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Syksyn satoa

T oimitukselta

Keväällä, kun aurinko alkoi valaista huoneemme viimeistäkin nurkkaa, uusittiin kyläsanomiamme. Se "uu
distus" on käynnissä vieläkin ja haluamme tarjota lukijoillemme aina jotain mielenkiintoista luettavaa.

Syksykin on tavallaan uuden alkua. Moni lapsi on aloittanut ensimmäisen kouluvuotensa, nuori opiskelija 
on siirtynyt yläasteelle tai lukioon. Syksyllä on taas alkanut monet harrastukset ja palaa säännöllisyys takaisin 
arkeen. Niin kuin syksyn sato on tullut korjuukypsäksi voi miettiä omaa kypsyyttään ihmisenä. Mihin olen tullut, mitä ja miten vuodet 
on minua kohdelleet? Onko minulla vielä opittavaa ja kuinka paljon? Olenko pinttynyt tapoihini ja teen jotain asioita niin kuin jo olen 
kymmeniä vuosia tehnyt. Voisinko uudistaa ajatuksiani tai jopa vanhoja "hyviä" tapojani? Vai eikö ole aihetta, olenhan päätynyt juuri 
näin elämässäni ajattelemaan ja tekemään. Kaikki tavat ovat varmasti oikeita tapoja, voiko vääräksi omia tai muiden tapoja väittääkään?

Itse aloitin myös opiskelun tänä syksynä ja on ihana huomata, että uudetkin asiat onnistuu. Tämä tietotekniikka on kyllä välillä 
vaikeaa ja menee yli ymmärrykseni. Silti haluan opetella tätä sekä tulevaa ammattiani innolla ja avoimin mielin seuraavat vuodet. 
Otan opettajista kaiken irti, mitä he pystyvät minulle tarjoamaan. Näin nyt, voinhan sitten taas myöhemmin palata niihin "vanhoihin 
hyviin aitoihini"ja olla niistä tyytyväinen.

Muistakaa kiittää keittäjää, siivoojaa, linja-autokuskia ja kaikkia niitä, jotka mahdollistavat tänäkin syksynä opiskelunne tai 
harrastuksenne.
Kiitos, terveisin omenoita syövä laihdutuskuurin aloittanut päätoimittaja Tanja

Kannen kuva: Seppo Savela

Tietovisa mm ii  M M  ? VPK

LAITA SMSTI OISCiÄN VAIHTOEHDON 
K O H D A L L E  S

M um eroon 112 so ita t, kun ta r 
v itse t apuyn  / pa ika lle

( ) palokunnan 
( ) poliisin
( ) sosiaalipäivystyksen työntekijän 
( ) taksin 
( ) ambulanssin
tai ilm o ita t ( ) onnettomuudesta

2. Kuinka usein palovaroittimen toi
minta tulee tarkastaa?

( ) kerran kuukaudessa 
( ) kerran puolessa vuodessa 
( ) kerran vuodessa 
( ) silloin kun laite hälyttää

3. Ilman että liekkiäkään on sytty
nyt, palokaasut voivat tappaa

( ) yhdessä minuutissa 
( ) 3-4 minuutissa 
( ) 30 minuutissa

4. M inkä palon sammuttam iseen voit 
käyttää vettä?

( ) rasvan 
( ) television
( ) kynttilästä syttyneen puupöydän 
( ) pesukoneen

5. Missä järjestyksessä  
onnettomuustilanteessa tulee toi
mia?
Numeroi oikeaan järjestykseen 1-4:

A. ( ) Hälytä!
B. ( ) Sammuta, jos kykenet!
C. ( ) Estä lisävahingot!
D. ( ) Pelasta!

Oikeat vastaukset sivun oikeassa 
alalaidassa.

IH M IS E L L Ä  O N  

V A IN  Y K S I  HEN KII

Kotitapaturmien ehkäisykampanjaan kan
nattaa tutustua netissä osoitteessa 
www.kotitapaturma.fi 
Tarkastuslistoja (lapset, aikuiset, ikä
ihmiset) saa myös VPK:n sihteeriltä Arja 
Alangolta p. 6889130 tai sähköposti 
ohkolanvpk@msoynet.com
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T a p a h t u m a k a

Kansalaisopisto 
Hyökännummen koululla:
- pianonsoitto ma 4.9. alkaen klo 14.30- 
16
- kitaransoitto ma 4.9. alkaen klo 17- 
18.30
- naisten ja miesten liikuntaryhmä ma
4.9. alkaen klo 20-21
- aikuinen-lapsi liikunta ti 5,9. alkaen klo 
15-16
- 5-6-vuotiaiden liikuntaryhmä ti 5.9. al
kaen klo 17,30-18.15
- eläkeläisten liikuntaryhmä ke 6.9. al
kaen klo 15-15.45

Ohkolan koululla:
- naisten ja miesten liikuntaryhmä ke
6.9. alkaen klo 19-20
- eläkeläisten liikuntaryhmä to 7.9. alka
en klo 15-16

Ohkolan NS-talolla:
- afrotanssi ma 8.1. alkaen klo 19.30-21
- bailatino ma 4.9. alkaen klo 19-19.45
- kansantansseja lapsille ma 4.9. alka
en klo 18-18.45

Ilmoittautuminen kaikkiin ryhmiin tapah
tuu Mäntsälän kansalaisopistoon soitta
malla tai netin kautta.

**

Ohkolan Diakoniatoimikunnan 
syyskausi 2006 

Ohkolan Nuorisoseurantalolla:
Eläkeläisten virkistyspäivä klo 12-15 
20.9., 18.10., 15.11. ja 13.12.

Kauneimmat joululaulut ja myyjäiset 
la 16.12. klo 15

Hyökännummen kerhotalolla:
Puuroaamiainen 
ke 4.10. ja i . i l .  klo 9

Virsilauluiltoja kodeissa:
to 14.9. klo 18.30. Tuula Bläfieldilla 
Ohkolan Kesämaalla, Ohkolantie 490

to 9.11. klo 18.30 Martta Suontaustalla, 
Kuoppamäenkuja 15

OKA: n salivuorot 
KAUDELLA 2006-2007 

Hyökännummen koululla:
Sähly
- miehet tiistai 20-21

Ohkolan koululla:
Sähly
- pojat n. 10-14-vuotiaat ti klo 18.45- 
20.15
- 7-9-vuotiaat ke klo 17-18
- naiset ke klo 18-19

Lentopallo
- pojat n. 15-20-vuotiaat to klo 19- 
20.15,
- miehet to klo 20.15-21.30.

OKA:n maastojuoksut 
-ke 27.9 klo 18.15
- ma 2.10 klo 18
- kolmas aika avoin.

OKA:n kerhot alkoivat jälleen syyskuun 
alussa. Kerhoihin osallistuminen maksaa 
alle 18 v. 5 euroa ja aikuisilta 8 euroa. 
Toimintaan osallistuneilta edellytetään 
myös OKA:n jäsenyyttä. Jäsenmaksu- 
lappuja saa kerhojen tai vuorojen 
vastuuhenkilöiltä tai puheenjohtajalta p. 
040 3145429.

Ohkolan Nuorisoseura 
Kuvataidekurssi ja sirkus - 
vielä mahtuu mukaan!
Kuvataidekurssille mahtuu vielä muuta
ma maalari. Mikäli olet yli 10-vuotias 
maalaamisesta kiinnostunut ja haluat 
vielä tulla mukaan, ota yhteyttä.

Sirkuksen puolella jongleerausryh- 
mään sekä pienten sirkusryhmään mah
tuu vielä. Jongleeraus on harrastus) jon
ka voi aloittaa vähän Vanhempikin 
sirkustelusta kiinnostunut.
Yhteydenotot:
sirkus@ohkolannuorisoseUra.fi, tai 050 
35 77243

Siivoustalkoot Öljymäellä
su 17.9. klo 10. Tervetuloa!

E N T E R I
Hyökännummen asukasyhdistys 
Syyskokous
to 9.11. klo 18.30 alkaen Hyökännummen 
koulun ruokalassa. Kts. sivu 8.

* *

Hyökännummen
VANHEMPAINTOIMIKUNTA 

Myyjäiset ja kirppis
26.11. klo 10-13

* *

VPK
Liity palokuntanuoriin!

Toiminta on:
- viikkoharjoituksia
- kilpailuja
- leirejä

Kellokosken VPK:n nuoriso-osaston 
toimintaan otetaan vuonna 1996 tai 
aiemmin syntyneitä nuoria.

Huom ! Ohkolan nuoret ovat myös erit
täin tervetulleita mukaan toimintaan. 
Ohkolan VPK tukee tarvittavilta osin toi
mintaa.

Vuonna 1997 syntyneitä voidaan ottaa 
mukaan, mikäli ryhmässä on tilaa. Täs
sä tapauksessa kannattaa ottaa yhteyt
tä ennen aloittamispäivää.

Uusien nuorten harjoitukset ovat alka
neet tiistaina 5.9.2006, mutta kannattaa 
kysellä mahtuuko vielä mukaan.

Lisätietoja:
www.kellokoskenvpk.fi/nuoret
tai
nuoriso-osaston johtaja Pauli Riikonen 
p. 040 533 1906, 
pauli@kellokoskerivpi<.fi
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Teksti ja kuva: Tanja Lundsten

KUVATAIBIKURSSI ALKAA

Mia ja taideteos "Kohtaaminen''

S irkuskoulu suosittu
Ohkolan Nuorisoseura ry:n sirkuskoulu 
on tänä vuonna suositum p i kuin 
koskaan aikaisemmin. Ryhmiin ilmoit
tautumisia oli 90 ja suuren kiinnostuk
sen tähden perustettiin toinen rinnakkai
nen Pikku Sirkus ryhmä. Nyt sekä 
Ohkolan että Hyökännummen kouluilla 
on maanantai-iltaisin klo 17-18 Pikku sir
kus-ryhmät, joissa vasta-alkajat pääse
vät temppuilemaan. Ryhmiä vetää Irja 
Hemmilä Ohkolassa ja Anu Leppävuori 
Hyökännummella.

