aineisto toimitettava3 0 .0 4 .2 0 0 6 mennessä) 

S yyskuussa 2 0 06
(aineisto toimitettava3 1 .0 8 .2 0 0 6 mennessä) 

M arraskuussa2 0 06

(AINEISTO TOnMnETTAVA31.10.2006mennessä)

Sähköpostiosoite  on 
ohkoiansanomat@gmaii.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 «¡lakasta.

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

KAHVI- JA RUOKA-ASTIASTO 

KEVÄÄN JA KESÄN JUHOIN.

Ohkolan Maamiesseura 
Satu Latostenmaa 

p. 019 688 9330, 040 5818605

O h ko lan  N u o r is o s eu r a n ta lo a

VUOKRATAAN
KOKOUS-, HARRASTUS- JA JUHLA KÄYTTÖÖN.

Varaukset ja näytöt:
040 766 4539.

Lisää osoitteesta www.ohkolannuorisoseura.fi

! I> UNIA
m m p o k o k

Plania Lämpökoti on 
energiatehokas pientalo.

S S K Ä Ä -

Ari Kivivirta 
040 840 3069 

ari.kivivirta@kolumbus.fi 
www.planiatalo.fi

(T^Kiinteistömaailma
Keskustie 2, 04600 Mäntsälä, 
puli 91® 687 2000 
fax 019 687 2001 
mantsala@kiinteistomaailma.fi 
www.kiinteistomaailma.fi

MEERIN PITOPALVELU
019-6883 114 
0400-903 287 
Poustellintie 10 
04660 NUMMINEN

Mmirot niputetu Ay

i|

i|
ti
h

||
ji
ij

^ V E R IT A S
Kaikki kotisi ja yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Karl Peussa 

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

PYYDÄ TARJOUS

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

K U K K A T A L O
A lh o »  e, 04430  Jarrenpi», 03-2737070, Pahctemme ar*. 3-20, to 0-13. m 3-18
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Kellokosken Sivuapteekki
p a lve lee  ark is in  9 .30  - 17 

puh» 09- 284  511  
T ervetu loa !

A & T Laini©
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

T A L O -  J A  H U V I L A M Y Y N T I

Kastelli-kauppias  
Tapio Raatanen  

puh. 04© 767 2942 
SOITÄä

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

© Järnenpään

LUKKO OY
A lho tie  14, 04430  Jä rvenpää , puh 020 743 7560 
Keskustie  8, 04600  M äntsä lä , puh 020 743 7567

w w w .ja r v e n p a a n lu k k o . f i

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone 
® metsäperävaunu 
® auraus- ja hiekoituskalusto 

Kari Säijälä 0400 499 614

L e ^ N a
Laadukkaat romanttiset naisten alusasut

* kotiesittelyt
* lahjakortit

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

T A R V I T 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
Ruukinkuja 1, 04500 Kellokoski

M Ä N T SÄ LÄ -T R A N S  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

SAH K O U R AK O IN TI

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

K O ULUTETTU
K IR O PR AK TIK K O  SAM PO  LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

©
KESKhUUDENMAAN

OSUUSPANKKI

l ° y
Tarvitsetko

Tilausliikennepalvelua?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne. 

PS-Bussi oy
Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki
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l  S *  'Satu Haakanen 

040  531 6681  
Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

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

\   ̂i

*  ./SKY

K A U N EU SH O ITO LA  KELLOKOSKELLA

Kosmetologi, meikkaaja, maskeeraaja 
IN N A  M IE T T U N E N

Kasvo-, ja lka-, käsi- ja  varta lohoidot jne.
Käytettäv issä myös solarium 

Maskeeraukset, häämeikit ja  kampaukset, 
tyyliohjausta

A janvaraukset 040 560 7496
KELLO KO SKI

FYSIOTERAPEUTTI KIRSI LINDGREN
Kaivolantie 9, 04500 Kellokoski 

puh. 040-524 8862
- fysioterapia
- lymfaterapia

- MABS-lentokonesukat
- kylmägeelit edullisesti

Kosfelbello Oy
09500 kellokoski

puh, (09) 284 570
KpCCo-ja huCta-aCan sekä Cafjatavaroicfen erikpisCiike 

Luotamme [aatuun

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

Avoinna ma - pe klo 8.00 -16.00
Puh.tunti m a -p e  klo 11.30-12.00, yleislääkärit

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

PUUSEPÄNTYÖT - SAUNAT - PORTAAT - YMS

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