


Teksti: Vesa Pirjola Toimitukselta

Aika tarkalla

Sitoutuminen johonkin yhteiseen tai oman ajan "uhraaminen" on nykyaikana yllättävän vaikeaa. Työelä
män yhä kiristyvä ilmapiiri sekä mahdollisten harrastusten aikataulujen tiukkuus vaikeuttavat osallistu
mista "ylimääräiseen" toimintaan.

Yksi harrastus voi viedä useamman illan viikossa ja eri harrastusten osuminen ajallisesti hankalasti 
pitää huolen siitä, että liikkeellä on oltava. Monessa lajissa paras tietoja valmennus löytyy myös suurista seuroista. Muutama 
vuosikymmen taaksepäin oli melko harvinaista, että jossain lajissa käytiin harjoituksissa "kylän" ulkopuolella. Siksi myös kylän 
seuratoiminta oli vireää ja ihmisten mahdollisuus sitoutua toimintaan oli suurempi. Monet järjestöt ja urheiluseurat elävät nyt 
muutosten kourissa. Vapaaehtoisten saaminen seuratyöhön on aina vain vaikeampaa. Eri kylien välisten seurojen kannattaisi 
miettiä toimintojen yhdistämistä monessa asiassa. Vaikka monet harrastukset tapahtuvatkin muualla kuin omassa asuin
ympäristössä, on kylissä iso joukko lapsia ja aikuisia, jotka eivät halua lähteä "merta edemmäs kalaan". Heitä varten olisi hyvä, 
jos kylässä olisi mahdollisuus harrastaa eri lajeja ilman korkeita maksuja ja myöhäisiä harjoitusaikoja. Toki perustaitojen 
kartuttaminen onnistuu ilman kellon sitovaa vaikutusta. Voit lenkkeillä, pyöräillä, hiihtää, lukea tai kirjoittaa mihin aikaan tahan
sa ja vieläpä ilman maksua. Vaikka mistä sitä tietää koska niillekin vero keksitään.

Kannen kuva: Ohkolan Diakoniatoim ikunta

Teksti: Tanja Lundsten

U u t t a  vuotta odotellessa

Yksi kylän keskeisimmistä harrastuspaikoista on koko kylän yhteinen Öljymäki. Öljymäellä on ensi vuonna näytelty 50 vuotta. 
Melkein 50 vuotta se on saanut olla rauhassa ilkivallalta, koska sen arvostus on ollut jokaisen kyläläisen sydämessä. Nyt 
lokakuun eräänä perjantai-iltana sen n ä y ttö ö n  päätaloon oli yritetty murtautua. Kaikki ikkunat oli hakattu kivellä rikki, kaikkia 
luukkuja ja ovia oli yritetty hajottaa. Oliko tarve päästä esiintymään? Ilmottautumalla mukaan teatteritoimintaan se on mahdollista. 
Voi myös ilmottautua kahvila- ja järjestysfii§tö im intaan. tekemisen puutteessa pääsee varmasti kaikkiin muihinkin kylän 
seuratoimintoihin mukaan. Ilkivallasta on tehty rikosilmoitus. Jokaisen meidän kyläläisen velvollisuus olisikin ilmoittaa ilkivallasta 
ja tekijöistä niin Öljymäen, Hyökännummen kuin koko kylän alueelta. Toivottavasti nuorisollemme ja aikuisillekin löytyy kylästämme 
tarpeeksi harrastusmahdollisuuksia ja tapoja purkaa ylimääräistä energiaa. Pitäkää huolta Oheisistänne ja toivotaan, että 
voimme ensi kesänä juhlistaa Öljymäkeä ehjin lavastein.

Ohkolantiellä ovat jyllänneet isot koneet ja kuorma-autot. Ne ovat varmasti hankaloittaneet ja hidastaneet liikennettä. Kulku 
on ollut välillä hankalaa. Koitetaan kestää vielä talvi ja kevät. Ensi kesänä on ilo käyttää uutta väylää ja ajotiekin on sitten 
parempi. Eli onneksi jylläävät ja tukkivat tietämme. Kiitos. Talveksi kevyenliikenteenväylää ei päällystetä eikä myöskään aurata, 
mutta Mäntsälän tekninen lautakunta toivotti "kovaa käyttöä vaan". Toiseen laitaan jos hiihtäjät tekisivät ladun. Pääsisivät 
lapset hiihtäen kouluun niin kuin ennen vanhaan. Toisella puolella voisi olla polku, jota pitkin kävelijät ja koiran ulkoiluttajat 
pystyvät kulkemaan. Ja kaikki tietysti sulassa sovussa.



T A P A H T U  M A K A L

K a n s a l a is o p is t o

Ohkolan NS-talolla:
-afrotanssi ma 8.1. alkaen klo 19.30-21

Ilmoittautuminen tapahtuu Mäntsälän 
kansalaisopistoon soittamalla tai netissä.

/ **

O h k o la n  D ia k o n iato im ik u n ta  
Ohkolan Nuorisoseurantalolla:
Eläkeläisten virkistyspäivä klo 12-15
ke 13.12.2006
ke 17.01.2007
Kyytiä voi aamulla kysellä:
p. 019-688 9240 / 0400 988 878

Kauneimmat joululaulut ja myyjäiset 
la 16.12. klo 15
M yyjä is lah jo ituks ia vastaanotetaan 
Ohkolan seuratalolla klo 14-15. 
Tervetuloa!
Toivomme kaikille rauhallista joulunaikaa

**

O h k o l a n  N u o r is o s e u r a  
Sääntömääräinen syyskokous
Ohkolan nuorisoseura ry:n sääntö
määräinen syyskokous on ti 28.11. klo 
18.30 Ohkolan Ns-talolla. Kokouksessa 
pääte tään  ensi vuoden to im in ta 
suunnitelmasta ja talousarviosta sekä 
henkilövalinnoista vuodelle 2007. Kaikki 
jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!

Näytelmä
Ohkolan teatterissa Gustaf von Numersin 
huvinäytelmä Kuopion takana. Ohjaus: 
Ari Lehto.
Ensi-ilta la 2.12. klo 19 Ohkolan nuori
soseurantalolla.
Muut näytökset joulu-tammikuussa
3.12. klo 16, 5.12. klo 19, 26.12. klo 19,
29.12. klo 19, 3.1. klo 19, 6.1. klo 19 ja 
7.1. klo 16.
Liput 10 €. Lippuvaraukset ja tieduste
lut: teatteri@ohkolännuonsoseura.fi tai 
050 435 6330.

Laskiaishulina
Laskiaissunnuntaina perinteinen laskiais
hulina se ura ta I on pihap iirissä, järj. 
Ohko lan nuorisoseura  ja  Suom en 
työhevosseura. Tarkemmat ajat ilmoite
taan myöhemmin.

OKA
Hyökännummen koululla:
Sähly
- miehet ti 20.00-21.00

Ohkolan koululla:
Sähly
- pojat m l0v-14v ti klo 18.45-20.15
- 7-9v. ke klo 17.00-18.00
- naiset ke klo 18.00-19.00

HUÖM!
Löytyykö yhtään vapaaehtoista,

JOKA PYSTYISI VETÄMÄÄN
TI KLO 18.00-18.45

poikien sählyä O hkolan koululla,
JOTTA RYHMÄT SAATAISIIN 

HIEMAN PIENEMMÄKSI?

Lentopallo
- po jatn .l5v-20vto  klo 19.00-20.15,
- miehet to klo 20.15-21.30.

Kiinnostuneet; ottakaa yhteyttä kerhojen 
tai vuorojen vastuuhenkilöihin tai pu
heenjohtajaan p. 040 314 5429.

Syyskokous
OKA: n syyskokous pidetään Ohkolan kou
lulla ke 22.11. klo 18.30. Kokousta en
nen maastojuoksujen ja yu-kisojen 
palkintojenjako klo 18.15. Tervetuloa!

Talviliikuntakausi
Hiihtoladut ovat suurinpiirtein samat kuin 
viime talvena. Tosin kansanhiihtolatu on 
reitiltään vielä hieman avoin metsässä 
olleen hakkuutyön johdosta. Latukartat 
löytyvät hiihtokauden alkaessa Ohkolan 
palotallilta ja Ns-talolta.
Muista hiihtoasioista seuraavassa lehdes
sä.

Ohkolan koulun luistinrata
Valvontavuorolistoja kootaan parhaillaan. 
Idea on entisten vuosien kaltainen eli 
Hynnisen Eija kantaa vastuun, että jo 
kaiselle viikolle on avainhenkilö. Avain
henkilö kantaa vastuun siitä, että jokai
selle päivälle on vastuuhenkilö. 
Vastuuhenkilön tehtävät on
- avata parakin ovi ja hoitaa avain seu- 
raavalle valvojalle
- tehdä jäällä tarvittavat puhdistus- ja 
huoltotoimet

E N T E R I

- valvoa yleistä järjestystä ja siisteyttä.
- ta rv it ta e ssa  o lla  apuna kentän 
jäädytyksessä
Kunta korvaa tehdyn talkootyön urheilu
seura OKAIIe. Muutama luistelun ystävä 
tarvittaisiin myös jäädytystiimiin.
Hyvällä yhteistyöllä saamme aikaan jäl
leen mukavan luistelukauden, 
puh. 050 593 9683 / Eija Hynninen

&  **

H yökännum m en

VANHEMPAINTOIMIKUNTA 
Hyökännummen koululla:
26.11. klo 10.00 -13.00 myyjäiset ja kirppis.