Jongleerausryhmää vetää Maija 
Vidqvist, joka itse on lastensa myötä in
nostunut sirkuksesta ja harjoitellut 
"jonkkaamista". Ryhmässä harjoitellaan 
monilla välineillä ja aika ajoin ryhmässä 
vierailee muita jonglöörejä.

Lionel Lejeune, huippuakrobaatti, joka 
opettaa mm. Linnanmäen sirkuskoulussa 
opettaa ilma-akrobatiaa ja akrobatiaa 
Ohkolassa. Lejeune on ranskalainen Suo
messa hyvin tunnettu opettaja. Tasapai
noilua, 1-pyöräilyä, akrobatiaa sekä 
pyramideja opettaa edelleen lasten 
rakastama sirkusammattilainen Heikki 
Leppävuori, jonka moni oppi viime ke
sänä tuntemaan ihanana Prinssi Juha
nana.

K u v a ta id e k u rss in  
opettajana toimii tai
teilija Mia Hyvönen. 
Maalauspainotteinen 
taidekurssi on suun
nattu ensisijaisesti 
nuorille yli 10-vuo- 
tiaille kaikentasoisille 
maalareille. Kurssi
laiset saavat päättää 
käytetäänkö maalaus- 
teknikkana akryyli- tai 
öljyvärejä. Kurssilla 
maalataan asetelmia, 
maisemaa, abstrak- 
tiataidetta ja myös 
elävää malliakin. Ta
voitteena on tutustua 
materiaaleihin ja in
nostaa nuoria rohkeasti maalaamiseen 
ja omien ilmaisutyylien löytämiseen. Tar
koitus on oppia katsomaan omia ja mui
den töitä taiteilijan näkökulmasta, arvos
telemaan ja puhumaan taiteesta. Mia toi
voisi oppilaiden viihtyvän syksystä kevää
seen, niin näkyisi koko kurssilaisten 
kehityskaari aina ekasta taulusta viimei
seen työhön. Keväällä kaiken kruunaa 
myyntinäyttely, johon nuoret taiteilijat 
saavat itse määritellä työnsä hinnan.

Lähikuvassa M ia Hyvönen
Mia asui nuoruutensa Kuopiossa. Perhee
seen kuului äidin ja isän lisäksi isoveli ja 
isosisko. Mialle piirustus ja maalaus on 
ollut lapsuudesta aikuisikään asti jatku
nut harrastus, josta taidekoulujen myö
tä tuli myös ammatti.

Mia halusi lähteä 19-vuotiaana maa
ilmalle ja meni ystävineen kahdeksi vuo
deksi Tukholmaan töihin. Sieltä hän lä
hetti pääsykoetyöt ja kielitentit San 
Francicon taidekouluun muotisuunnittelu 
puolelle ja pääsi opiskelemaan sinne. 
Kaksi vuotta kalliissa yksityiskoulussa 
kulutti säästöt loppuun. Mian oli keskey
tettävä koulu rahallisista syistä ja tulta
va takaisin Suomeen. Suomessa hän 
tapasi aviomiehensä Markun, jonka kans
sa mieli teki taas maailmalle. Matka jat

kui Lontooseen. Lontoossa Mia jatkoi 
muotisuunnittelua taidekoulussa ja Mark
ku pääsi teatterikouluun.

Taidekoulu oli erittäin inspiroiva ja 
Mia maalasi hurjan lailla tauluja. Taide- 
opettajan ja keramiikanopettajan keho
tuksesta Mia alkoi miettiä oliko taidemaa
larin työ sittenkin lähempänä sydäntä 
kuin muotisuunnittelu.

Kaksi vuotta Lontoon yksityiskouluissa 
ja kalliissa mutta ala-arvoisissa asun
noissa sai elämän tuntumaan rankalta. 
Koti-ikävä, halu muuttaa takaisin Suo
meen ja kova vauvakuume sai pariskun
nan palamaan reissuiltansa Helsinkiin.

Vauva ja muutto Kellokoskelle
Mia pääsi opiskelemaan Helsinkiin Tai
dekoulu Maahan. Ensimmäisen lapsen 
Mintun syntymä ja äitiysloma kummin
kin siirsi vuodella kouluun menoa. Pa
riskunta asui jo tällöin Kellokoskella. Kaksi 
vuotta koulua Suomenlinnassa ja syntyi 
toinen lapsi Pinja. Mia piti koulusta väli
vuoden ja kävi sitten koulunsa loppuun. 
Loppunäyttelyn hän järjesti Porvoossa 
2001.

Kosken pauhua
Mia löysi Kellokoskelta työhuoneen 
Ruukista, ihanan koskenpauhun ääreltä 
ja tekee siellä töitä edelleenkin. Hän on 
pitänyt neljä yksityisnäyttelyä taidemaa
larina. Yhteistyössä taiteilija siskonsa 
kanssa on suunniteltu myös massiivisia 
pelkistettyjä huonekaluja, joita kehitel
lään koko ajan lisää. Sisustamisessa 
käytettäviä puisia "spirit blocks" paloja 
sisältäviä taideteoksia saa vaikka asiak
kaan omista kuvista tehtynä sekä myös 
valmiista malleista. Kysymykseen kuin
ka taiteilija raaskii luopua maalaamistaan 
tauluista Mia vastaa; taulu on vasta sit
ten täysin valmis kun se on ripustettu 
asiakkaan seinälle!
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Teksti ja kuvat: Leena Herlevi-Valtonen

K a ikk iru o ka in en  tiä tter ik ä r p ä n en

insi-illan jälkeisiä tunnelmia Öljymäellä kulissien takana. Istun vielä rooliasussani, ja 
kuunteien hymyssäsuin kanssanäyttelijöiden iloista puheensorinaa. Pukuhuone on yhtä 
onnellista mylläkkää, kukkia ja ¡ahjoja, tyytyväisiä ja helpottuneita ilmeitä, halaamista 
ja naurua. Kun pukuhuone hiljenee, istun vielä hetken, ruusujani sylissäni tuijottaen ja 
onnittelukortteja lukien. Erityisesti koskettivat teatterin perustajajäsenten kiitokset, 50- 
vuotta sitten Öljymäen neitsytnäyttäm öllä ensä-iltaansa jännittäneiden nuorten 
näyttelijöiden liikuttavat sanat! Lopulta vuodatan pari ilon ja hämmennyksen sekaista 
kyyneltä. Se onnistui! Me teimme sen! Minäkin, kohta Keski-ikäinen täti-ihmirsen pystyin 
siihen, ja olo on kuin pienellä lapsella!

nenkirjavat pallontallaajat kohtaavat ja 
rakentavat yhdessä uuden maailman, 
josta katsojat näkevät (toivottavasti) vain 
sen korkeimman tornin hohtavan huipun.

Leena "Neiti Boob"

Teatteri kärpäsen täytyy olla aikalailla 
kaikkiruokainen, kun se suostuu puraise
maan vielä tämän ikäistä ihmistä. Ehkä 
se kuitenkin oli tietoinen mitä teki, sillä 
purema oli voimakas ja jälkiseuraukset 
positiivisen kohtalokkaat. Teatteri tuli elä
määni toivottavasti jäädäkseen!
Ja kuulin minä tänä kesänä 70- 
vuotiaastakin, joka astui ensi
kertaa näyttämölle ja sulatti ylei
sön sydämet siltä seisomalta. Ei 
siis koskaan liian myöhäistä!

Tiimityötä
PARHAIMMILLAAN
Ennen tämän kesän "debyyttiä" 
olen saanut tutustua lyhyessä 
ajassa hyvinkin monipuolisesti 
teatterin tekoon erilaisissa teh
tävissä. Työskentely taustalla 
assistenttien, näyttelijöiden, jär
jestyksen valvojien, rakentajien, 
tekniikan, tuottajien ja ohjaajien 
kanssa on antanut hyvän kuvan 
teatterin tekemisestä ja siitä, 
mikä koneisto ja kuinka valtava 
työmäärä on näytelmän takana.

Väittäisin, että harrastaja- 
teatterin tekeminen onkin tiimi
työtä parhaimmillaan. Näytelmän 
kokoamisessa tarvitaan valtava 
määrä erilaista osaamista; orga
nisaattoreita, luovuutta pursuavia 
idea-nikkareita, raavasta lihas
voimaa ja positiivista henkeä. 
Tarvitaan toinen toistensa rohkai
semista, yhdessä tekemisen in
toa, spontaania asennetta, heit
täytymisen taitoa, sitoutumista.

Sosiaaliset taidot ovat tarpeen 
ja erityisesti lapsille teatteri on sii
nä hieno opinahjo. Eri ikäiset, 
taustoiltaan ja tarinoiltaan mo

Pa l a p e u  kasaan  rajoja  rikkoen

Näyttämöllä tarvitaan myös suurta hen
kilökohtaista panosta, joka syvimmillään 
voi johtaa kriittiseenkin itsetutkiskeluun. 
On rikottava henkilökohtaiset rajat, ryö
mittävä ulos turvakuopasta ja nähtävä 

itsensä uudenlaisessa roolissa, yh
tenä tärkeänä palana ohjaajan ra
kentamassa palapelissä. Kun yksi 
pala on hukassa, ehjää kuvaa ei
synny.

