
Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998, jakelu Ohkolan ja Hyökännummen taloudet.



Teksti: Karita Laisi T oimitukselta

Y hteisöllisyyden vuosi

Ohkolan harrastuselämä on taas pyörähtänyt käyntiin, kyläläisille on tarjolla monenlaista mahdollisuutta 
harrastaa. Uusi vuosi alkoi, mutta harrastustoiminnalla, kuten koulun lukuvuodella, on oma rytminsä.
Vaikka kevättä kohti mennään uusin voimin, on kevät harrastusmaailmassa se toinen puolikas, tuttu ja 
jo vakiintunut aika. Ohkolan Nuorisoseurassa mietitään kevään kuluessa sirkuksen kevätnäytöksen ja 
Öljymäen juhlavuoden lisäksi jo ensi syksyn tarjontaa ja tarpeita.

Sekä aikuiset että lapset ovat kiinnostuneita liikunta-ja kulttuuriharrastuksista - lasten liikunta on niin kysyttyä, että yritim
me kevätkaudeksi saada vielä yhden "pikku sirkus" ryhmän. Valitettavasti salivuorot ja ohjaajan aikataulu ei onnistunut mene
mään yksiin. Uusia ryhmiä on luvassa vasta syksyllä.

On todella hienoa, että kylässämme on tarjolla lapsille, nuorille ja eri-ikäisille aikuisille mahdollisuuksia harrastaa ja tavata 
toisiaan, virkistäytyä ja kohottaa kuntoaan. Niin diakoniapiirin toimeliaat naiset ja miehet kuin lasten harrastusryhmiä vetävät 
aikuisetkin, ovat kaikki äärettömän arvokkaita. Heidän työpanostaan ei voi rahassa mitata eikä kyseessä myöskään ole yli- 
ihmismäinen jalo "uhrautuminen" Terveellä pohjalla oleva vapaaehtoistyö ja harrastustoiminta ovat nimittäin palkitsevia kaikil
le osapuolille. Diakoniapiiri ylläpitää lähimmäisistä huolehtivaa verkostoa. Hyvä seuratoiminta tarjoaa koulutusta, verkostoja, 
ystävyyssuhteita sekä oppimiskokemuksia ja saattaa innostaa aikuista uudelleen- tai täydennyskoulutuksen pariin. Harrastami
nen ja monipuolinen yhdistystoiminta tuo sisältöä omaan työhön tai kannustaa tekemään virkistäviä muutoksia arkielämään. 
Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys kulkevat käsi kädessä.

Hyviä hetkiä hyvien harrastusten parissa tänä vuonna ja Öljymäen juhlavuonna toivotettakoon kaikille: Onnellista 
yhteisöllisyyden juhlavuotta! Öljymäki on Ohkolan kesäteatteri!

Laskiaisena juonnetaan tukkeja Seuratalon pihapiirissä. Lisää sivulla 4

laukivuoreila metsäajokurssilla 
joulukuussa 2006.

Kannen kuva: Eija Hynninen
"Kuluvan talven joulukuu jää historiaan kaikkien aikojen lämpimimpänä. Kuvassa Ohkolan joki 10.1.2007. 

Vesi tulvakorkeudessa, syysviljat ja  nurmet loistivat vihreinä auringonpaisteessa, lämpötila +6 C."



T A P A H T
Hyökännummen

VANHEMPAINT01MIKUNTA

Luento
to 8.2. klo 18.30-20 Kellokosken Ruukin 
koululla Milja Husu (Heron/Helsingin seu
dun erilaiset oppijat) luennoimassa ai
heesta erilaisten oppijoiden tunnistami
nen ja ohjaaminen sekä vanhemmuuden 
tukeminen.
Järjestäjänä Tuusulan Ruukin koulun 
vanhempainyhdistys ja Hyökännummen 
vanhempaintoimikunta.