**

K y lä to im ik u n ta

Kylätoimikunnan uudelleen käyn- 
nistämiskokous
su 26.11 klo 18 seuratalolla. 
Kokouksessa valitaan kylätoimikunta seu- 
raavaksi kolmivuotiskaudeksi. 
Kevyenliikenteenväylän avajaiset, työn 
alla oleva osayleiskaava ja Ohkolan 
kulttuuripolku ovat konkreettiset asiat, 
joihin toimivaa kylätoimikuntaa tarvitaan 
lähitulevaisuudessa.
Kyläläiset -  olette lämpimästi tervetul
leita!
Yhteisen asiamme puolesta Eira Anders
son ja Eija Hynninen

**

V e s s e u k e r h o

Puurojuhia
ma 27.11 klo 18 seuratalolla. 
Kerholaiset perheineen ovat tervetullei
ta. Entiset ja tulevat Vesselitkin voivat 
tulla seuraamaan ohjelmaa ja puurolle, 
kunhan saamme ennakkoilmoittautumi
sen sähköpostiin eija.hynnineri@pp.inet.fi. 
Puuroraha 2e. Kukakohan on vuoden 
2007 puuromestari?
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Teksti: Toimitus
A jankohtaista

K y l ISANOMIEN UUDET I iLMESTYMISAJAT

Lehtitoimikunta päätti ensi vuoden ko
keilla lehdelle uusia ilmestymisaikoja. 
Lehtiä tulee edelleen viisi, mutta ehkä 
vähän tasaisemmalla välillä.

Tammikuun lehti siirtyy helmikuulle. 
Se on vuoden ensimmäinen numero. 
Tammikuu on monesti hiljainen kuukau
si tapahtumien osalta ja talkoilla lehteä 
tekevätkin saavat pitää joululomansa, 
eikä tarvitse ahertaa Uudenvuoden kyn
nyksellä.

Toukokuun lehdessä käsitellään tal
ven tapahtumia ja kevään/ kesän tule
via aiheita.

Elokuun lehden välissä jaetaan kaik
kien seurojen yhte inen harrastus- 
kalenteri, johon tulee tiedot kaikista syk
syllä alkavista kursseista ja harrastus
mahdollisuuksista.

Lokakuun numero esittelee syksyn ta
pahtumia laajemmin ja yhteenvetää ke
sän tapahtumat.

Joulukuun lehti muistuttaa talven rien
noista ja toivottaa lukijoille rauhallista 
joulua. Tarkemmat aineistopäivät löydät 
takakannesta.

N uorisoseuran  kootut

Teksti: Lehdistötiedote, kuva: Kuvatoim itus

O hkolan

m
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0RÄÄMA DUUNI 2 0 0 6  “ PALKINTO OHKOLAN 

NUORISOSEURALLE

Nuorisoseuroilla, teatteritoimijoilla sekä 
teatterin kokijoilla ja näkijöillä on kulu
vana vuonna ollut mahdollisuus esittää 
Draama Duuni- palkinnon saajaa. Palkinto 
jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Draama Duunilta edellytetään oma
leimaisuutta, rohkeaa ja ennakkoluulo
tonta otetta, uusia näkökulmia sekä 
tinkimätöntä uskoa omaan tekemiseen. 
Draama Duuni arvioidaan aina tekijän 
omien lähtökohtien ja saavutettujen tu
losten suhteessa. Palkinnon saaja voi 
olla ohjaaja, näyttelijä, lavastaja, puvus
taja, käsikirjoittaja, kuiskaaja, teatteri
ryhmä, nuorisoseura tai vaikkapa teat
terin tukija tai aktiivinen talkoolainen.

Etelä-Hämeen ja Uudenmaan yhtei
nen teatteritoimikunta valitsi palkinnon
saajan kokouksessaan 15.10.2006 Lah
dessa.

Ensimmäisen Draama Duuni palkinto 
myönnettiin Ohkolan Nuorisoseuralle.

Perusteluina toimikunta toteaa seu- 
raavaa;

Teatteritoiminta on Ohkolan nuoriso
seuran keskeisin toimintamuoto. Se on 
yhdistänyt kylän ja paikkakunnan asukkai
ta koko seuran elinkaaren ajan vuodesta

1899. Seuralla on tällä hetkellä kaksi näyt
tämöä: Öljymäen kesäteatteri (perustet
tu 1957) ja sisänäyttämö seuratalolla.

Ohkolan Nuorisoseuran kesäteatteri- 
toiminta täyttää tänä vuonna 50 vuotta. 
Ensimmäinen kesänäytelmä, Minna 
Canthin Roinilan talossa, esitettiin vuon
na 1956 Hemmilän talon pihassa. Ohko
lan oma kesäteatteri, Öljymäki, raken
nettiin seuraavana vuonna, ja siellä näy
teltiin ensimmäisenä kesänä Teuvo Pak
kalan näytelmä Tukkijoella. Vuonna 2007 
juhlitaan siis 50-vuotiasta Öljymäen 
kesäteatteria!

Lisäksi Ohkolan Nuorisoseura on vas
tannut ennakkoluulottomasti ajan haas-

Antti Kalliomaa Etelä-Hämeen Kalevan 
Nuorten toiminnanohjaaja luovuttaa palkinnon 

Nuorisoseuran edustajille.

teisiin ja ottanut toimintaansa mukaan 
myös lasten ja nuorten sirkustoiminnan. 
Nuorisoseuran oma sirkuskoulu Sirkus- 
kola on perustettu vuonna 2000.

Vuonna 2006 Öljymäellä Ohkolan 
teatteri esitti Robin Hood-näytelmän, 
jonka Etelä-Hämeen ja Uudenmaan 
teatteritoimikuntalaiset kävivät katso
massa. Omaleimainen sirkusta ja teat
teria yhdistävä näytelmä sai paljon ke
huja ja kiitosta.

Vuonna 2005 seura oli mukana myös 
kansainvälisessä harrastajateatteri- 
festivaalissa, joka oli rakennettu Anton 
Tsehovin pienoisnäytelmän Karhun ym
pärille. Festivaali sai jatkoa, kun Ohko
lasta, Norjasta sekä Latviasta olleet näyt
telijät ja ohjaaja tekivät Karhun vielä 
englanniksi yhteistyöproduktiona. Englan
ninkielisen Karhun ensi-ilta oli Norjan 
Sundallsorassa kesäkuussa 2006, jolloin 
myös Ohkolan Sirkuskola matkusti esiin
tymään samaan vuoristokylään.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen Liitto 
Kalevan Nuorten Etelä-Hämeen piiri 
Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto 
Kalevan Nuorten Uudenmaan piiri
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N uorisoseuran  kootut
Ohkolan

MS
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Teksti: A ri Lehto, Kuva: Mikko Niem inen

TEATTEI KUULUMISIA

T e k sti: Heli Allonen

S euratalon

UUSI

TALONHOTTAJA

Seuratalon hengettären rooli siirtyi lo
kakuun alusta Riitta Nordgrenille. Monelle 
Ohkolalaiselle Riitta on varmasti aktiivi
sena puuhanaisena tuttu. Riitta on ollut 
pitkään ja aktiivisesti mukana myös nuo
risoseuran toiminnassa, ja hänellä on 
hyvä käsitys seuratalon roolista ja mer
kityksestä kylällä. Yhteinen harrastus-ja 
kokoontumispaikka vaatii huolenpitoa ja 
erityisesti kesällä vuokraustoiminta tuo 
lisää työtunteja viikoittaisen siivouksen 
lisäksi. Edelleen taloa pidetään kunnos
sa myös talkoilla, joita järjestetään tar
vittaessa.
- Avaimen haltija on tärkeässä roolissa 
seuratalon siisteyden suhteen. Harras
tusryhmien on huolehdittava, että talo jää 
heidän jäljiltään siistiin kuntoon seuraa- 
vaa käyttäjää varten, muistuttaa Riitta.
- Jokaisen ryhmän vetäjän, oli kyseessä 
sitten harjoitukset, kerho tai kokous, on 
voitava jälkikäteen tunnustaa, että talo 
on heidän jäljiltään.

Seuratalon käyttäjille muistutuksena, 
että varsinainen varauskirja on talon- 
hoitajalla ja kaikki varaukset on ilmoi
tettava Riitalle päällekkäisyyksien estä
miseksi. Toinen, seuratalolla oleva va
rauskirja ei välttämättä ole aina ajan 
tasalla. Riitan tavoittaa puhelinnume
rosta 040 766 4539 (maanantaista 
torstaihin klo 16-19) tai sähköpostilla 
seuratalo@iohkolannuonsoseura.fi

O h k o l a n  N u o r i s o s e u r a n t a l o a

V U O K R ATAAN

KOKOUS-, HARRASTUS“ JA JUHLA- 

K Ä YTTÖ Ö N .

Varaukset ja näytöt:
040 766 4539.

Lisää osoitteesta 
www.ohkolannuorisoseura.fi

Lauantaina 2.12. klo 19.00 Ohkolan 
Nuorisoseurantalolla on Gustaf von 
Numersin kirjoittaman Kuopion takana -  
näytelmän ensi-ilta.