Ensi-illan jälkeen oli aika kat
sella taaksepäin, kevättalveen, jol
loin Robin Hood -näytelmää ryh
dyttiin rakentamaan. Markku Hy
vönen räätälöi harjoituskerta ker
ralta taidokkaasti jokaisesta yksi
löstä ulos omannäköisen rooli
hahmon ja hiljalleen sekalaisesta 
seurakunnasta oli ammattitaitois
ten ja luottamusta herättävien 
ohjasten vetämänä kasvanut tiivis 
Shervvoodin joukko. Ohjaustyö on 
taatusti vaatinut pitkää pinnaa ja 
vahvaa uskoa ryhmän mahdolli
suuksiin onnistua!

Esityskauden lähestyessä lop
puaan ja alkumarssin vihdoin 
sujuessa, alkoivat "vieroitusoireet" 
ja hiipivä haikeus. Joko se on ohi? 
Entäs nyt? Odotetaan tietysti seu- 
raavaa tilaisuutta ja tartutaan lap
sen mielellä kiinni, asenteena 
"Minä olen aina valmis!"

Niin että tulipahan hypättyä, ja 
kyllä kannatti! Ohkolan teatterille, 
Markku Hyvöselle, rakkaille ja 
ta itaville kanssanäyttelijöille, 
tsemppaavalle talkooremmille ja 
kannustavalle yleisölle lämmin kii
tos ja kolme kumarrusta!
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Teksti: Markku Hyvönen, kuvat: Eveliina Hynninen

ICiitos Sherwooo™ väki!
Kiitos kaikille mukana olleille, kesä 2006 
Robin Hoodin kanssa on nyt ohi. Työryh
mä taustajoukkoineen hoiti hommansa 
jälleen kiitettävästi. Katsojia oli paljon ja 
palaute pääasiallisesti kiittävää, ihmiset 
hymyilivät ja nauroivat ja sehän oli näy
telmän tarkoituskin. Mutta kaikkia ei voi 
miellyttää, se on totta. Eräskin mummo
011 kirjoittanut Keski-Uusimaa-lehteen, 
että näytelmä oli hidas. Ei muuta kun kir
joittamaan. Hyvistä uusista teksteistä on 
huutava pula, ja varsinkin niistä vauh
dikkaista. Vuosien mittaan on tullut var
sin selväksi, että katsojat äänestävät ja
loillaan. Huonoa näytelmää ei tulla san
koin joukoin katsomaan, vaikka mukana 
olisi joku ns, tv- saippuasarjan näytteli
jä, ei. Jos katsoja on tyytyväinen, hän 
kertoo kokemuksestaan etiäpäin, näin se 
vaan menee..

Mutta mitä me yhdestä mummosta. 
En mä sun mummos ole, miettii varmaan 
joku ja hyvä niin.

Mukana oli paljon ensikertalaisia, ja 
mikä parasta, myös he kesän aikana puh
kesivat kukkaan. Lapset ikähaitarilla 4-
12 jaksoivat suuren näytösmäärän lois
tavasti. Luodaan ainakin pohjaa, jotta 
näytelmiä voidaan esittää jatkossakin 
perinteisellä Öljymäellä. Halukkaita te
kijöitä löytyy kyllä.

Erityisesti mukana olleiden lasten 
puolesta olen onnellinen. Mitä näytelmäs
sä mukana oleminen heille merkitsi? Mitä 
he kesästä oppivat? Sivusta seurannee
na ainakin suuren määrän sosiaalisia tai
toja. Näytelmän tekeminen on tiimityötä, 
jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kurin
alaisuutta -jokaisella on oma paikkansa 
ja tehtävänsä. Esiintymisvarmuutta, jos

ta varmasti on tulevaisuudessa hyötyä 
niin koulussa kuin myöhemmin työelä
mässä. Ja mikä parasta, uusia ystäviä, 
niitähän kenelläkään ei ole liikaa. Aina 
työryhmät ei ole yhtä onnistuneita. Öljy- 
mäellä lapset toivottivat toisensa terve
tulleeksi esityksiin aina halauksin, näyt
tivät tunteensa avoimesti, niin naurun 
kuin kyyneleetkin. Ja jos jollain oli huo
no päivä, lohduttajia löytyi aina. Näin 
lasten maailmassa. Miten meidän aikuis
ten? Jos malttaisimme arjen kiireessä 
edes hetken huomioida toisiamme kuin 
lapset niin., olisihan meillä kaikilla hie
man helpompaa elää arkea.

On usein palattava alkuun, jotta nä
kee lopun. Ensimmäisistä harjoituksista 
on pelottavan pitkä matka ensi-iltaan ja 
varsinkin silloin kun ohjaaja tulee pai
kalle mukanaan valmiiksi kirjoitettua 
tekstiä kokonaista kaksi liuskaa." Joo hei 
kaikille, mä olen Markku Hyvönen, tän 
näytelmän ohjaaja ja käsikirjoittaja. 
Tänä kesänä me tehdäänkin Robin Hood 
näytelmä."

Antti; Aha, saadaanko me teksti tä
nään?

Markku; Joo, tuota noin, imulla on täs
sä kirjoitettuna kaks liuskaa, mä voin 
ottaa kopion.

Tulee hiljaisuus ja Tanja etsii jo ulko- 
ovea, David katselee varpaitaan. Mr Va
ris yskii ja Leena hymyilee, kivaa. Mutta 
tekstiä tulee tipottain ja näytelmä val
mistuu ajoissa. Suurkiitos Heikille, Mr 
Leppävuorelle, joka osoitti ammattilai
suutensa niin näyttämöllä, kulisseissa 
kuin taistelukordinaattorina. Ja ennen 
kaikkea siviili Heikkinä, kiitos.

Ei ole olemassa pieniä rooleja, on 
vaan pieniä ihmisiä, mutta 
te kaikki mukana olleet, 
olitte kesän aikana minul
le ylpeyden aihe. Minä seu- 
rasin miten te selvisitte vai
keuksien kautta voittoon. 

Kiitos, kaikille.
Me tapaamme vielä, ja 

jos se mummo kirjoittaa sen 
vauhdikkaan näytelmän, 
niin varaan eturivin paikan, 
sillä se pitää nähdä.
Hyvää syksynjatkoa kaikil
le.
Teatteriterveisin 
Markku Hyvönen

Teksti: Karita Laisi

Oh m u n

M y « o 0 i j i « i

Ohkolan Nuorisoseura ry:n mölkkääjät 
osallistuivat Mölkyn SM-kisoihin Lahdes
sa 19.-20.8. Kyseessä oli kymmenennet 
SM/MM Mölkkykisat. Joukkueita oli pe
räti 132 ja mukana oli myös kaksi sak
salaista joukkuetta.
Ohkolan joukkueessa pelasivat Sari Hä
mäläinen, Seppo Savela, Keijo Säijälä 
ja Jussi Valtonen.
"Keijo oli iskussa, selvästi harjoitellut", 
kertoi Seppo. Keijo nimittäin ratkaisi tar
kalla heitolla toisen pelivoitoista. Ohkola 
voitti kaksi peliä kahdeksasta pelatusta. 
Taso oli kova, mukana oli paljon hyviä 
joukkueita. "Mukavaa oli pelata", totesi 
joukkue yhdestä suusta.
Mölkkyä pelataan taas ensi kesänä. Täs
sä välissä kannattaa tutustua Mölkkyliit- 
toon osoitteessa: 
http://www.molkkyliitto.fi/
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Teksti ja kuvat: Tuula Bläfield

S y y sr etk ellä
O hkolan

D iakoniapiiri

Ohkolan diakoniapiirin syysretkeläisillä 
oli taas 16.8, armon vuonna 2006 moni
puolinen ja virkistävä päivä. Ensimmäi
nen etappi oli Halosenniemi, jonka kuu
maan kesään mainiosti sopiva näyttely 
Kesähelteellä esiteltiin 
meille asiantuntevasti 
suuressa ateljeessa.
Sitten hajaannuimme 
eri puolille taloa katse
lemaan kultakauden 
huippunim ien töitä.
Mukana oli kiitettäväs
ti naistaiteilijoitamme, 
mm. Helene Schjerf
beck, Maria Wiik, Elin 
Danielson-Gambogi,
Amelie Lundahl, mie
histä mm. Eero Järne
felt, Albert Edelfelt ja 
tietenkin talon isäntä 
Pekka Halonen. Pekka 
ja Maija Halonen eivät 
viihtyneet sen parem
min Helsingissä kuin 
Pariisissa, vaan ra
kensivat hirsitalonsa 
Juhani Ahon suositte
lemaan niemennok- 
kaan Tuusulan ranta
t ie lle  1902. Moni 
meistä vaelsi myös 
puutarhassa.

Lo ttam useossa  
joimme lottakupeista 
kahvit. Kuultuamme 
talon m ielenkiintoi
sesta historiasta aina 1860-luvulta ny
kypäivään sekä tattien toiminnasta ja hei
dän koulutuksestaan ja työhön sijoittu
misesta myös sotien jälkeen, tutustuim
me vielä sinisen talon yläkerrassa tat
tien työstä kertovaan näyttelyyn.

Komeassa Kaisankodissa lounastim
me klo 13. Talon johtaja Liisa Simo- 
vaara, joka oli Mäntsälästä kotoisin, 
kertoi tilan ja talon historiasta.

Seuraava kohteemme oli keskiaikai
nen Espoon tuomiokirkko. Veisasimme 
aluksi Tapani Rautasuon säestyksellä, 
kuulimme kirkon historiaa ja ihailimme 
hyvin kauniita, vanhoja seinä-ja katto- 
maalauksia, joiden aiheina oli Raama
tun kertomukset ja runsaat lehti- 
kiehkurat. Lopuksi vietimme lyhyen 
hartaushetken.