Talviliikuntapäivä
ke 14,2. Hyökännummen koululla

Vanhempainilta
to 15.3. klo 18.30 aiheena koulun ja ko
din välinen yhteistyö

Kahvikonsertti
su 15.4. klo 15 Hyökännummen koululla

VVappukarnevaalit
ma 30.4. kouluajalla klo 11.30-

/ **

O hkolan Diakoniatoimikunta

Eläkeläisten virkistyspäivät
ke 21.02., 21.03. ja 18.04. klo 12-15 
Ohkolan Nuorisoseurantalolla.
Kyytiä tarvitsevat soittakaa aamulla klo 
8.00 aikaan.

Virsilauluilta
to 29.03. klo 18.30
Lea ja Viljo Kotiluodolla, Ohkolantie 257 

Puuroaamiainen
ke 07.03. klo 9 Hyökännummen kerho- 
talolla

Kinkerit
ke 28.02. klo 18.30
Tuija ja Ilkka Allosella, Ohkolantie 288

Ohkolalaisten Kirkkopyhä 29.04.

Kaikkiin näihin tilaisuuksiin kyytiä tarvit
sevat, soittakaa p. 019-688 9240 / 0400 
988 878 / Kotiluoto

U M A K A L

Kansalaisopisto

Hyökännummen koululla
Lapsi-vanhempi -jumppa ti 9.1. alkaen 
klo 16.15-17.15. Huom! Muuttunut aika.

**

O hkolan Kylätoimikunta

Kasvattajalta
13.2. klo 18.30 Kunnantalon valtuusto
sali. Illan puhujana on Mielenterveyden 
keskusliitosta, kuntoutussuunnittelija Outi 
Stälbergin. Hän vastaa Mielenterveyden 
keskusliitossa perhetyöstä.

Ystävänpäivä Rusettiluistelu
to 14.2. Ohkolan koulun luistinradalla.

Disko
6. Ik;n voimin järjestyy kevään aikana 
4-6 luokan perjantai-illan disko

**

O hkolan N uorisoseura

Sääntömääräinen vuosikokous
ti 27.02. klo 18.30 Ohkolan Ns-talolla. 
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita mukaan!

Perinteinen laskiaistapahtuma
laskiaissunnuntaina 18.2. klo 12-15 
Ohkolan Ns-talon pihapiirissä. Luvassa 
hevosohjelmaa, buffetti ja muuta haus
kaa koko perheelle. Järj. Ohkolan NS ja 
Suomen Työhevosseura.

Ruskavaellus
Nuorisoseura suunnittelee ruskavael- 
lusta Lappiin 9.-15.9. Ensimmäinen pala
veri on su 11.2. klo 19 Ns-talolla. Kaikki 
kiinnostuneet mukaan suunnittelemaan 
retkeä ja kuulemaan lisää!

E N T E R !
OKA

Kevätkokous
ke 11.4. Ohkolan koululla. Klo 18 jae
taan talven hiihtokilpailujen palkinnot ja 
klo 18.30 alkaa kevätkokous.

Talviljikuntakausi
Sarjahiihdot
ke 7.2. ja ti 13.2. klo 18.30 Ohkolan 
Seuratalon valaistulla ladulla. 
Saijahiihtojen hiihtotapa on perinteinen. 
Sarjahiihdoissa on kaikki sarjat 4-vuo- 
tiaista alkaen ja edellyttää luonnollisesti 
riittävästi lunta ja että pakkasta ei ole 
enempää kuin -15 C. Mikäli sääolot es
tävät sarjahiihdot - yritetään seuraaval- 
la viikolla uudelleen.

Ohkolan Okan Mestaruushiihdot pe
rinteisellä tyylillä
ke 28.2. klo 18.30 Seuratalon valaistulla 
ladulla (pakkasraja -15 C).

Vapaan tyylin mestaruushiihdot
ilmoitetaan myöhemmin.

Paikallislehtien seurapalstoilla lisätieto
ja tapahtumista.