Näytelmä on parisuhdekomedia 1880 
-  luvun lopulta. Näytelmän henkilöhah
moja löytyy yhä keskuudestamme näinä 
päivinäkin. Muutamia sanoja ei sen si
jaan nykyisin enää käytetä: 1. turnyyri, 
2. pasha 3. odaliski ja 4. naula (paino- 
mittana). Jos et itsekkään tiedä, niin vas
taukset voit löytää esityksen ohjelma
lehtisestä tai ellet jaksa odottaa, niin 
artikkelin lopusta.
Näytelmässä esiintyvät:
[Rovasti (Kari Suuronen): " Minusta 
Naemi oli eilen aika tallukka." 
Ruustinna (Tarja Torvinen):" Mutta se 
minua ainakin ilahduttaa, ettei minulla 
ole useampia tyttäriä naitettavana." 
Naemi, heidän tyttärensä (Sannakaisa 
Nikka):" Mutta Elias ei ole itserakas eikä 
itsekäs eikä
Elias Jussilainen,apulainen, kihloissa 
Naemin kanssa (Timo Antikainen): " Ja 
kuitenkin juuri siinä piilee naisasialiik
keenkin väkevä voima ja sen hirvittävä 
vaara."
Lilli, kihloissa rovastin pojan kanssa 
(Anna Tapper): " Me olemme vapaita, 
itsenäisiä ihmisiä -  me uuden ajan nai
set."
P a s t o r i n  
rouva  (Lee
na Hämäläi
nen): " Vaik
ka oletkin niin 
kovin uuden
aikainen, niin 
älä vain sen
tään  rupea 
itse talluste
lemaan se l
laisissa, vaan 
anna miehesi 
pitää housun
sa."

Kauppiaan rouva (Helena Partanen): 
" No, te tietysti olette tulleet uteliaisuu
desta niin kuin minäkin."
Nimismiehen rouva (Riitta Nordgren): 
" Niin -  semmoinen, joka lukee suoma
laisia naistenlehtiä ja muotilehtiä ja kuu
luu kaikenlaisiin naisyhdistyksiin j a ..." 
Palvelustyttö (Saila Sm ith):" Herran- 
jesta mamselli polttaa tupakkaa." 
Kuiskaajana toimii Mervi Kulmala ja 
puvustuksesta ovat huolehtineet 
Sirkku Vainio ja Sari Hämäläinen. La
vastus on työryhmän.

Kun on viettänyt 3 - 4  iltaa viikossa 
tällaisen joukon kanssa en voi olla sitee
raamatta pilke silmäkulmassa Anton Tse- 
hovia ja erästä näyttelijäkaveriani: " Voi 
luoja, mikä homma on olla harrastaja- 
teatterin ohjaajana."

Näytelmän muut esityspäivät ovat: 
su 3.12. klo 16.00, ti 5.12. klo 19.00, 
ti 26.12. klo 19.00, pe 29.12 klo 19.00, 
ke 3.1.07 klo 19.00, la 5.1. klo 19.00 ja 
su 7.1. klo 16.00.

VASTAUKSET: 1. hameeseen liitetty 
lisäkangas, joka sijoitettiin takapuolen 
päälle. 2. itämainen virkamies 3. val
koihoinen haareminainen ja 4. noin 356 
grammaa
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Teksti: Sirpa Matero

O hkolan koulun V tk

O hkolan  koulun  terveh d ys

Lumikelit ovat juuri saapuneet ja tuoneet 
uutta vipinää koululaisten arkipäiviin. 
Mäenlasku on edelleen suosittua ja lu
m essa peuhaam inen  vaa tte id en  
kastumisen uhallakin näyttää olevan 
mukavimpia leikkejä. Koulun kuivatus- 
kaapit ovat nykyään jatkuvasti tuntien 
aikana päällä, sinne lapset laittavat 
kastuneita sisävaatteitaan ja käsineitään, 
joskus jopa housut kuivuvat siellä tun
nin ajan.

Kylää halkovan kevyenliikenteen
väylän rakentaminen on jo pitkällä, on
neksi, sillä se on aiheuttanut huolta sekä 
kodeissa että koululla. Yhteisissä päivän
avauksissa ja kussakin luokassa on 
valistettu lapsia mahdollisimman turval

liseen liikkumiseen koulumatkoilla. Pyö
räilijöitä on ollut jonkin verran vähem
män, sillä perheissä on harkittu omalle 
lapselle turvallisemmaksi tavaksi tulla 
kouluun jalkaisin. Rakentamisen etene
misestä halusimme kuulla enemmän las
ten kulkemiseen liittyviä asioita ja kut
suimme vanhempainiltaan asiantuntijan. 
Vastuussa ollut henkilö kuitenkin unohti 
tulla - pahoitteli jälkikäteen unohdustaan.

Rakentamistöihin liittyy myös pitkään 
jatkunut pimeys päätiellämme. Onneksi 
koululla pihavalot palavat ja ohjaavat ilta- 
harrastajia tervetulleiksi liikuntasalille. 
Kodeissa on tärkeää valvoa, että lasten 
vaatteissa on riittävästi heijastimia.

Teksti: Riitta Nordgren

Vanhempaintoimikunnältä

Jäsenet seuraavalle kaudelle
Sari Tapper 1 Ik
Kirsi Kauppinen 1 Ik
Pia Ollikainen 2 Ik
Tuija Ranta-Korhonen 2 Ik
Satu Laitinen 3 Ik
Tiina Kivivirta 3 Ik
Suvi Nieminen 4 Ik
Maija Viqvist 4 Ik
Hanna Tammi 5 Ik
Eija Hynninen 6 Ik
Pia Ollikainen 6 Ik

Tässä uuden vanhempaintoimikunnan 
kokoonpano. Ensimmäinen kokous (ja 
tätä lukiessanne jo toinenkin) on pidetty 
ja hyvin meni. Uutena puheenjohtajana 
aloittaa Sari Tapper.

Vanhempaintoimikunnan toiminta on 
nyt tärkeämpää kuin koskaan. Tilanne on 
se, että koulu ei saa järjestää luokka- 
reissuja pyytämällä vanhempien rahal
lista avustusta. Kärjistettynä. Miten tule
vat reissut sitten rahallisesti mahdollis
tetaan, on koulun ja vanhempaintoimi
kunnan pohdittava. Vaikeita päätöksiä 
tulossa. Saattaapi jäädä moni reissu 
tekemättäkin. Mutta ongelmathan on 
tehty ratkottaviksi ja voitettaviksi. Härkää 
vaan kiinni sarvista ja nurin.
Opettajat ovat aina sanoneet, että 
jokainen toimikunta on omansa näköi
nen, joten minkäänlaisia paineita ei saa 
olla. Vtk:lle voi jättää terveisiä Ohkolan 
kou lun  n e tt is iv u je n  kau tta  http: 
www.peda.net/veraja/mantsala/ohkola/ 
vtk

Viime keväänä julkisessa keskuste
lussa nousi vahvasti esille varainkeruu 
kouluissa luokkien ulkopuolista opetusta 
varten, esim. retket. Opetushallitus 
tarkensi ohjeita ja merkittävämpään ase
maan nousivat luokka-ja vanhempain- 
toimikunnat. Ohkolan koululle on syksyl
lä muodostettu uusista luokkakohtaisista 
jäsenistä vanhempaintoimikunta. Edellis
tä toimikuntaa kiitämme monista hyvis
tä töistä koulun hyväksi! Kuulemme var
masti uuden toimikunnan työstä hieman 
myöhemmin, siispä tervetuloa apu
joukkoihin.

Tämän syyslukukauden päätteeksi 
perinteinen joulujuhla koululla on 20.12. 
kello 19.00.

Sivulle saa varmaankin edelleen 
ehdottaa tekemisiä ja toimintoja tai muu
ten vaan jättää terveisiä. Tosin niitä reis
suja nyt sitten seulotaan rankemmalla 
kädellä kuin ennen, koska raha on rajal
lista. Enitenhän vtk on aina auttanut 
koulun järjestämiä luokkaretkiä, yleensä 
bussinvuokran hinnalla. Sisäänpääsy on 
sitten otettu vanhempien kukkarosta.

Kiitän tässä ja näin menneestä kuu
desta vuodesta kaikkia kanssani vanhem- 
paintoimikunnassa olleita, koulussa ollei
ta oppilaita, koulun henkilökuntaa ja teitä 
vanhempia, jotka olette olleet mukana 
toiminnassamme. Paljon on muistoja 
mielessä.

Seuraavaan lehteen kirjoittaakin 
sitten joku uusi kirjailija vtk asioista. 
Hyvää Tulevaisuutta Vtk:Ile ja Kaikille 
Lukijoille!!
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Hyökännummen koulun Vtk
Teksti: Kirsti Price

H yö kännum m en  k o u lu i terveh d ys

Tämä lukukausi alkoi Hyökännummen 
koulussa muutosten merkeissä. Hyökän
nummen koulun rehtori Vesa Lehmonen 
lähti Pietarin suomalaiseen kouluun reh
toriksi kahden vuoden pestille ja allekir
joittanut joutui siirtymään kalifiksi kalifin 
paikalle. Kesän aikana tapahtui myös 
useita opettajavaihdoksia, mutta olimme 
onnekkaita ja saimme kouluumme pä
tevää henkilökuntaa lähtevien tilalle.

Lehtien palstoille pääsimme heti lu
kukauden alussa teatteriretkemme jär
jestelyjen takia. Lehtikirjoittelusta oli se 
hyöty, että olemme nyt saaneet koulu
toimelta selkeät ohjeet, joiden mukaan 
opettajat eivät kerää rahaa minkäänlai
siin retkiin tai muuhun toimintaan. Ra
hojen käsittely on siirretty kokonaan van
hempien hoidettavaksi. Onneksi Mäntsä
län kunnanvaltuusto päätti tänä syksynä 
kustantaa toisen, neljännen ja seitse
männen luokan oppilaat viisi kertaa luku
vuodessa uimahalliin, mikä osaltaan hel

pottaa vanhempaintoimikunnan rahan
keruuta.