Espoon kaupunginmuseon Glimsin 
talomuseo oli hyvin suunnitellun matkam
me viimeinen kohde. Tila on keskiajalta 
ja punaiset lukuisat rakennukset eri 
aikakausilta. Kävimme mm. vanhassa

kestikievarissa, maitokamarissa, kahvit- 
telimme kuka vanhassa kahvilassa, kuka 
pihapiirissä, ostimme tuliaisia museo
kaupasta ja iloitsimme innostuneen ja

iloisen oppaan, Karoliina Salmisen 
tervetulotoivotuksesta ja kertomuksista. 
Hän näytti myös halukkaille vajan, jossa 
es ittää  m illo in  m istäk in  m useon 
tilaamasta aihepiiristä tekemäänsä nuk
keteatteria. Nyt siellä oli rankka haju. 
Edellisenä päivänä oli nimittäin haettu 
nahkoja seuraavan päivän parkitsemis- 
näytökseen.

Matka oli kaikin puoli onnistunut ja 
virkistävä. Sääkin oli mitä ihanin edelli
sen päivän sateen ansiosta. Ritva Koski
nen oli hankkinut Kaisankodista lasiset 
pienet enkelit ja kirjoittanut kauniit kiitos- 
kortit Ohkolan diakoniapiirin puheenjoh
tajalle, Lea Kotiluodolle -  matkamme 
suunnittelijalle -  ja varapuheenjohtaja 
Tapani Rautasuolle, joka iloiseen ja 
innostavaan tapaansa laulatti meitä niin 
meno- kuin paluumatkalla. Elma Ahtiai
nen piti pienen kiitospuheen ja ojensi kor
tit enkeleineen meidän kaikkien retke
läisten puolesta. Ennen Mäntsälän linja- 
autoasemaa, missä kirkonkylästä mu
kaan tulleet entiset ohkolalaiset jäivät 
kyydistä, lauloimme Mustalaiseks'olen 
syntynyt -laulun sävelellä:

Retkeläiseks olen syntynyt 
onnellisna kiertelen mä nyt.
Virkistyjä -  mitä huolinkaan, 
kun vain mukana mä olla saa.

Lea retken suunnitellut on 
meille päivän aivan mainion.
Tapani taas meitä laulattaa, 
bussi meidät kotiin johdattaa.

Aikamoinen virkistyspäivä - kiitoksia!
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Hyökännummen asukasyhdistys

Teksti: Antton Hägglund

¡CiWENLIIKENT£ENVÄYLÄ 

RAKENTUU AJALLAAN!

Viime keväänä, kun edellinen Kylälehti 
(nro 39) ilmestyi, oli vielä lunta maassa. 
Kansikuvasta ilmenee, kuinka elettiin vie
lä odotuksen aikaa kevyenliikenteen väy
län rakentamisen aloitusta ja maantien 
1456 perusparannusta odotellessa.

Ainoa varma tieto oli kirjallisessa 
muodossa tiehallinnolta. Toki siihen oli 
nyt uskominen. Usko vahvistui lumien 
sulattua ja ensimmäisen "Hullujussin" 
kauhan iskeytyessä katuun. Rekka ralli 
alkoi. Koko kesän on pöly lentänyt aina
kin allekirjoittaneen pihamailla tässä tien 
varrella. Varmasti koko tieosuudella 
Ohkolaan asti. No, eihän tuota valiteltu 
ole. Sitä saatu on vihdoin, mitä tilattukin 
on.

Tiemestarin mukaan kevyt väylä tu
lee päällystystä vaille kuntoon nyt syk
syllä. Tiepohjan annetaan painautua tal
ven ja keväällä tehdään asfaltointi pääl
lyste.

Tiedon mukaan maantie 1456 (Linja- 
tie-MIä) sen sijaan saa korjauspäällys- 
teen koko matkaltaan vielä tänä syksy
nä. Senhän sitten näkee.

Varmasti tärkein tavoite tieosuuksien 
parantamiselle on ollut liikenneturval
lisuus.

Nyt on vaaranpaikat eliminoitu mini
miin. Tasalantien kohdalla tien ylitys on 
turvallista kunhan käyttää suojatietä. 
Tasalantien ja Nummelantien välillä jää 
maantiellä kulku pois. Ns.linja-autotallien 
suunnasta voi turvallisemmin tepastella 
alas kouluunkin pyörätietä pitkin.

Mutkatien kohtaan tehty suuri paran
nus liikenteelliseen näkyvyyteen. Samoin 
pari mutkaa oikaistu ja höylätty alas 
ns.Vanhan Pirjolan mutkasta ja mutka 
ennen Ohkolan koulua. Koulun edustan 
liikenneturvallisuus tulee parantumaan.

Ens kesänä Hyökännummelaiset 
hurauttaa fillareilla turvallisesti teatteri
esityksiin Öljymäelle tai Nuorisoseuran 
talolle asti. Et kyls kelppa!
Tien kastejuhlat mennee keväälle, kun 
tie valmistuu ajokuntoon!
Turvallisen liikkumisen puolesta! 
Hyökännummen asukasyhdistys ry 
Pj. Antton Hägglund p.0405266462 /
antton.haaglund@saunalahti.fi

Teksti ja kuva: Kirsi Lindgren

Syksyn  äsiää

Hyökännummen asukasyhdistys ry:n hal
lituksen jäsenet ovat Antton Hägglund pj 
(040-5266462), Teija Nyqvist siht., Tar
ja Kuusela-Nissinen, Satu Leino, Kirsi 
Lindgren, Jussi Luhtamäki ja Jarmo Sor
sa. Kaikissa Hyökännummea koskevissa 
asioissa voit ottaa yhteyttä hallituksen 
jäseniin.

Keväällä
Toukokuussa järjestetty risutalkooke- 
räys onnistui saamiemme tietojen mu
kaan hyvin. Jonkin verran on joissain 
keräyspisteissä ollut metalliromua seas
sa. Ensi keväänä keräyspisteisiin toimi
te taan  siis 
vain puhdas
ta puujätet- 
tä! Jos sinul
la on kom
mentoitavaa 
keräyspistei
den tms. suh
teen, ota yh
teyttä halli
tuksen jäse
niin.

K e v ä  ä - 
seen liittyvä 
t o i n e n k i n  
asia on nous
su t m onen 
asukkaan puheissa esiin eli talven 
hiekoitushiekat siivottiin Hyökännum- 
mella kovin myöhään. Tässä asiassa 
hallitus on ottanut yhteyttä kuntaan, ja 
katsotaan, miten ensi keväänä käy.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään torstaina 9.11. klo 18.30 alka
en Hyökännummen koulun ruokalassa. 
Illan teemana on liikunta ja kokoukseen 
kutsutaan liikuntasihteerit Mäntsälästä ja 
Tuusulasta kertomaan mm. Porakallion 
ulkoilureittihankkeen etenemisestä. 
Suunnittelemme myös ensi kevään/ke- 
sän juhlallisia pyörätien avajaisia. Ter
vetuloa!

Hyqkännummelle kaivataan 
lisää O hkolan Kyläsanomien
JAKAJIÄo
Ota yhteyttä Kirsi Lindgreeniin p. 040- 
524 8862 tai hippu.lindgren@luukku.com

Hyökännummen asukasyhdistys ry.
KERÄÄ VAPAAEHTOISTA KANNATUSMAKSUA, JOKA VUONNA 2006 o n  5€.

V oit suorittaa sen tilille

Keski-Uudenmaan O suuspankki 509230-28761, VIITE 233
'

Hyökäpartio 5 vuotta!!!
Juhlan kunniaksi nyt myynnissä 

mm. Pikkuveljen toffeita, Tenavien toivekarkkeja, 
Isoisän suosikkipikkuleipiä 

ja
Serkun suklaisia kahvikeksejä.

Ja ei kun herkuttelemaan...
Tiedustelut

Kirsi Lindgren 040-5248862,
Arja Ylitalo 040-5644053

V _______________________________ ____________________________________________________/

Kaivolantien ja Suoden riste
yksestä ennen loppukiriä, jo l
loin kasa vielä lähes tuplaan- 
tui.

mailto:antton.haaglund@saunalahti.fi
mailto:hippu.lindgren@luukku.com


Teksti: Riitta Nordgren
O hkolan koulun V tk

V a n h em pa in to im ikun n a lta

Hyöî inummbm

SKEimPAlKALTA
te r v e is iä !

Erityisesti uusille skeittareille
JA ALUEEN ASUKKAILLE!
Skeittipaikka on KAIKILLE vapaassa käy
tössä, omalla vastuulla. Se soveltuu 
laudoille, rullaluistimille ja temppupyö- 
rille! Mopoilla ei saa ajaa skeittiramp- 
peihin.

Skeittipaikka Hyökännummen koulun 
takana on ollut kovasti käytössä parina 
viime vuonna ja vaatii taas vähän kor
jaustakin. Skeittipaikka täytyy aina ke
sän jäljiltä tarkistaa. Tällä kertaa siellä 
on korjattava yksi lava ja kaikki irron
neet kappaleet kannetaan sieltä pois. 
Rikkinäisille rampeille ei kannata men
nä lautailemaan!

Korjausten jälkeen voi vielä hyvillä 
säiliä skeitata -  mutta on hyvä muistaa, 
että sateeiia rampit ovat myös liukkaita! 
Ennen lumien tuloa rampit vedetään ka
saan ja talven ajaksi pois käytöstä. On 
toivottavaa, että sitten niihin ei myös
kään kiipeillä. Muistetaan hyvät tavat ja 
turvallinen tyyli skeittipaikalla!