VPK
Sääntömääräinen kevätkokous
to 29.3. klo 19 palotallilla Ohkolan VPK:n 
ja Ohkolan palokuntayhdistyksen vuosi
kokous.
Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!
Johtokunta

Talvitapahtuma
VPK:n ja Okan yhteinen talvitapahtuma 
suunnitteilla maaliskuun puolivälissä. 
Tarkemmin paikallislehtien seurapals- 
toilta.

Vauriopuukurssi
VPK:n vauriopuukurssi Ohkolassa (121) 
23.-24.3.
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Tekstit: Heli Allonen ja Tanja Lundsten

Nuorisosi mm kootut

Jäsen p o s t i a  l u e t t ä ° 

v i s s a  S e u r a t a l o l l a

Nuorisoseuran jäsenille tarkoitettuja leh
tiä on luettavissa seuratalon eteisessä. 
Lehtiä pääsee lukemaan aina, kun talol
la on jotakin toimintaa ja ovet ovat auki. 
Seuratalolle tulee mm. Suomen Nuori
soseurojen Liiton lehdet Nuorisoseura- 
lehtija Knuutiset, Uudenmaan Nuoriso
seurain Liiton lehti Uutismaa sekä Suo
men Harrastajateatteriliiton lehti Repliik
ki. Lehdet ovat kaikkien jäsenten luetta
vissa, ja niistä löytää tietoa mielenkiin
toisista tapahtumista ja koulutuksista.

O l e t k o  k i i n n o s t u n u t

TEATTER1TOIM1NNASTÄ?

Ohkolan Nuorisoseura etsii mukaan 
harrastustoimintaansa;
-lavastuksen suunnittelijaa 
-rakennus/purkutaitoisia ihmisiä 
-maskeeraus/puvustus/ompeluta ¡toisia 
ihmisiä
-äänimiehen apulaisia
-kahv ila to im innasta/jä rjestyksen-
va Ivon nasta kiinnostuneita
Jos haluat tulla toimintaan mukaan, ota
yhteyttä 050 4356330 / Tanja Lundsten

R.USKAVAELLUS SYYS“ 

KUUSSA

Nuorisoseura suunnittelee ensi syyskuul
le ruskavaellusta Lappiin. Muutaman 
vuoden tauon jälkeen yritetään herättää 
vaellusretket jälleen henkiin. Ruska- 
vaelluksella on oltu kerran aikaisemmin
kin, silloin Urho Kekkosen kansallispuis
tossa. Seuraavan vaelluksen ajankoh
daksi on suunniteltu 9.-15.9.

Ensimmäinen suunnittelupalaveri on 
sunnuntaina 11.2. klo 19 Ns-talolla. Kaik
ki kiinnostuneet mukaan! Retkestä voi tie
dustella lisää Into Saariselta puh. 0400 
453 490.

Laskiaisena taas

HEVOSTELLAAN

Laskiaissunnuntaina 18.02. klo 12-15 on 
taas tarjolla hevosajelua ja hernesoppaa. 
Jo perinteeksi muodostunut laskiaisrieha 
pidetään Seuratalolla ja sen pihapiiris
sä. Yhteistyö Suomen työhevosseuran 
kanssa on tuonut paljon lapsiperheitä ja 
kyläläisiä paikalle viettämään hauskaa 
yhdessäoloa ja nauttimaan talvipäivästä 
laskiaispullan tuoksussa.

Tämä vuosi on suomenhevosen juh
lavuosi. 100 vuotta on kulunnut suoma
laisen hevosen kantakirjan perustami
sesta. Kantakirjauksella pyritään takaa
maan suomenhevosen tulevaisuus mo
nipuolisena ja kysyttynä hevosrotuna. 
Työhevosseuran ja muidenkin suomen- 
hevosjärjestöiden tavoitteena on tuoda 
oma ainoa maassamme kehitetty hevos
rotu koko kansan tietoisuuteen.

Laskiaistapahtumassa työhevosseu- 
ralla on työnäytöksenä vanhan ajan "sa
votta " kuormausta eli tukkikuorman te
koa ja vetoa suomenhevosella. Myös näy
tetään miten tukkeja "Juonnetaan", jo
ten tervetuloa katselemaan. Talutus- 
ratsut ja rekihevoset ovat myös valmii
na. Sisällä seuratalolla maistuu keittoja 
kahvit pullan kera.