Tämän lukuvuoden teemana Hyökän
nummen koulussa on erityisopetuksen 
kehittäminen ja esi- ja alkuopetuksen 
yhteistyön lisääminen. Seuraavaa luku
vuotta varten suunnittelemme joustavaa 
esi- ja alkuopetukseen ryhmää, johon 
voisimme sijoittaa erityisiä ja y le is
opetuksen oppilaita opiskelemaan yhdes
sä. Kyseisessä ryhmässä lapsilla on mah
dollisuus opiskella esi- ja alkuopetusta 
2-4 vuotta.

Muita uutuuksia koulussamme on 
oppilaskuntatoiminnan ja koulusovittelun 
aloittaminen. Oppilaat ovat innokkaasti 
mukana molempien toiminnassa. Koulu- 
sovittelijoiksi halukkaat viides-ja kuudes
luokkalaiset koulutti tehtäväänsä Mänt
sälän kunnan erityisnuorisotyöntekijä ja 
he ovat valmiita sovittelemaan pienem
pien oppilaiden välisiä kiistoja.

Oppilaskunnan hallitus piti ensimmäi
sen kokoksensa ja kouluruokailun rau
hoittamiseen saatiin jo monia hyviä eh
dotuksia. Ensimmäisessä kokouksessa 
totesinkin, että kun lapsille antaa mah
dollisuuden, heiltä saa käyttökelpoisia 
ideoita koulun kehittämiseen ja työympä
ristömme parantamiseen.

Koulumme vanhemmat ovat ottaneet 
aktiivisesti yhteyttä minuun ja toivon vas
taisuudessakin läheistä yhteistyötä koti
en kanssa tämän meidän yhteisen kou
lumme toiminnan kehittämiseksi, 
t. Kirsti Price Hyökännummen koulun vt. 
rehtori

Teksti: Tarja Lähin

V anhimpäintoimikunnalta

Syksy kääntyy kuuraiseksi maaksi ja 
useimmat meistä odottavat innolla jo 
lunta. Toimintakausi on jo puolessa tä
män vuoden osalta. Hiukan olen huolis
sani alkusyksyn lehtikirjoittelusta ja mei
dän toimikunnassa toimivien vanhempi
en pakonomaisesta puserruksesta pien
ten oppilaidemme riemuksi.

Olisi ehkä hyvä käynnistää keskuste
lu jokaisen luokan omasta halusta jä r
jestää luokalleen jotain ylimääräistä, 
ehkä piristävääkin tekemistä vuoden mit
taan. Voisiko vanhempaintoimikunnan 
rooli olla enemmänkin koulun toimintaa 
tukevaa apua esim. Koko Kylä Kasvattaa 
keskusteluja, välineiden hankintoja. Luo

kat voisivat perustaa halutessaan omia 
toimivia ryhmiä ja yhteisesti järjestettä
vissä tilaisuuksissa olisi mahdollista kun
kin luokan kerätä varoja haluamallaan 
tavalla. Useat luokat toimivatkin näin jo. 
Marraskuun loppupuolella oleva koulun 
myyjäistapahtuma on hyvä esimerkki.

Toivon, että jokaiselta luokalta löy
tyisi yksi tai useampi vanhempi, joka 
osallistuisi ja välittäisi tietoa luokan ja 
toimikunnan välillä. Aina ei tarvitse, eikä 
voi osallistua kokouksiin ja järjestelyihin. 
Mitä useampi meistä puhaltaa samaan 
hiillokseen, sitä parempi toivo valmiista 
ja kuumasta makkarastakin.

V a n h em p a in to im ik u n n a n  ed u sta ja t  2006- 
2007
Esi luokka:
Pienryhmät:
l.lk: Jari Vasama ja Piia Jokela 
2.lk: Teija Kesäläinen (siht), Pirjo Smätt 
ja Susanna Koivunen 
3.lk:
4.lk: Ritva Tervonen ja Merja Erkheikki
5.lk: Kimmo Huuhtanen
6.lk: Tarja Lähin (pj.) ja Mervi Kulmala

Käykääpä aina välillä koulumme sivuil
la: www.peda.net/veraja/mantsala/ 
hyokanummi/
Joulunodotusta!
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Teksti ja  kuvat: Tero Rantanen

M ETSÄSTYSSEURALTA

Riistavuosi Ohkolassa
Metsästysseuran tekemät eläin-ja lintu- 
havainnot osoittavat, että kulunut vuosi 
on tähän asti ollut riistan kannalta kes
kimääräistä parempi: lämmin kesä ta
kasi hyvän poikastuoton ja pitkään 
leutona jatkunut syksy edesauttoi eri la
jien valmistautumista tulevaan talveen. 
Melko laaja-alaiset syyskylvöt ja pelto
jen muu viherkasvusto puolestaan takaa
vat viherravintoa paitsi nyt loppuvuoteen 
niin pitkään kuin maa on lumeton, myös 
ensi keväänä kun muuta viherravintoa ei 
vielä ole saatavilla. Heikko marjasato 
tosin haittasi etenkin metsäkanalintujen 
syysravinnon saantia.

Suurpetoja vierailulla
Maamme kasvaneet susi- ja karhu
kannat ovat antaneet merkkejä itsestään 
myös Ohkolassa. Kesällä tehtiin näkö
havainto hirvenvasan pyydystäneestä 
sudesta ja karhusta jälkihavaintoja. Kar
husta on tosin tehty havaintoja aiempi
nakin vuosina mutta susihavainnot ovat 
olleet vähissä.

Peura- ja kauriskannan on havaittu 
leikkaantuneen, mikä ainakin osittain 
johtuu suurpetojen vierailuista “ tai ehkä 
oleilustakin, kuivana kesäkautena kun on 
ollut vaikeaa tehdä jälkihavaintoja isois
takaan eläimistä. Kauriskannan osalta 
uhkatekijänä on pidettävä paitsi ilvestä 
niin kauriin vasojen osalta myös kettuja, 
joita aktiivista jahdista huolimatta riittää 
aina kylän joka kulmalle.

Ilveksiä kylän alueella liikkui ainakin 
niin myöhään kuin viime keväänä lumen 
aikaan oli jälkihavaintoja tehtävissä.

Hirvijahdin ehdoton apuvoim a on asiansa 
osaava hirvikoira, jollaisia Ohkolan 

hirviseurueellakin on käytössään useita.

Metsästysseuran aktiviteetteja
Kesäkaudella metsästysseura perusti 
useita riistapeltoja (rehukaali) eri puo
lille kylää. Kuiva kesä tosin verotti pelto
jen satoa, mutta hyvää tukiravintoa riis
ta lle kuitenkin saatiin kasvatettua. 
Nuolukiviä eli suolaa ja kivennäisaineita 
sisältäviä 10 kg:n "tehopakkauksia" si
joitettiin kesän ja alkusyksyn aikana nii
täkin metsiin eri puolille kylää ja varhain 
syksyllä aloitettiin myös riistan talviruo
kintaa; tarjolla on useissa eri pisteissä 
alkuun omenoita ja juureksia ja sittem
min myös viljaa, lähinnä kauraa.

Metsästysseura osallistu i kesällä 
Mäntsälän suuren koiranäyttelyn järjes
telyihin ja hankki tällä tavoin varoja toi
mintaansa varten. Järjestelyissä oli mu
kana Ohkolasta monikymmenpäinen tal- 
koojoukko.

Metsästysseura järjesti jäsenilleen 
Hirvihaaran ampumaradalla hauliaseilla 
ammutun riistapolkukilpailun sekä hirvi- 
aseilla ammutun Ohkola-Kellokoski -  
hirviottelun, minkä yhteydessä ammut
tiin myös seuran oma mestaruuskilpa. 
Tätä Kellokoski-ottelua on ammuttu yh
täjaksoisesti jo vuodesta 1973; alkuai
koina ammuttiin Hyrylän varuskunnan 
ampumaradalla, mutta nyt viimeisen 
kymmenen vuoden aikana yksinomaan 
Hirvihaaran ampumaradalla. Tänä vuon
na Ohkolan viisimiehinen joukkue voitti 
Kellokosken pisteluvuin 416-355.

Metsästysseura on osallistunut valta
kunnalliseen pienpetojen pyyntikilpailuun 
järjestämällä omalle jäsenistölleen vuo
sittain oman pienpetokilvan. Kilvan ta
voitteena on vähentää etenkin kylän alu
een minkki- ja supikoirakantoja ja edes
auttaa siten lintujen, kuten esim. harvi
naisen peltopyyn ja metsäkanalintujen 
pesinnän onnistumista ja kantojen kas
vua. Valitettavasti emme ole vielä onnis
tuneet riittävässä määrin vähentämään 
kasvanutta variskantaa.

Seuran mestaruuskilpailut
Seuran oma h irvi mestaruuskilpa ammut
tiin kahdessa eri sarjassa: kilpasarjassa 
ampuivat ne henkilöt, jotka ovat menes
tyneet kilpa-ja harjoitusammunnoissa ja 
eräsarjassa ne, jotka eivät tällaista me
nestystä vielä omaa. Tulokset muodos
tuivat seuraaviksi:

Metsästysseura

Hirvim estaruuskilvan kärki vasemmalta 
oikealle:kilpasarjan 1. Asko Tiainen, 2. 
Mika Hannula, (3. Ilkka Hem milä puut
tuu),4. Ilpo Hannula, 5. Jukka Hannula 

ja  eräsarjan 1. M auri Hannula.