Aikoinaan teini-ikäiset nuoret innok
kaasti halusivat paikan skeittaamiseen ja 
saivat sen aikaan loistavalla oma-aloit- 
teisella toiminnallaan. Rahaa he saivat 
Mäntsälän kunnalta ja Nuorten Akatemi
asta (MAHIS). Kunta on myös myöntä
nyt kyseisen nurkan tähän käyttöön. Paik
ka rakennettiin talkoovoimin, jossa poi
kien apuna olivat vanhemmat. Paikan 
käytöstä sovittiin nuorten kesken järjes
tyssäännöin, jotka on luettavissa kentän 
laidalla. Ylläpito toimii oma-aloitteisella 
siivouksella. Käyttäjät ja vanhemmat 
voivat huomatessaan tarttua asiaan itse 
siivoamalla jälkensä ( välillä toistenkin!) 
ja ojentamalla muita myös siihen. Isom
mat siivousjutut, mahdolliset tihutyöt, 
asiaton käytös ja tarvittavat korjaukset 
on hyvä ilmoittaa asukasyhdistykselle, 
josta sitten voidaan koordinoida homma 
"jatkohoidettavaksi"!
Nuorten ja asukasyhdistyksen puolesta 
Tarja Kuuseia-Nissinen puh. 09 2921426

Teksti: Tarja Kuuseia-Nissinen

Vaikka syksy on tässä ja nyt, mennään 
ajassa taaksepäin; kesän alkuun.

4.-6. luokan oppilaat tekivät leikki
mielisen äänestyksen 6. luokan oppilais
ta. Aiheena oli, että missä ammatissa 
heidät tullaan luultavammin näkemään 
noin v 2023. Tässä muutama ylivoimai
sesti eniten ääniä kerännyt: Tiina moni
miljonäärinä, Jewel ja Ilkka NHL:ssä, 
Emmi Miss Suomena (tosin jo v 2013), 
Janika taidemaalarina, Inka tanssijana, 
Laura ja Markus maailmanmestareina 
joissakin urheilulajeissa, Eelis tutkijana 
ja Santtu elokuvastunttina.

5 vuotta peräkkäin olen ollut 6. luok
kien kukituksessa ja kahvituksessa mu
kana. Nyt en sitten päässyt menemään 
(josta Netta tietty oli tyytyväinen, olisin 
kuitenkin taas parkunut). Mukavaa oli 
ollut, naurettuja itketty. Se on niin hai
kea paikka, että en kyllä moista fiilistä 
ole muussa koulun tapahtumassa tunte
nut. Mutta näin se elämä pyörii eteen
päin ja uudet kuutoset taas "uunissa".

Toimikuntaan tulee tänä vuonna pal
jon uusia jäseniä mukaan ja vanhat par
rat jäävät eläkkeelle. Olen ollut huolis
sani ideoittemme vähäisyydestä. Mutta 
eräs äiti tässä soitti, että pitääkö aina 
olla uutta? Vanhemmilta on ideoita pyy-

Hyökännummen vanhempaintoimikunta 
kokoontui taas ja löi viisaat päänsä yh
teen, että kopina kuului ja yritti keksiä 
rahankeruukeinoja, jotta koulu voisi jär
jestää kaikille koululaisille jotakin haus
kaa ja mukavaa syksyn kuluessa.

VTK:n syksyn tapahtumia ovat mm. 
myyjäiset ja kirppis, jotka ovat 26.11. klo 
10-13. Myyjäisistä ilmoitamme lisätietoja 
myöhemmin, mutta pistäkääs ajankohta jo 
kalentereihin. Syksyllä markkinoimme myös 
jo perinteeksi tulleita myytäviä tuotteita 
esim. pesuaineita yms.

delty harkittaviksi ja koska ei kauheasti 
niitä ole heiliäkään toiveita kuulunut, niin 
onko uutta keksittävä silti? Hiljaisuushan 
saattaa tarkoittaa sitä, että kaikki on 
hyvin ja suurimmat uudistustoiveet ovat
kin meissä toimikunnan jäsenissä itses
sämme? (taitaa henkilöityä äskeinen 
suoraan minuun). Oli niin tai näin, minä 
jään kanssa eläkkeelle ja annan uusien 
tuulien pyyhältää sisään. Apuna lupaan 
olla niin paljon vaan kuin on tarvis. Toi
ve olisi, että jokaiselta luokalta olisi 2 
jäsentä. Vähintään yksi, jotta toimikun
ta avustaisi luokkaa retkillä. Ja pesti oli
si 2-vuotinen.

Vuosi sitten suunnittelimme kylpylä- 
reissua Hämeenlinnan Aulankoon (uusi 
paikka) ja päätimme, että se saa jäädä 
uuden toimikunnan harteille. Mikko 
Perkoilalle on jätetty sähköpostia, josko 
hän tulisi esiintymään Ohkolan koululle, 
mutta ei ole vielä vastannut (posti meni 
maaliskuussa).

Uusi kokous uusine ihmisineen on var
maankin lehden ilmestyttyä pidetty. Kii
tän kuluneesta kuudesta vuodesta kaik
kia mukanani toimikunnassa työskennel- 
leitä, on teitäkin jo yli 20!
T: Riitta 050 376 6428

Myös koulun nettisivuilla kerromme tu
levista tapahtum ista oso itteessa: 
www.peda.net/veraia/mantsala/hyo- 
kannummi ja sieltä vanhempaintoimi- 
kunta-linkki. Toivotamme kaikki vanhem
mat mukaan ideoimaan lisää. Viestiä, 
toiveita ja ideoita voi lähettää sähkö
postitse osoitteeseen 
vanhempaintk@luukku.com 
Kaikille oikein aurinkoista ja reipasta syk
syä !
Toivottaa VTK: n puolesta Teija

Teksti: Teija Kesätäinen
Hyökännummen koulun V tk

V a n h em pa in to im ikun n a lta
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Teksti: Arja Alanko

M artan  f f |
VINKIT

Martat

O hkolan
Teksti: Vesa Pirjola

OKA
KYLÄTOIMIKUNTA M A R Ä T O  N “

Teksti: Eira Andersson TULOKSET

Omenainen kaaulaatikko
8-10 annosta

n. 1 kg 
1 1/2 dl 
5 dl 
1 
1 
1
400 g 
1
I t i  
Vz tl 
I t i 
3 rkl
Voiteluun 
2 rkl

keräkaalia
riisl-kauraseosta
vettä
lihaliemikuutio 
iso sipuli 
hapan omena 
naudan jauhelihaa 
muna 
suolaa
paprikajauhetta
meiramia
omenasosetta

margariinia

Leikkaa kaali ohuiksi suikaleiksi. Anna 
riisin kiehua lihaliemessä isossa, vähin
tään 5 litran kattilassa noin 10 minuut
tia. Kuori ja leikkaa sipuli ja omena pie
niksi kuutioiksi. Nosta kaalisuikaleet ja 
sekä hienonnettu sipuli ja omena riisin 
päälle kypsymään. Anna kiehua, kunnes 
riisi on pohjalla kypsää ja vesi imeytynyt 
niihin. Nosta kattila syrjään ja sekoita 
aineet kattilassa keskenään. Lisää jouk
koon pieninä nokareina jauheliha, muna, 
mausteet sekä omenasose. Sekoita ai
nekset hyvin ja kaada seos voideltuun 
uunivuokaan. Paista laatikkoa 200 as
teessa noin tunnin ajan. Tarjoile lisänä 
puolukkahilloa.

Pihlajanmarjoista
voi tehdä hyytelöä tai mehua. Maistele 
marjat; eri puiden marjat voivat olla 
makeudeltaan erilaisia.

Vie mennessäs, tuo tullessas!
Eteiseen voi laittaa ylimääräisen LÄHTE- 
VÄT-hyllyn palautettavia ja kierrätettäviä 
tavaroita varten. Aina kun lähtee kotoa, 
voi vilkaista, voiko jotakin viedä pois sa
malla reissulla.

www.martat.fi
Marttojen kotisivuilta löytyy lisää vinkke
jä. Sivusta on avoin kaikille.

K äipaämme

UUSIA
to im ijo ita !

Eipä silti, kyllä vanhatkin kelpaavat. Edel
lisen ky lä to im ikunnan to im ikausi 
on ajat sitten päättynyt ja se on jatka
nut eräänlaisena toimitusministeriönä 
tarvittaessa. Uusiksi valintaperusteista 
esitettiin mallia, jossa kylän yhteisöt 
nimeäisivät edustajansa toimikuntaan ja 
lisäksi siihen kutsuttaisiin kylältä valitut 
luottamushenkilöt. Kylälehtitoimikun- 
taanhan sellaiset jo valitaan. Mutta asia 
ei ole tältä pohjalta edennyt ainakaan 
vielä. Jospa se otettaisiin syksyn koko
uksissa vielä puheeksi ja otettaisiin 
tähän kantaa.

Kylätoimikunta on myös tärkeä yh
dysside kuntaan päin ja erityisesti nyt 
osayleiskaavaa laadittaessa sitä tarvi
taan.

Vaikka ei kuuluisi mihinkään kylän yh
teisöön, mutta tuntee halua edistää 
kylän yhteisiä asioita lähinnä asumis
viihtyvyyteen liittyvissä kysymyksissä, 
ole hyvä ja ilmoittaudu! Erityisesti uudet 
ovat tervetulleita ja myös välillä lepo
vuorossa olleet voisivat kenties kuulos
tella tuntojaan.

Erityisenä täkynä voisi olla mahdolli
suus päästä juhlistamaan kevytväylän to
teutumista Hyökännummen aktiviteetin 
kanssa.

Puheenjohtajan paikka on siis myös 
vapaana.
Eira Andersson, 
eiraandersson@hotmail.com

Ohkolan Okan neljännesmaraton juostiin 
30.7. sopivassa pilvipoutaisessa säässä. Pi
demmän lenkin kiersi 35 juoksijaa ja lyhy
emmän 4,2 km:n lenkin kolme juoksijaa. 
N-50-sarjassa Seija Nurmi juoksi naisten 
reittiennätyksen 41,34.