Kilpasarja
1. Tiainen Asko 93, 2. Hannula Mika 83, 
3. Hemmilä Ilkka 81,4. Hannula Ilpo 80 
5. Hannula Jukka 75, 6. Antikainen Jar
mo 58, 7. Nieminen Otto 54

Eräsarja
1. Hannula Mauri 79, 2. Rantanen Tero 
62, 3. Kivistö Tapio 61,4. Mäkelä Hannu 
56, 5. Ahtiainen Keijo 53, 6. Sikiö Pekka 
50, 7. Lemetyinen Aki 46, 8. Hovi Kaler
vo 39, 9. Viljamaa Heikki 37,10. Tapper 
Hermanni 24

Gilirvieläirtjahti jatkuu
Punatakkisia hirvimiehiä on liikkunut 
metsissä jo muutaman viikonlopun ajan. 
Vaikka hirvijahdin sai lain mukaan aloit
taa jo syyskuun viimeisenä viikonloppu
na, aloitettiin jahti Ohkolassa -  kuten 
muuallakin Mäntsälän alueella -  vasta 
lokakuun puolivälissä, jolloin marjastajat 
ja sienestäjät ovat pääosin poistuneet 
metsistä ja myös näkyvyys on parantu
nut lehtien pudottua puista ainakin osit
tain.

Hirvijahti onnistui tänä vuonna hyvin 
ja kaatoluvat tulivat käytettyä muutaman 
viikonlopun aikana. Jokunen lisälupa lie
nee tulossa, joten jahtia on nähtävissä 
myöhemminkin syksyllä.

Syyskuun lopussa alkanut ja tammi
kuulle jatkuva peurajahti tapahtuu pää
asiassa kyttäysjahtina eli se ei ole ulos
päin niin näkyvää kuin hirvijahti. Myös 
kaurisjahti on jo sallittua, mutta varsi
naisesti jahti aloitetaan lumikelillä hirvi
jahdin päätyttyä. Kaurista metsästetään 
hyvin rajoitetusti, jotta kannan kasvu 
turvataan.
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Teksti: Arja Alanko

M artan

VIN6CHT

PUNAJUURISALAATTI

3 raakaa punajuurta
2 hapanta omenaa
pala purjoa

Kastike
1 prk (120 g) smetanaa
1 dl rasva ton ta , m austam aton ta
jogurttia
Idi kaprista
1 tl kuivattua oreganoa
V i tl juoksevaa hunajaa

Pese, kuori ja raasta punajuuret ja ome
nat. Halkaise ja pese purjo. Leikkaa 
hienoksi ja lisää raasteen joukkoon. Se
koita kastikkeen ainekset keskenään. 
Tarjoa salaatin kera.

P e n n in v e n y t t ä j ä n  k e it t o k ir j a

on ollut suursuosikki Marttaliiton kirjo
jen joukossa. Nyt se on uudistettu. Kir
jan  henki on enna llaan nyt euro- 
aikanakin: hyvää kotiruokaa edullisesti. 
Ohjeilla kuka tahansa kotikokki selviää 
arkiruuan haasteista.. Erityisesti tekijät 
ovat pitäneet mielessään nuoret per
heet. Kirja hinta on 10 euroa.

Kirjaa saa esim. marttapiiriliitoista ja 
internetin kautta www.martat.fi/martta- 
tuotteet

WWW.MARTAT.FI
Marttojen kotisivuilta löytyy lisää vinkke
jä. Sivusto on avoin kaikille.

KYLÄTOIMIKUNTA

Teksti: Anita Paavola

O hko laa

OSAYLEISKAAVA

Ohkolan osayleiskaavoitushan käynnistyi 
tämän vuoden keväällä, jolloin laadittiin 
kaavan osallistumis-ja arviointisuunnitel- 
ma. Suunnitelmassa kerrotaan mm. mitä 
ollaan tekemässä, mille alueelle ja millä 
aikataululla ja miten kaavoitukseen voi 
osallistua.

Ohkolan nuorisoseurantalolla järjes
tettiin kesäkuun 28. päivä osayleiskaavan 
aloitukseen liittyvä keskustelutilaisuus. 
Paikalle oli saapunut lähes 60 henkilöä. 
Kaavoituksen alussa järjestettiin alueen 
asukkaille ja maanomistajille suunnattu 
kysely, jonka avulla pyrittiin kokoamaan 
mielipiteitä työn pohjaksi. Vastauksia 
kyselyyn tuli noin 150. Vastauksista on 
tehty alustava yhteenveto, mutta tarkem
pi tarkastelu puuttuu vielä. Muutoin pa
lautetta osallistumis-ja arviointisuunni- 
telmasta on tullut vähän. Muutama hen
kilö on ottanut asian tiimoilta yhteyttä ja 
samoin muutama yhteisö on esittänyt 
toiveita kaavan suhteen. Kaavan aloitus
vaiheeseen liittyvä viranomaisneuvottelu 
pidettiin elokuun alussa Uudenmaan 
ympäristökeskuksessa. Kaavan perustie
doksi tehtävät selvitykset ovat edenneet. 
Ohkolan maisemaselvityksestä on val
mistunut raporttiluonnos ja loppuraportti 
valmistuu tämän vuoden aikana.

Melukysymysten selvittely on käynnis
tynyt konsulttityönä. Melutilannetta tut
kitaan kaava-alueen itälaidassa melu
selvitys. Ratahan sijaitsee naapurikylän 
puolella, mutta radan vaikutukset saat
tavat ulottua Ohkolan kylän alueelle. 
Rakennusperintöinventoinnille etsitään 
tekijää. Ohkolan osayleiskaavan aikatau
lusta voisi todeta, että tavoitteena on 
saada kaavaluonnos nähtäville alkuvuo
desta 2007.
Kaunista syksyn jatkoa 
Anita Paavola

O hkolan

V ä m o n

VIISAUTTA QKÄ 

VAHWGW ENNE*

Ko titu I¡pa lo ja  sa ttuu  joka  pä ivä. 
Lämmityskausi ja kynttilöiden elävästä 
tulesta nauttiminen lisäävättähän aikaa 
vuodesta vaaratekijöitä. Jauhesammutin, 
sammutuspeite ja sankoruisku kuuluvat 
paloturvallisuuden perushankintoihin. 
Niiden käyttöä kannattaa harjoitella myös 
lasten kanssa. Palovaroittimia pitäisi joka 
kodissa olla useampia kuin yksi.

Useimmat asuntopalot syttyvät huo
limattomuudesta tai ajattelemattomuu
desta. Yksinkertaisilla varotoimilla tulipa
lon vaara vähenee.
* Yleisin asuntopalon syttymissyy on tu
pakointi. Alkoholi ja tupakointi vuotees
sa on hengenvaarallinen yhdistelmä.
* Sähkölaitteiden ylikuumeneminen on 
toinen yleinen syy: päällejäänyt hellan 
levy, kahvinkeitin tms.
* Avotulta pitää aina käsitellä varovasti. 
Kynttilöiden lämpösäteily on yllättävän 
voimakasta;palamaton alusta ei riitä, 
vaan yläpuolella pitää olla myös riittävä 
etäisyys.
* Saunapalojen yleinen syy on vaattei
den kuivaus saunassa. Varmista ennen 
sähkökiukaan kytkemistä, ettei kiukaan 
lähellä tai yläpuolella ole mitään helpos
ti syttyvää!
* Jäätyneet vesi- ja viemäriputket saa 
sulamaan kuumalla vedellä, mutta muut 
keinot ovat vaara llis ia . Jo tehokas 
lämpöpuhallin saattaa sytyttää läheisen 
puuseinän palamaan, puhumattakaan 
sitten kaasuliekistä.

Turvallista talvea!
Ohkolan VPK

VPK

TARVITSETKO APUA 
PALOVAROITTIMEN 

ASENNUKSESSA, HUOLLOSSA TAI 
MUISSA KODIN PALOTURVALLISUU

TEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA ? 
OTA YHTEYTTÄ OHKOLAN VPK:aan 

0400-710353/Juha tai 
0400-438531/Jaakko tai 

ohkolanvpk@msovnet.com
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Teksti ja  kuvat: Eija Hynninen

Reijo X  Raitasaari □ 
^Kaikkea voi tihdä -

Lukijan kynästä.

JOS USKALTAA
K irjo itussarja  

f f  Ohkolalaisista 
jatkuu.

Reijo Raitasaari on uskaltanut;
- Hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi "Lo
kakuun sodan aikana v. 1973, ajamaan 
YK-kuorma-auton Suezin kanavalle, kun 
täysimittaiset taistelut olivat vielä käyn
nissä.
- Zairessa lapsisotilas ampui kohti, mut
ta onneksi ohi. Reijo nousi autosta ja 
huusi suomeksi; "perkeleen kakara älä 
ammu". Perustettiin "Repanturvajoukot", 
että ajaminen savannin läpi onnistui jou
tumatta uusien "videopelaajien" uhriksi.
- Kun Kosovossa 50 000 nälkäistä kyl
myydestä kärsivää pakolaista eli teltoissa 
kurassa, heitä oli ammuttu, raiskattu, 
kiristetty...tehtävänä oli järjestää sähköt 
tyhjästä. "Soitin Ahtisaarelle ja  pyysin 
apua. Generaattorit ja  sähköryhmä saa
tiin Suomen Makedonian YK-pataljoo- 
nasta ja  sähköistys alko i heti.
- Hänellä oli Jugoslaviassa liki 1000 alais
ta 42 eri maasta, kun YK joukkojen teh
tävä oli saada humanitaariset kuljetuk
set toimimaan omille YK-pataljoonilleen 
sekä pakolaisleireille
- Hän tietää oikeasti kuinka lähellä 3. 
maailmansota on ollut
- Kun valtioneuvosto säästösyistä aikoi 
poistaa PASI-miehistönkuljetusvaunut 
budjetista, välitön ja suorasukainen 
Raitasaari otti yhteyttä puolustusminis
teri Elisabeth Rehniin; "Kuule Elisabeth, 
jos Jugoslaviassa yksikään suomalainen 
YK sotilas kuolee tai haavoittuu sen ta
kia että valtioneuvosto päätti säästää 
väärässä kohdassa niin tiedätkö, että 
Sinun persuksesi käristetään median 
tulella". Huumorintajuinen puolustusmi
nisteri oli purskahtanut iloiseen nauruun 
ja todennut; "Reijo, ei minulle kukaan 
tätä asiaa ole näin esittänyt. Montako 
sinä niitä Paseja sinne haluat?"