Tulokset:
M-Yleinen
1. Pekka Roppo KoskenKuohu36,31
2. Janne Tuhkalainen MikkH 36,34
3. Timo Aatslnkl Mäntsälä 36,54
4. Jari Lindholm MU 39,03
5. Asko Uusimäki Vantaa 39,39
6. Pontus Vainionpää TeivoSt 40,27
7. Peter Stähl SibboVarg 40,51
8.Tapani Lauronen Ohkola 42,29
9. Matti Annala Sipoo 45,13
10. Tuomo Oksman Sipoo 45,57
11. Simo Hirvimäki Hollola 47,34
12. Hemmo Sumkin Kerava 48,52
13. Tapani Vilja PasilanHur 52,14
14. Veikko Nurmi Mäntsälä 53,38
15. Ville Pirjola Ohkola 57,58
16. Reima Mäenrinta PukkVe 1.00.13
17. Tuukka Koirikivi Ohkola 1,01,37

N-Yleinen
1. Hannele Korpi Frisk&Tvätt 54,28
2. Irja Hemmilä Ohkola 58,02
3. Kati Savolainen Espoo 1,03,51
4. Karita Laisi Ohkola 1,05,04
5. Maija Vidqvist Ohkola 1,08,37

M-50v
1. Hannu Honkanen NastolanNas 41,31
2. Mikko Loikkanen Frisk&Tvätt 42,34
3. Kari Viljakainen PU 43,27
4. Unto Mäkinen Nurmijärvi 45,13
5. Raimo Nieminen Pöyry 45,43
6. Jari Peltometsä Tuusula 46,06
7. Kari Ranta JärvKier.Spor.K 47,52
8. Markku Linnakoski NummKip 48,06
9. Markus Lehtinen Spor.Veter. 59,22
10. Olavi Lampinen Spor. Veter. 1,04,52

N-50v
1. Seija Nurmi KerkkUrh 41,34
2. Raija Hilden Hyvinkää 46,35
3. Pirjo Piironen TuusVV 1.01.19

4,2 km
P-17v
1. Paavali Koivula Ohkola 21,48
T-17v
1. Netta Savela Ohkola 24,02
Muut osallistujat 4,2 km
1. Pirkko Mantere Tuusula 33,55

10

http://www.martat.fi
mailto:eiraandersson@hotmail.com


Teksti: Karita Laisi, kuva: Leena Herievi-Vaitonen

Mä haluun M atille!
Lukijan kynästä»

i j

Sähköllä käyvä hyppynaru^
KEINUVAT LETTU KUTSUTr SAUNA JA 
SALUUNA
Salmisen Matin piha on ehdottomasti 
legenda, jo eläessään. Ohkolan lapset, 
ja kuulemma lapset jo kauempaakin, 
osallistuivat keväällä Öljymäen talkoisiin 
innoissaan kysyen, "pääsenkö mä nyt Sal
misen Matille?" On kuultu kysyttävän 
myös, että "kuinka moniin talkoisiin pi
tää osallistua, että pääsee Salmisen 
Matille?". Kiitos Matti, avullasi talkoisiin 
on saatu tarvittavaa lisävahvistusta.

Lukijalle tiedoksi, että Matti on itse 
rakentanut pihaansa mitä ihmeellisem
piä kiikkuja, pelejä ja muuta ajanvietet
tä, kuten esim. saluunan ja näköala- 
saunan. Huvipihan rakentaminen käyn
nistyi joskus 1970-luvulla. Ensimmäinen 
laite oli perinne keinu, ns. aisakeinu tai 
juhannuskeinu eli helluntaikeinu. Monet 
nimet kertonevat suomalaisten rakkau
desta tähän laitteeseen. Perinteisesti 
keinu laitettiin kuntoon helluntaiksi ja 
juhannuksenakin keinuttiin. Matin keinu 
ei ole niin vaarallinen kuin perinteisesti 
keinut ovat, sillä kehujille on turvaköydet 
käsiin ja jalkoihin. Näin sirkuslaisten il
lanvietossa Eveliina Hynninen pyörikin 
peräti 34 kertaa ympäri! Silloin olikin vi
pinää pihassa, se oli estotonta menoa!

Kun Matin lettukutsuilla on kerran käy
nyt, Matin filosofia ja elämänasenne al
kavat kiinnostamaan. Matti on luova, hän 
tuntee ja arvostaa perinteitä, mutta luo 
ja yhdistelee uutta keksinnöissään.

Filosofian keskeinen ajatus on kui
tenkin pyyteetön jaetun ilon tuoma mo
ninkertainen ilo. Matti sanoo sen vaati
mattomasti, "mitä mä täällä yksin pihal
la kulkisin ja näitä laitteita kattelisin. Kun 
piha elää ja on ihmisiä, se on mukavaa."

Piha ei, totta vie, jouda olla tyhjil
lään. Matilla käy kylässä pari - kolme sa
taa vierasta kesässä.
Öljymäen väki kutsu
taan kesäisin kans
sa, nuorisoseuralla 
ja Ohkolalla onkin 
erityinen paikka Ma
tin mielessä. Ohko
lassa Matti on har
rastanut kansan
tanssia ja opettanut 
sitä monia vuosia.
(Ennen nim ittäin,
Ohkolaa oli "oikees
ti" ja ihmisten mie
lissä koko Hyökän- 
nummi aina Linja- 
tien loppuun saak
ka.)

Ohkolan nuorisoseuran porukat kiit
tävät vieraanvaraisuudesta ja elämyk
sistä. Kiitos, että olemme saaneet kokeilla 
rajojamme leikkien! Kiitos, että aikuiset 
ja lapset ovat saaneet kokea itse tehtyä 
jännitystä, kisata rohkeudessa perintei
sissä lajeissa, temmeltää suvisessa illas
sa. Olemme nähneet miten järjestetään 
onnistuneita mieleenpainuvia lettukut- 
suja, ne eivät riipu taikinasta, sen mää
rästä vaan asenteesta...
Porukoiden puolesta, "tunteiden tulkkina" 
Karita Laisi

Loppunäyäs
N ukketeatteri S ininen  M ylly
PÄÄTTÄÄ YLEISÖESITYKSENSÄ
Viisi kesää nukketeatteria Ohkolan sydä
messä on tullut täyteen. Nukketeatteri- 
tirehtööri vetäytyy hiljalleen eläkkeelle tai 
ainakin osa-aikaeläkkeelle. Tämän syk
syn jälkeen annamme näytöksiä vain ti
lauksesta ryhmille.

Syyskauden alkanut runo- ja laulu
ilta oli nimeltään kuutamoilta. Muiste
limme aluksi mm. Vuosisata haaveita -  
kabareeta. Kuinka ollakaan siirryimme 
hetkessä keskiajalle. Latoteatterin Ku
ninkaantien kulkijat saapuivat suurella 
joukolla 7.8. laulamaan, soittamaan, 
tanssimaan ja kertomaan elämänme
nostaan.

Yhtäkkiä piha oli täynnä sotaväkeä. 
Nottinghamin sheriffi uhkasi eatteritireh-

tööriä teatterin kassan menetyksellä, 
mutta onneksi Robin Hood saapui aitan 
takaa pelastamaan tilanteen. Kaikki hei
dät ruokittiin, niin köyhät kuin muutkin.

Turnajaiset köydenvedon ankarassa 
lajissa päättyivät näiden kahden ryhmän 
välillä tasapeliin -  ainakin nukketeatte
rin kauniin Beatan mielestä ja kaikki sai
vat palkintoja. Runo- ja lauluilta jatkui 
kynttilöiden syttyessä pimenevään iltaan.

Lauantaina 12.8. avattiin lahtelaisen 
Rauha Louhion taidenäyttely. Luonto- 
aiheisia akvarelleja ja puupiirroksia voi 
käydä ihailemassa 15.9. saakka nukke
teatterin esitysten yhteydessä tai muul
loinkin kunhan asiasta sovitaan etukä
teen.

19.8. vierailivat Nalle Puh, Irmeli Hol
stein ja Nukketeatteri Olipa kerran....

Teksti: Nukketeatteritirehtööri

Porvoosta. Yleisöä oli pikkuteatteri pul
lollaan. Yhtään enempää ei olisi mahtu
nut.

Siunatuksi lopuksi saamme veisata 
sydämemme kyllyydestä, sillä 14.9. klo 
18.30 Tapani Rautasuo vetää diako- 
niapiirin virsilauluillan lämpöisellä tai
dollaan. Tilaisuus alkaa klo 18.30 ja sii
hen on jokaisella vapaa pääsy. Silloin on 
vielä mahdollisuus tutustua Rauha 
Louhion taidenäyttelyyn. Tervetuloa ja 
kiitos kaikille vuosien mittaan mukana 
olleille! Tämä viisi vuotta kanssanne on 
ollut mukavaa ja työteliästä aikaa. 
Lämpöisin terveisin,
Tuula Bläfield, puh. 040-717 9938 
w w w . m a n t s a l a . f i / t a p a h t u m a t /  
nukketeatteri.htm
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Teksti ja kuvat: Elina Vuori Lukijan kynästä,

Lena ja O lli M ikkolaa 
Parasta O hkolassa on maisema ja au ha

Täällä Ohkolassa on varmaan kymme
niä, jollei satoja samantapaisia tarinoi
ta. Nuori perhe haluaa oman talon maa
seudun rauhasta. Rahaa ei kuitenkaan 
ole liikaa, eikä työmatka pääkaupunki
seudulle saa olla liian pitkä. Ehdot täyt
tyvät täällä ja Mikkolan nuori perhe os
taa tontin tuttavan tuttavan vinkin perus
teella syksyllä 1979 Vähäkylän liepeiltä.

"Koko talvi sitten kaadettiin puita ja 
keväällä ensimmäiseksi tehtiin kaivo. 
Vesijohtokaivantoon oli sitten hyvä istut
taa ensimmäiset herukat", muistelee Olli 
Mikkola nytvehreän puutarhan keskellä.