Näin poukkoilee keskustelu Reijo 
Raitasaaren "Repan" kanssa tapahtu
masta ja tilanteesta toiseen, kun hän 
kertoo elämän kokemuksistaan.

Reijo Raitasaari on maailmankansa
lainen
Hän on Ohkolan kyläläinen, nyt eläkkeellä 
oleva isoisä, kapteeni, sotilas, rauhan
turvaaja, UM/FINNIDAn puolidiplomaatti, 
tiedustelu-upseeri, pioneeri, kuljetus-

upseeri, len to rah tito im in to joh ta ja , 
työkomennuksia 25 eri maassa 30 vuo
den ajalta. Työnantajana mm. YK, kan
sainvälinen Punainen risti, Suomen ke
hitysyhteistyö osasto FINNIDA, Sisu 
(panssaroidut turva-ajoneuvot), Euroo
pan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö 
OSCE. Kuvasarjassa, mihin on koottu 
mukavia työmuistoja, on mm. Indira 
Gandhi, Mujibir Rahman, King Hussein, 
Arafat, Kaunda, Koti Annan, Holkeri, Ha
lonen, Ahtisaari, Vitali Petroneuy jne.

Perhe on asunut ja elänyt mukana
- Jos minä voisin antaa m italin, antaisin 
sen vaim olleni P irjo lle  urheudesta ja  
rohkeudesta ; Hän on perustanut 18 ko
tia lik i 10 maahan, viidakkoon, sodan run
telemaan kaupunkiin ja  melkein savi
majaan. Hän on kestinnyt satamäärin 
yövieraita, Raitasaaren perheen logistiik- 
kavastaava, loistava vaim oja äiti, tote
aa Repa. Perheen kaksi tytärtä on kas
vanut ja kulkenut mukana.

Kriisikäyttäytyminen on sitä, että so
peutuu tai ei sopeudu olosuhteisiin. 
Raitasaaret ovat sopeutuneet. Yhteistyö
kykyjä -taso on ollut pakko oppia. Kun 
ympärillä on paljon kuolemaa, kuole
manpelkoa, korruptiota ja rikoksia vas
tapainoksi täytyy pitää hauskaa.

- Meillä on maailmalla valtava mää
rä hyviä ystäviä ja ilon aiheita, kertovat 
Reijoja Pirjo.

Raitasaaren kodissa on paljon m uistoja 
maailmalta. Reijon kädessä 

panssarivaunun hylsy suoraan Silnailta, 
nykyisin sateenvarjoteline

Kirja Keijusalama -  kunniateko 
rauhanturvatyölle

m utta se pitää sisällään Reijo Raitasaaren 
työhistorian.

- Kun setvisin Suezilla "Lokakuun sodan" 
taisteluista hengissä päätin, että kirjo i
tan kokem uksistani joskus kirjan. A lo i
tin 5 kertaa ja  aina työn keskeytti jokin  
uusi tehtävä. Kaksi vuotta sitten jouluna 
päätin, että haluan kertoa jä lk ipolv ille, 
että m issä kaikessa "pappa Repa" on 
ollut mukana. Kirjoitin 4 kk ja  15 päivää. 
Sitten alko i stiliso inti, nyt kirja on ole
massa. Olen itse sekä kirjan kirjoittaja 
että kustantaja.
- Keijusalama on fiktiivinen seikkailu
kertomus, jossa ka ikki henkilöt ovat 
faktaa. Kaikki se mikä tuntuu mahdotto
malta on totta ja  se m ikä vaikuttaa it
sestään selvältä onkin fiktiota. Kursiivilla 
painetut tekstit ovat omia päiväkirja- 
merkintöjäni. Siellä ovat ilon, surun ja  
kiukun kyyneleet.

10.11.2006 klo 18 on kirjan julkista
mistilaisuus Jääkäritalolla Santahami
nassa.

Meillä Ohkolalaisilla on mahdollisuus 
hankkia kirja (27e) kylän yhteismyy- 
jäisissä 16.12., missä todennäköisesti 
kirjailija on itse paikalla tai Santasen kir
jakaupasta Mäntsälästä.

Raitasaarella iltateellä Eija Hynninen
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Teksti: Anne Latostenmaa ja Pia Lahti, kuva: Mauri Lahti

L ätkä  ori h y v ä  h a r r a s t u s

Lukijan kynästä

Kello on 16.30 sunnuntai-iltapäivänä ja 
KELA-95 joukkueen pojat kokoontuvat 
Kellokosken jäähallille. Lätkäharjoitukset 
a lkavat tuntia ennen jää lle  menoa 
lenkillä ja venyttelyllä. Vajaa puolituntia 
jää aikaa lätkävarusteiden pukemiseen. 
Teemulla pukemiseen menee hieman 
enemmän aikaa, koska pelkästään 
maalivahdin patjojen laittaminen on 
työlästä. Joukkueen huoltaja Mauri Lahti 
auttaa onneksi tarvittaessa.

Ohkolalaisia poikia Teemun lisäksi 
joukkueessa pelaa Rasmus Kolari, 
Mirk© Lahti, Pirkka Matero, Tim© 
Männistö ja  Paavo 
Tiitta.

Puolitoistatuntisen jää- 
harjoittelun aikana pojat 
harjoittelevat erilaisia luis- 
telutekniikoita. Valmentajat 
Juho Oataniemi ja Jussi 
K ä rk i rakentavat jää lle 
myös erilaisia harjoittelu
ratoja, joissa mailankäsit- 
telytaidon lisäksi harjoi
tetaan ketteryyttä, nopeut
ta ja erilaisia laukaisu- 
tekniikoita. Maalivahtien 
torjuntavarmuudesta huo
lehtii erikseen maalivahti- 
valmentaja Pekka  Nuu= 
tinen. Myös maalivahdin

on tärkeää oppia kaikki luistelutekniikat.
Harjoitusten lopuksi pojat tekevät 

vielä pienen lenkin sekä loppuvenyttelyt.
Lätkäharjoituksia pojille kertyy 2-3 

kertaa viikossa sekä pelit päälle. Osa 
pojista harrastaa lätkän lisäksi sählyä ja 
muita urheilulajeja, joten viikot vierivät 
aikalailla harrastusten parissa. Koulukin 
hoituu kuitenkin mallikkaasti jokaisella 
pojalla.

Kyselimme kultakin pojalta, mikä 
lätkässä on parasta:

Teemu Latostenmaa -96, pelaa toista 
kauttaan:
Parasta on kun pelissä saa torjuttua 
läpiajon niin ja tietty ylämummon. 
Mirk© Lahti -9 6 , pelaa kolm atta 
kauttaan:
Parasta lätkässä on pelit ja se jos on
nistuu tekemään pelissä ylämummon. 
Paavo Tiitta -9 6 , pelaa v iide ttä  
kauttaan:
Tietty maalinteko peleissä ja harjoi
tuksissa.
Pirkka Matero -95 , pelaa kuudetta 
kauttaan:

Yleensäkin harjoituksissa ja 
pe le issä  ta k laam inen  ja 
kikkailu laidan kautta sekä 
pyörittely toisten pelaajien 
ohi. Maalit on myös kivoja. 
R asm us Kolari -97, pelaa 
viidettä kauttaa.: 
Ehdottomasti paitsiot. Myös 
m aa lin  teko  ja  syö tte ly  
peleissä.
T im o  Männistö -96, pelaa 
ensimmäistä kauttaan:
Kaikki on kivaa. En osaa vielä 
sanoa mikä olisi kaikkein 
parasta.

Kaikista näistä pelaajista 
näkee, että pojista huokuu 
rakkaus lajia kohtaan.

Teksti : Teija Nyqvist

Soramontun seikkailut

En tiedä, onko seuraavan motiivina li
sääntynyt kuulapyssyleikki vai ahkera 
partiotoiminta, mutta soramontulle ja 
sitä ympäröivään metsään on ilmestynyt 
"pressulaavuja" ym. majarakennelmia. 
Sinänsä metsäleikeissä ei ole mitään 
pahaa, mutta pitäisi muistaa, että lap
set liikkuvat toisten mailla.

Jos tiedät, että lapsesi leikkii seikkai- 
luleikkejään lähimaastossa, voisitko en
nen talven lumia käydä lapsesi kanssa

siivoamassa leikkipaikan. Tarjolla on 
mm. pressuja, kanaverkkoa, vihreä "piha- 
paviljonki", runkopatja, laudan ja levyn 
kappaleita ja alumiiniset kottikärryt, to
sin rengas tyhjänä.

Ei varmaankaan ole reilua, että kaik
ki tuo tavaramäärä jää pitkin metsiä 
maanomistajien harmiksi. Ja selityksek
si ei kelpaa, että onhan siellä romua 
ennestäänkin. Niin on, mutta tuskin ke
nenkään maanomistajan jäljiltä.

Lisäksi minua on kauhistuttanut poi
kien extremeleikit montun korkeilla ja hel
posti sortuvilla reunoilla. Alue on kaavas
sa soranottoaluetta ja vahingon tapah
tuessa jokainen vastaa tekemisistään 
itse. Soramonttu ei ole leikkipaikka.
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M ar ita  N y q v ist: 

K yläm m e n a isa ia h a

Teksti: Teija N yqv is t, kuvat: R iku  N yqv is t Lukijan kynästä

Marita Nyqvist, 21, asuu Hyökännummel- 
la. Hän on neljännen polven Hyökännum- 
melaisia. Koulunsa hän aloitti Ohkolassa, 
vaikka tuolloin piti Hyökännummen kou
lun olla jo valmiina. Yläluokille hän siir
tyi Kellokosken puolelle. Peruskoulun jäl
keen koulutie jatkui Järvenpäässä. Am
m attiop istosta löytyi e lektron iikka- 
asentajan linja ja siinä ohella lukion suo
rittaminen. Kaksoistutkinnon hän suorit
ti kolmessa ja puolessa vuodessa.

Marita suoritti päättöharjoittelunsa 
YIT:ssa ja jo ennen valmistumistaan YIT 
varasi hänet automaatioasentajakseen. 
Miltei suoraan koulun penkiltä hänet pal
kattiin vakituiseksi työntekijäksi. Samas
sa yhtiössä Marita työskentelee edelleen 
työalueenaan pääkaupunkiseutu.

Moottorimimmi

Marita sai ensim m äisen m oo tto ri
pyöränsä alle kouluikäisenä. Ensimmäi
set ajokokem ukset hän sai omalla 
radallaan, joka kulki kodin läheisyydes
sä. Isänsä kanssa hän raivasi omaan ja 
Veikko-papan metsään lyhyen radan, 
jonne pääsi ajelemaan aina, kun mieli 
teki. Isä harrasti itse enduroa ja aina, 
kun vain mahdollista, hän otti Maritan 
mukaan. Ajokokemusta kertyi helpoilta 
radoilta.

Kun intoa näytti riittävän, alkoivat äi
din kuljetusvuorot Ohkolaan, Nummen 
crossiradalle. Aluksi pikkuvelikin ajeli, 
mutta löysi omat mielenkiinnonkohteet

muualta. Crossia Marita ajoi poikien kans
sa, koska muita tyttöjä ei tuolloin ollut 
mukana. Pitipä Marita koulussa esitel
mänkin harrastuksestaan. Äiti kuljetti 
pyörän ja varusteet montulle ja muut 
luokan oppilaat tulivat polkupyörillä Sirk- 
ka-Liisa-opettajan johdolla tutustumaan 
crossitouhuun.

Crossia Marita ajeli aina kuuteen
toista ikävuoteen asti. Siinä vaiheessa 
eteen tuli lajin vaihto. Crossi on fyysi
sesti niin vaativaa, että tytöillä eivät oi
kein voimat riitä. Kun on kuitenkin pakko 
ajaa tietyssä luokassa ikänsä puolesta, 
ei etenemismahdollisuuksia juuri ollut. 
Niinpä laji vaihtui enduroksi.

Mitä on enduro
Enduropyö rä  ei pa ljon  po ikkea  
crossipyörästä. Enduropyörässä pitää 
olla valot, nopeusmittari ja rekisterikilpi. 
Ennen jokaista kisaa pyörä katsastetaan. 
Silloin tehdään mm. äänimittaus, jossa 
pyörän käyntiäänen pitää alittaa tietty 
desibeliarvo. Pyörä pitää olla myös 
vakuutettuna. Pyörää saa huoltaa ja kor
jata kisan aikana vain kuljettaja. Huol
taa saa vain sille osoitetulla alueella ja 
vain niillä välineillä, jotka kuljettajalla on 
mukanaan. Marita osaa siis korjata ja 
huoltaa pyöränsä itse.

Enduroa ajetaan maastossa, mutta 
se voi sisältää myös tiesiirtymiä. Erikois
kokeet ajetaan maastossa, joka voi olla 
crossirata. Erikoiskokeella ajetaan kel
loa vastaan. S iirtym ille on laskettu 
ihanneaika, jonka pitäisi riittää matkan 
läpiajamiseen. Huonolla säällä siirtymä- 
maasto saattaa kulua ja silloin matkan
teko hidastuu. Siitä voi aiheutua kuljet
tajalle sakkominuutteja eli AT-aikaa. Ki
san loputtua lasketaan erikoiskokeiden 
ajat ja mahdolliset AT-ajat yhteen.

Enduroura
Enduro ei suinkaan ollut Maritalle vieras
ta. Jo useamman vuoden ajan hän oli 
harjoitellut sitä sivulajinaan. Isän anta
ma ajoesimerkki oli ainoastaan enduron 
puolelta. Endurossa aloitetaan C-luokas- 
ta. Marita ehti osallistua kaksi kertaa 
Päijänteen ympäriajoon C-luokassa. En

simmäisellä kerralla tuli keskeytys, mut
ta seuraavana vuonna hän ajoi läpi. 
Monia kisoja on tu llut kierrettyä ja 
palkintojakin on kertynyt. Laji on myös 
kehittynyt ja aina silloin tällöin on kisois
sa tarjo lla  naistenluokka. Naisten- 
luokassa hän onkin ajellut aina kolmen 
parhaan joukkoon.

Monena kesänä on pidetty naisten 
ajoleiri, jonne vuosi vuodelta on tullut 
enemmän osallistujia. Se osoittaa, että 
naiskuskeja on olemassa ja harrastu
neisuus on kasvussa. Kisoihin eivät mo
net kuitenkaan ole uskaltautuneet.

Huippuvuosi
Vuosi 2006 on ollut tähänastisen ajouran 
menestyksekkäin. Viidentoista vuoden 
työ on kantanut hedelmää. Alkuvuodes
ta Marita nousi Riihimäen lumispooriki- 
sasta B-luokkaan, toisena naisena Suo
messa ja ainoana naisena tällä hetkel
lä. Päijänteen ympäriajoon hänen piti 
lähteä kuntoluokassa, koska B-luokan 
aikataulu olisi ollut liian kireä. Marita ei 
halunnut lähteä kisaan tietäen jo etukä
teen, että hänet suljetaan pois kisasta 
myöhästymisen takia. Kuntoluokassa hän 
pokkasi palkinnon. Sitä ei ole naiset ai
emmin tehneet.

Toukokuussa Marita kävi kisailemassa 
lahden toisella puolen Viron Paikusessa. 
Siellä hän voitti naistenluokan eli nais
ten Eestin mestaruuden. Samassa kisas
sa hän ajoi kolmen kerhokaverinsa (Tuu
sulan Moottorikerho) kanssa joukkue- 
mestaruuden.

Tänä vuonna ajettiin myös Lady Cup, 
joka on epävirallinen naisten Suomen
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mestaruus. Cupissa oli kolme osakilpai
lua, jotka kaikki Marita voitti.

B-luokan kisoja Marita on ajanut muu
taman. Kyyti on kylmää ja armoa ei tun
neta, silti hän ei ole ollut oman luokkan
sa kokonaistuloksissa aivan viimeinen.

Muut harrastukset
Ajamisen ohella Marita harrastaa myös 
pa ljon muuta. Kuntoa hän hakee 
lenkkeilemällä, sauvakävelyllä, hiihtä
mällä, uimalla sekä käymällä kuntosalilla. 
Aikaa jää myös lukemiselle, elokuvien 
katseluun ja käsitöille. Ja tietenkin oman 
pyörän "ropaaminen" vie toisinaan pal
jonkin aikaa. Kesällä Marita vetää Mini
miini -koulua eli opettaa junioriajajille 
ajotekniikkaa ja pyöränhallintaa. Maritan 
ryhmät ovat olleet tosi suosittuja. Var
sinkin tyttöajajat saavat Maritalta kovaa 
kannustusta ja hyvää ajo-opetusta. Hän 
itse on elävä esimerkki siitä, että tytöt
kin voivat harrastaa moottoriurheilua.

Lukijan kynästä

Harrastuspaikat
Moottoriurheilijoiden harrastuspaikat 
vähenevät vuosi vuodelta. Kuljetuksiin 
kuluu aikaa, joten talvikaudella ajaminen 
jää vähemmälle. Lisäksi monet ajopaikat 
suljetaan talveksi. Marita onkin kiitolli
nen ohkolalaisille maanomistajille, jot
ka ovat vuokranneet osan tiluksistaan 
ajoharjoittelijoiden käyttöön. Maritan 
perhekään ei voi muuta kuin kehua har
rastusta, koska se todella sitoo koko per
heen harrastuksen pariin. Lasta ei oikein 
voi työntää pyörineen naapurin autoon. 
Harmina ovat olleet kerhon ulkopuoliset 
henkilöt, jotka eivät piirtää säännöistä ja 
käyvät ajelemassa ei-sallittuna aikana 
luvattomilla paikoilla. Sen lisäksi he har
joittavat ilkivaltaa ajopaikoilla. Varsinai

set harrastajat saavat tästä kaikesta syyt 
niskoillensa ja joutuvat vielä siivoamaan 
tuholaisten jäljet.

Kaikesta huolimatta harrastus jatkuu 
ja tähtäin seuraavalle kaudelle on jo ase
tettu. Jos loukkaantumisia ei satu, Mari
ta nähdään vielä monena vuotena endu- 
ropoluilla. Ja ei kun hanaa !!