"Rakentamiskesä oli kyllä kamala, kun 
koko ajan satoikin. Lokakuun viimeinen 
päivä 1980 sitten muutimme 5- ja 6- 
vuotiaiden lasten kanssa puolivalmiiseen 
taloon. Silloin oli täysi talvi, lunta var
maan 30 senttiä ja liki 20 astetta pak
kasta. Olihan se vähän ankea alku", 
pudistelee päätään Lena Mikkola. 
Lena on kotoisin ruotsinkieliseltä Pohjan
maalta Pirttikylästä, Olli taas omien sa
nojensa mukaan ihan mistä vaan. Hän 
on syntynyt Pieksämäellä, mutta asunut 
sitten esimerkiksi Kiteellä, Nunnalahdella, 
Turussa, Hangossa, Raahessa, Nastolas
sa, Siilinjärvellä, Varkaudessa... Viimeksi 
ennen Ohkolaa pariskunta asui Haara- 
joella.

Perheen toimeentulon Olli hankki toi
mimalla työpäällikkönä ja myöhemmin 
rakennustöiden valvojana. Työmaat ovat 
olleet pääasiassa Suur-Helsingin alueel

Olli ja Lena viihtyvät Ohkolassa

la, mutta pari vuotta hän vietti pohjoi
sen vesivoimalaitoksilla. Lena on kanta
nut päävastuun lapsista ja kodista ja puu
tarhasta. Nyt lapset ovat jo työelämäs
sä ja muuttaneet kotoa. Poika asuu naa
purissa itse rakentamassaan talossa 
perheineen. Kaksivuotias lapsenlapsi tuo 
iloa mummin ja vaarin arkeen. Olli jäi 
eläkkeelle tämän vuoden keväällä, joten 
hänelläkin riittää nyt aikaa harrastuksil
le.

Harrastukset luonnonläheisiä
Rehevä puutarha on ensimmäinen, min
kä ohikulkija Mikkolan tontista huomaa. 
Siisti riukuaita kehystää vehreitä istutuk
sia, kymmeniä marjapensaita, kasvi
maata ja kasvihuonetta. Värikkäitä kesä- 
kukkia on joka paikassa. "Puutarhan hoito 
on tullut veren perintönä isältä. Jo hän 
oli innokas kotipuutarhuri", Olli kertoo. 
Myös muut harrastukset pitävät paris
kunnan ulkoilmassa. Jokavuotiset hilla- 
ja puolukkamatkat pohjoisempaan Suo
meen sekä sienestys lähimetsissä täyt
tävät pakastimen ja kylmiön oman puu
tarhan sadon lisäksi.

Olli Mikkola muistelee, että kylä
toimikunta olisi perustettu 1980-luvun 
alkuvuosina. Sen toimintaan hänet va
littiin alusta lähtien. "Kannoin jo 1990- 
luvun puolivälissä huolta vesiasioista. Ve
sijohtoja joen kunto ovat tärkeitä asioi
ta täällä. Yksin en kuitenkaan jaksanut 
edistää asiaa, ja erosinkin kylätoimikun

nasta 1990-luvun lopussa. 
Hyvä, että vesijohtoja vie
märi lopulta kuitenkin saa
tiin", hän kiittelee. Joen 
kunto pariskuntaa vielä kui
tenkin huolettaa, varsinkin 
näin kuivan kesän jäljiltä. 
Ollin mielestä ruoppaukset, 
pohjapadot ja viemäröin
nistä huolehtiminen elvyt
täisivät jokea.

Talon terassilta aukeaa komea maisema

V ielä mahtuu lisää asukkaita
Mikkoloiden talon terassilta aukeaa 

kaunis maisema joe lle peltojen yli 
kylän keskustaan. Maalaismaisema ja 
rauha onkin avioparin mielestä parasta 
mitä, mitä Ohkolasta löytyy. "Rauhan 
mopoilijat silloin tällöin kyllä rikkovat. 
Myös motocrossradan meteli on todella 
rasittavaa", Lena lisää. Alkuvuosina 
Riiskilänkulmalla ei ollut kuin muutama 
ympärivuotinen asukas. Vuosien mittaan 
naapureita on tullut joka vuosi lisää. Esi
merkiksi Paavonpolku on liki täyttynyt ja 
Riiskiläntiellekin asukkaita on riittänyt.

"Kyllä Ohkolaan vielä väkeä mahtuu, 
kunhan asuinpaikat valitaan huolella. 
Tonttikoko saisi olla reilu ja vesi- ja 
viemäriasioiden pitää olla kunnossa. Pel
lolle tai puhtaaseen metsään ei tontteja 
mielestäni saisi antaa. Muun asutuksen 
yhteyteen, luontevimmillekin paikoille 
mahtuu vielä paljon. Silloin voitaisiin 
unohtaa vanhanaikaiset kantatilat ja 
muut manttaalijaot ja käyttää maalais
järkeä", Olli kuittaa. Juuri näissä tontti- 
kysymyksissä tuleekin Olli Mikkolan mu
kaan paljon kateutta ja kyräilyä vanho
jen ohkolalaisten kesken. Mikkolat asu
vat kulmallaan tyytyväisenä kyläänsä, 
vaikkeivat sen toimintoihin juuri osallis
tu. Lena kaipasi Marttatoimintaa alkuvuo
sina, mutta ei enää välitä osallistua. Ke
säteatterissa sentään käydään ja kylän 
asioita kyllä seurataan, vaikka etääm- 
mältä. Kauppaa tai postia ei enää kaiva
ta, mutta valaistusta tien varrelle he toi
voisivat, niin iltakävelyt sujuisivat 
miellyttävämmin.
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Toimitus huom:
Aloitamme nyt kyläsanomissa uuden kirjoitussarjan, joka kertoo meistä kyläläi
sistä. Sitä kirjoittavat kyläläiset ja se kertoo tavallisista asukkaistamme, alkupe
räisistä ja muualta muuttaneista, nuorista ja vanhoista, näkyvistä ja vähemmän 
näkyvistä, perheistä ja yksittäisistä ihmisistä. Ensimmäinen kirjoitus edellisellä 
sivulla. Jos haluat kirjoittaa henkilöhaastattelun, ota yhteyttä toimitukseen.

-------------- -------------------------s

O stetaan
Haluan ostaa itselleni ja perheelleni 
omakotitalotontin Ohkolasta/ välittö
mästä läheisyydestä.
Ei mielellään pelto- tai tasamaatonttia. 
Timo Antikainen, 040 825 6468 
antikainen.timo@kolumbus.fi

\ _____________________________ )

f  A
O te iiä n  vastaan

omenoita riistan ruokintaan.
Tero Rantanen 
0500 868649

V  J

Lukijaa kynästä^ jj

O tetaan vastaan

/  OSTETAAN
hevoskäyttöisiä työkoneita/ rekiä. 
Opettelen perinte isiä työtapoja 
hevosellani ja haluan tulevaisuudes
sa siirtää perimätietoa myös kasva
valle sukupolvelle. Kaikki tarinat ja 
vanha tietotaito otetaan kiitollisuudel
la vastaan.

Lundsten, 040 707 7329

■ B

Robin Hood Ö ljymäellä
-matkalla esitykseen käyn ajatuksissani 
läpi kaikki (melkein) tuntemani Robin 
Hood-tarinat...niitähän on tuhansia, en
simmäiset kerrottiin jo 1200-luvulla, ja 
sen jälkeen niitä on tullut lisää. Joka vuo
sisata on tarjonnut omat versionsa täs
tä Shervvoodinmetsän sankarista, lain
suojattomasta aatelisesta joka taistelee 
köyhän kansan puolesta ..... En päässyt 
ensi-iltaan, mutta olin kuullut pelkkää 
hyvää esityksestä, mutta en ollut kysy
nyt juonesta, en tuntenut tätä Ohkolan 
tarinaa.

Öljymäen Robin Hood ei kerro mitään 
"vanhaa tarinaa" - tämä on ihan uusi! 
Tässä versiossa eivät Robin ja hänen vih
reät veikkonsa ole keskipisteenä, vaan 
katse suuntautuu kyläläisiin ja Robinin 
vastustajiin, Nottinghamin sheriffiin ja 
prinssi Juhanaan -  ja sheriffin sotilas- 
ryhmään..! Niitä en ole koskaan ajatel
lut-tietysti kaikissa tarinoissa kerrotaan 
niistä, muttei koskaan anneta mitään 
selvää kuvaa siitä, keitä he ovat ja min
kälaisia.... Tässä ryhmä nyt on -  elävä
nä edessämme! Ei millään pahalla -  
mutta sotilaat kun näkee, niin ymmär
tää hyvin, miten helpolla Robin aina pär
jää kaikissa tilanteissa... Mitään niin iha
nan onnetonta ei usein näe - sotilas- 
parat... Entä niiden pomo? Voi ei! Tyh
myyden huippu, onneton tunari (mistä 
prinssi Juhana hänet on löytänyt?) Niin 
-  prinssi Juhana...ei tippaakaan ilkeä, 
vaan suloisen viaton, nukeilla leikkivä, 
ikävystynyt, pohjimmiltaan kiltti -ihan 
uusi kuva tästä Englannin prinssi Juha
nasta -John  Lackland-nimellä tunnettu 
"historiallinen henkilö".....

Markku Hyvösen tarina on loistava! 
Kunhan repliikit olisivat tarinan tasoa......

Entä esitys esityksenä? Kävin Öljymä
ellä kaksi kertaa, koska ensimmäisenä 
iltana porukka oli niin selvästi väsynyt 
(päivällä oli ollut esitys), että tiesin, että 
eteeni tuli ns. "huono" ilta. Esityksen ryt
mi oli aivan sekaisin eikä minkäänlaista 
latausta ollut... Oikeassa olin, sen huo
masin seuraavalla kerralla!

Suurin ilonpilleri: Heikki Leppävuori 
prinssinä -  mutta Heikki onkin ammat
tilainen.. Sari Hämäläisen Pitkä Jussi! Ja 
Tanja Lundstenin Sotilas Pam! Musiikki 
oli pienehkö pettymys - oliko laulujen 
harjoittelu jäänyt puolitiehen? Nyt ne ei 
toiminut - kummallakaan kerralla. Paitsi 
lasten laulut, ne kaikuvat "aitoina" ja oli
vat niin täynnä laulamisen iloa, että oi
kein lämmitti.
Laura Buttler

**

K iitoksia hauskasta 
esityksestä!
Olin katsomassa Ohkolan Teatterin "Ro
bin Hood" koko perheen lasten näytel
mää perinteikkäällä Öljymäellä. Pienim
pien katsojien hihkunta oli varmasti mu
siikkia esiintyjien korville, mutta sirkus
ta ja kesäteatteria vallattomasti yhdis
tävä esitys viihdytti vanhempaakin kat
sojaa. Hetkittäin lähes absurdin irtonai
nen ote piti tunnelman hilpeän kevyenä 
koko esityksen ajan. Tosikot älkööt 
vaivautuko.
Juha Palkeinen

H ei te kaikki lukijat,
KESÄTEATTERIN JÄ

LEHDEN TEKIJÄT
En voinut olla kirjoittamatta siitä, miten 
loistava koko perheen teatteriesitys oli tänä 
kesänä Öljymäellä esitetty Robin Hood. 
Kävimme katsomassa sen kaksi kertaa 
koko perheen voimin. Perheessämme on 
6-vuotias poika ja 4-vuotias tyttö. Toisella 
kerralla otimme mukaan myös mummin 
ja vaarin. Esitys oli kerta kaikkiaan loista
va. Siinä on ihania piikkejä, jotka vain ai
kuiset ymmärtävät, mutta ne ovat sellai
sessa muodossa, että lapsikin voi nauraa 
samoille asioille, vaikka hän ymmärtääkin 
ne erilailla kuin aikuinen.

Molemmat lapset jaksoivat seurata koko 
esityksen alusta loppuun eikä väliajalla 
heitä meinannut saada edes vessaan, kos
ka pelkäsivät, että esitys saattaa alkaa sil
lä aikaa. Esityksessä oli upeita temppuja 
ja vieläpä oikeita taikatemppuja.

Tämän kesän olemme myös kotona 
leikkineet useasti Robin Hoodia ja Meeri- 
neitoa. Jopa autoilussamme lapset laske
vat autoja edessä ja takana ja yrittävät 
saada niistä saman luvun kuin seriffillä oli 
sotilaita joukoissaan. Samoin bussit tai pa
kettiautot kuvaavat seriffiä. Voi kun itse 
muistaisi ne kaikki asiat, joita lapsille on 
tullut esityksestä mieleen...

Ei muuta kuin kiitos tuhannesti teille kai
kille, jotka olette olleet osallisina upean 
teatteriesityksen synnyssä. Toivomme ja 
odotamme taas ensi kesänä näkevämme 
uuden mielenkiintoisen esityksen. 
27.08.2006, Maria Huopana, Tuusula
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V uoden 2006lehdet ilmestyvät seuraavasti: 

M arraskuussa 2006
(aineisto toimitettava31.10.2006mennessä) 

V uoden 2007 lehdet ilmestyvät seuraavasti: 

H elmikuussa 2007
(AINEISIOTDIMnETTAVAl5.01.2007 MENNESSÄ)

Sähköpostiosoite on 
ohkolansanomat@gmaii.com

Päätoimittaja:
Tanja Lundsten 040 707 7329

Taitto:
Satu Leino 040 415 8965 

Lehden ilmoitusmyynti:
Heli Allonen 040 763 8911 

Painotyö:
Satakunnan Painotuote Oy

Jakelu:
Yhdistysaktiivit

Lisäksi kylälehtiä saa Nuorisoseurantalolta, 
Hyökännummen Kilakasta, Jaffa-kioskilta, 
Kellokosken Kukasta sekä Kunnantalolta 
Vinkistä.

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 Hankotielle: 
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:
Heli Allonen p. 040 763 8911

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 Kylätoimikun
nasta,
Arja Alanko Ohkolan Martoista,
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseu
rasta,
Heli Allonen ja Tanja Lundsten Ohkolan 
Nuorisoseurasta,
Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta,
Jaakko Ahokas Ohkolan VPK:sta

O hkolan  N u o riso seuran talo a

VUOKRATAAN

KOKOUS-, HARRASTUS- JA JUHLAKÄYTTÖÖN.

Varaukset ja näytöt:
040 766 4539.

Lisää osoitteesta www.ohkolannuorisoseura.fi

Kiinteistömaailma
KesEaistie 4, 04600 Mäntsälä, 
pyh 019 687 2000 
ffax 019 687 2001 
mantsala@kiinteistomaailma.fi 
www.kiinteistomaailma.fi

VERITAS
Kaikki kotisi ja yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenm aan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

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

PYYDÄ TARJOUS

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

KAHVI" JA RUOKA-ASTIASTO  

KEVÄÄN JA KESÄN JUHLIIN.

Ohkolan Maamiesseura 
Satu Latostenmaa 

p. 019 688 9330, 040 5818605

K E I N  PITOPALVELU
0 1 9  6 8 8  3 1 1 4  
0 4 0 0  9 0 3  2 87  
Puuste l l i n t i e  10 
0 4 6 6 0  N U M M I N E N

Hosenqvistin  MonitoimijtaCveCu
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TTÄLO- JA HUVI AMYYNTI
Kastelli-kauppias 

Tapio Rantanen 
puh. 040 767 2942 

SOITA!
.adlllsafe 

f"1 ®
L k ____

J Ä R K E V IN  T A P A  TEHDÄ KOTI

KOHMJKAKOOTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 

Lumenauraukset

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

A & T Laini©
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

M ÄNTSÄLÄ-TRANS OY
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

P^PIaniatalo
E N E R G I A T E H O K A S  L Ä M P Ö K O T I

Talom yynti:
An' K iv i v ir ta
Jä rne fe ltin ka tu  11
04400 Järvenpää
a r i . ki vi v i rta@p1aniataio. f i
P. 040 840 3069

PLUS-RUNK0 ZUO MM 
SEINÄN U-ARVO 0,166 
SUURELEMENTTITALO 
www.planiatalo.fi

TARVITSEEKO.. .
- puutarhakoneesi korjausta?
- kiinteistösi huoltoa?
- pihasi kesä- tai talvi
kunnossapitoa?

- takkasi polttopuita?
SOITA: 0400 710 353 

Juha Halme

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• metsäperävaunu
• auraus- ja  hiekoituskalusto 

Kari Säijälä 0400 499 614

Tarvitsetko
Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja  matkapaketit koti- ja  ulkomaille. 

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

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

Järw®mpiän

U I K O
Alhotie 14 Keskustie 8
04430 Järvenpää 04600 Mäntsälä J t #
puh 020 743 7560 puh 020 743 fjfjp7

'’fR tfiilt
www ja rven paan lukk o .fi p
Marko Lindqvist Tmi

Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto va lm iska luste ille  
- ka lusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

PUUSEPÄNTYÖT - S A U N A T  - PO RTAAT - VMS

Puutyö Timo Salminen

Aittomäentie 29 
04530 OHKOLA 
040 515 5959 
(019) 688 9029

15

http://www.planiatalo.fi


Hill Method Putkisto kurssit
Method Putkisto on kehonhallinta menetelmä, 
jonka avulla avaat jännittyneet ja kireät 
lihakset. Kohennat syväjumpalla ryhtiä. 
Parannat lihastasapainoa ja hengitystekniikkaa. 
Opettaa oman kehontuntemusta. Sopii kaikille.

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi kursseilleni; 
Lisätiedot :
Minja Tuominen gsm. 0400-818368 
www.methodputkisto.com/miniatuominen

Kellokosken Sivuapteekki
palvelee arkisia 9»30 - 17 

puh. 09- 284 511 
Tervetuloa!

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D,C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

P Ä Ä -, N ISK A - JA  H A R T IA S Ä R Y T
Y LÄ - J A  A LA R A A J A K IV U T , IS K IA S K IV U T ■ ■ ■ H

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

L ä ä k ä r ip a l v e l u n

SUOLAHUONE
Keskustie 4 B, Mäntsälä 
Puh. 050 556 5207
* hengityselinten sairauksiin
* astmaan
* atooppiselle iholle
* erilaisiin ihottumiin

FYSIOTERAPEUTTI KIRSI LINDGREN
Kaivolan tie 9, 04500 Kellokoski 

puh. 040-524 8862
- fysioterapia
- lymfaterapia

- MABS-lentokonesukat
- kylmägeelit edullisesti

PARTURI-KAMPAAMO
Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

Järvenpään

K U K K A T A L O------ -------------------------------- -------
Alhotie 6, 04430 JArvettp&a. 03-0797070. Palvelemme srk. 8-20, 1« 8-18, su 9-18

JÄRVEMPÄÄN 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.

« m • KAMP̂ 0

m m y pi Hr Satu Haakanen
/,/ / j |\t *4 0 4 0  531  6 681

. -IM*?'-.- - j ‘ Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

K ellokoskem K ukka

Vanha Valtatie 197 

04500 Kellokoski
Avoinna

ma-pe 10-18, la 9-16 ja su 10-15 

Myös lahjatavaraa ja sidonta velut

Keskikeho Oy
04300 ke llokosk i

puh. (09) 284 570
%etfo-ja huhta-ahan se(ä [ahjatavaroiden erihpisdihe 

Luotamme Caatuun

L e ^ N ä
Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 

* kotiesittelyt * lahjakortit 
Anneli Eerola

Varaa esittely: 0400 920 746 
_______ email: anneli.eerola@leona.fi
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