Koiramaailmassa tapahtuu

Olen asunut Kellokoskella vuodesta 1994. 
Miten valtavasti täällä Hyökännummen 
alueella tuo asukasmäärä on kasvanut. 
Missä ennen oli sienimetsää, niin nyt sin
ne on noussut taloja "kuin sieniä sateel
la". Asukkaiden myötä on myös nuo neli
jalkaiset perheenjäsenet lisääntyneet. 
Usein saamme lukea lehdistä ikäviä asi- 
oita/tarinoita näistä perheenjäsenistä. 
Ajattelin, että ehkä joku hauska juttu/ 
tarinat voisi olla paikallaan. Tarinat ovat 
tosia ja jos ajattelemme tarkemmin jopa 
opettavaisiakin.

Lähtiessäsi vaikka ostoksille ja otat 
koiran mukaan olisi hyvä tarkistaa, että 
käsijarru on varmasti päällä, ettei käy 
kuten eräälle omistajalle. Varmaan olette 
huomanneet kuinka mielellään koirasi 
vaihtaa paikka sieltä takapenkiltä (ellei 
ole takana häkissä) sinne eteen ja tie
tysti mieluisin paikka on se isännän paik
ka. Omistaja siis pistäytyi kioskille, kun
nes huomasi yllättäen autonsa hiljalleen 
liikkuvan. Omistaja juoksi kiireesti auton 
luokse ja kukapa muu siellä istui tyyty
väisenä etutassut ratilla kuin karvakuo
no. Puuttui vain se koppalakki. Onneksi

ei ollut alamäkeä, joten selvittiin säikäh
dyksellä. Herättihän se vähän hilpeyttä 
kadulla olevista ihmisistä.

Mitä siis opimme: Muista aina var
mistaa, että käsijarru on tiukasti päällä, 
ettei vaihde mene vapaalle.

Toinen pieni tarina. Pieni ryhmä 
koiraihmisiä oli matkalla laivalla Tukhol
man näyttelyyn. Koirat hyttiin ja ryhmä 
syömään. Tässäkin asiassa huomaatte, 
että koirat ovat fiksuja ja oppivat pian 
miten ovet avataan. Siihen aikaan ei ol
lut hytti kortteja. Pieni vehnäterrieritkö 
pitkästyi ja päätti lähteä tutustumaan 
laivaan ja jos vaikka löytäisi omistajan
sa. Aikansa harhailtuaan käytävillä jou
tui ystävällisen henkilön luokse. Koska 
omistajaa ei näkynyt, päätti hän viedä 
koiran infoon. Kuulutus ei jostakin syys
tä tavoittanut, ei ehkä kuulunut ruoka
saliin, ja näin katsottiin parhaaksi pan
na pieni karkulainen laivan putkaan. 
Hätääntynyt omistaja kyseli koirastaan ja 
lopuksi selvisi, että missä tämä kadon
nut lammas oli. Loppuyö nukuttiinkin sit
ten onnellisesti yhdessä. Loppumatka vit
sailtiin sitten koiran putkareissusta.

Opiksi: varmista aina, että ovi on var
masti lukossa olit sitten laivalla, hotel
lissa tai vaikkapa kotona.

Itse varmistan aina kotoa lähtiessä
ni, että hellalla ei ole mitään houkutte- 
levia tuoksuja, veitset ovat laatikossa, 
kahvinkeitin varmasti sammutettu. Näil
lä meidän nelijalkaisilla on harvinaisen 
vilkas mielikuvitus.

Tässä muutamia hauskoja tarinoita, 
joilla kaikilla on onnellinen loppu.

Kellokoski on tosi mukava paikka 
asua. Luonto on lähellä, on metsää ja 
hyviä lenkkipolkuja. Ulkoilkaa koiranne 
kanssa tai ilman - liikunta on terapiaa 
varsinkin värikkäässä metsässä. 
Syysterveisin RJ

r  M y y d M m ^
edullisesti isokokoinen 

astianpesukone tarpeettomana 
Olli Hannula

040 829 6996 / 09 284 971 J
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Vuoden 2007 lehdet ilmestyvät seuraa
vasti:

1. numero: helmikuun alku 
(aineisto toimitettava 15.01.2007 
mennessä)

2. numero: toukokuun alku 
(aineisto toimitettava 15.04.2007 
mennessä)

3. numero: elokuun puoliväli 
(aineisto toimitettava 31.07.2007
MENNESSÄ)

4. numero: lokakuun alku 
(aineisto toimitettava 15.09.2007
MENNESSÄ)

5. numero: joulukuun alku 
(aineisto toimitettava 15.11.2007
MENNESSÄ)

Sähköpostiosoite on 
ohkolansanomat@gmail.com

Päätoimittaja:
Tanja Lundsten, p. 040 707 7329 
Taitto: Satu Leino, p. 040 415 8965 
Lehden ilmoitusmyynti:
Heli Allonen, p. 040 763 8911 
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy 
Jakelu: Yhdistysaktiivit

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

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

Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mah
dollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 10 eur 
/ vuosikerta.

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän 
yhdistyksistä muodostuva kylälehti- 
toimikunta, johon kuuluvat:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukas
yhdistyksestä,
Tarja Lähin Hyökännummen koulun van- 
hempaintoimikunnasta,
Iivo Koirikivi Hyökäpartiosta,
Satu Latostenmaa Ohkolan Diakonia- ja 
lähetystoimikunnasta,
Sari Tapper Ohkolan koulun vanhempain- 
toimikunnasta,
Eira Andersson Ohkolan Kylätoimikun
nasta,
Arja Alanko Ohkolan Martoista,
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

Hyökännummen asukasyhdistys ry. . K A H V I- JA  RU O KA -AST IASTO
kerää vapaaehtoista kannatusmaksua, joka vuonna KEVÄÄN JA KESÄN JUH LIIN .

2006 on 5 €.
V oit suorittaa sen tilille Ohkolan Maamiesseura

Keski-Uudenmaan OP 509230-28761, VIITE 233 Satu Latostenmaa
p. 019 688 9330, 040 5818605

Kiiti teistömaailma

K eskustie  4, 04600 MäntsäDä. 
puh 019 687 2000 
fax  019 687 2001 
m an tsa la@ kiin te istom aailm a.fi 
w w w .k iin te isto m aa ilm a .fi

¿k KERI PITOPALVELU
J  019 688 3114 

1  1  0400 903 287 
Puustellintie

< I f U P P  04661) NUMMINEN

Xosenqvistin MonitoimipaCveCu Ay

^ V i HITAS
Kaikki kotisi ja  yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Kesk i-Uudenm aan vakuutuspa lve lu  Kari Peussa 

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

PYYDÄ TARJOUS

KESK I-U U D EN M AAN

Q J  OSUUSPANKKI
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TALO- JA  HUVILAMYYNTI
Kastelli-kauppias
Tapio Rantanen  

puh. 040 767 2942 
SOITA!

KASTELLI
JÄRKEVIN  T A P A  T E H D Ä  KOT!

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA

Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 
Lumenauraukset

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

A & TP Laini©
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

puhu 0400 607 439 / Arto 
0400 678 749 / T im o 
0400 997 559 / Marko

M Ä N T S Ä L Ä -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

h  se se se
J a r v e m p a a m

mmm
Alhotie 14 
04430 Järvenpää 
puh 020 743 7560

Keskustie 8 
04600 Mäntsälä 
puh 020 743 7567 -

www.jarvenpaanlukko.fi

Marko Lindqvist Tmi
Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto va lm iskaluste ille  
- kalusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

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

Ta lom yyn t i  :
A r i  K i v i  v i r t a
J ä r n e f e l t i n k a t u  11
04400 Jä rvenpää
a r i  . k i v i v i  r t a @ p ia n i a t a i o . f i
P. 040 840 3069

PLUS-RUNKO  240 MM 

SEINÄN U-ARVO 0,166 
SUURELEMENTTITALO 

www.planiatalo.fi

T A R V I T S E E K O .  . .
- puutarhakoneesi korjausta?
- kiinteistösi huoltoa?
- pihasi kesä- tai talvi - 
kunno s s ap i t oa ?

- 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

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

PUUSEPÄNTYÖT - SAUNAT - PORTAAT - YMS

Puutyö Timo Salminen
Aittomäentie 29 
04530 OHKOLA 
040 515 5959 
(019) 688 9029
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lellii
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 
w w w .m ethodDutk isto .com /m in iQ tuom inen

Kellokosken Sivuapteekki

p a lve lee  a rk is in  9 »30 - 17 
puh. 0 9 - 284  511  

Tervetu loa !

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

P Ä Ä -, N IS K A - J A  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 U I

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 1 6 A 6 ,00100 Hki,p. (09) 622 1810

FYSIOTERAPEUTTI KIRSI LINDGREN
Kaivolantie 9, 04500 Kellokoski 

puh. 040-524 8862
- fysioterapia
- lymfaterapia

- MABS-lentokonesukat
- kylmägeelit edullisesti

Asemakatu 4,
MRTURI-KAMPAAMO Järvenpää

Puh. (09) 279 3550

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

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

KUKKATALO
|

Aliiotio 6, 04430 Järvenpä», 00 3797070 Palvelemmear*. 8 30, ia 848. su 948

Koski kello
04500 kellokoski
A

pufi. (09) 284 570
Ketto-ja kukta-aCan sekä [akjatavaroiden erikoisiiike 

Luotamme [aatuun

L ä ä k ä r i p a l v e l u n

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

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

Avoinna ma - pe Ho 8.00 -16.00
Puh.tunti ma - pe Ho 11.30-12.00, yleislääkärit

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

* ,<*

Satu Haakanen
040 531 6681

Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

K e l l o k o s k e n  K u k k a

Vanha Valtatie 197 
04500 Kellokoski
Avoinna

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

Myös lahjatavaraa ja  sidonta .velut

Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 
* kotiesittelyt * lahjakortit 

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