Jos lumitilanne on heikko, tarjotaan 
kärryajelua ja hevostyökaluston esitte
lyä.
järj. Ohkolan Nuorisoseura ja Suomen 
työhevosseura

Kesä vie P ielisen

RANNALLE

Öljymäki täyttää 50 vuotta. Juhlavuoden 
kunniaksi Öljymäellä tehdään vahvaa 
draamaa aikuisten voimin ja poiketen 
miltei jo perinteiksi tulleista koko per
heen näytelmistä. Ensi kesänä nähdään 
Heikki Turusen kirjoittama SIMPAUTTAJA. 
Markku Hyvösen ohjaamana ja drama- 
tisoimana luvassa on hurttia huumoria 
ja kipakkaa tekstiä aikuisemmalle väes
tölle. "Tapahtumat sijoittuvat Pielisen 
rannalle kylään, johon saapuu kummal
linen mies. Luonnollinen elämänrytmi 
häiriintyy, Simpauttaja tuhoaa ja raken
taa ihmissuhteita. Ja kun hän syksyllä 
lähtee, ei mikään ole ennallaan."

Öljymäellä nähdään iso joukko van
hoja konkareita, mutta myös vähemmän 
kokemusta omaavia harrastajanäytteli
jöitä, jotka saavat olla loistavassa opis
sa. Näin Öljymäen perinteikäs osaami
nen jatkuu tulevaisuudessakin näytteli
jöiden ja ohjaajien osalta. Rooleissa 
mukana mm. Olli Hannula, Kari Suuro
nen, Heikki Simolin, Jyrki Kosonen, Sam
po Rantanen, Aatu Johansson, Eira An
dersson, Leena Herlevi-Valtonen, Anu 
Uhlenius.

Kiitos

Haluan kiittää Kuopion ta
kana - näytelmän näytte
lijöitä, kuiskaajaa, keittiö
henkilökuntaa ja järjes- 
tyksenvalvojia. Kiitokset 
myös näyttelijöiden koti
joukoille.
Mukavaa talven jatkoa
toivoo
Ari Lehto

4



Kir jo ™
m ■

OUYMÄ&CI-
MyiSTOsi
Öljymäen kesäteatterin viettäessä 50- 
vuotisjuhliaan vuonna 2007, Ohkolan 
Nuorisoseura haluaa kerätä kyläläisten 
ja muiden kesäteatterimme kokijoiden 
muistot Öljymäestä. Erityisen kiinnostu
nut seura on ensimmäisten vuosikym
menten muistoista mutta jokainen tari
na, vaikka kuinka lyhyt, on tervetullut. 
Muistosi voi olla yksittäinen sattumus tai 
seikka, jonka olet omakohtaisesti Öljy- 
mäellä tehnyt tai kokenut. Voit kirjoittaa 
myös siitä, miltä tuntui näytellä, minkä
laisia talkoohommia teit ja kenen kans
sa, mitä Öljymäki sinulle merkitsi, min
kälaisia ystävyyssuhteita mäeltä sait tai 
syttyikö rakkaus teatteriin. Seura tallen
taa muistot arkistoonsa ja vuoden 2007 
Kylälehdessä julkaisemme kirjoittajan 
luvalla joitakin muisteloita.

Kaikkien kirjoittaneiden kesken arvo
taan 10 vapaalippua Öljymäelle Simpaut
tajaa katsomaan.

Kirjoita muistosi ja toimita se nimesi 
sekä yhteystietosi kanssa Ohkolan 
Nuorisoseuralle.

Postiosoite: Ohkolan Nuorisoseura ry., 
Ohkolantie 555, 04530 Ohkola. Sähkö
posti: teatteri@ohkolannuorisoseura.fi,

O hkolan

ISIS
WWW.Ot-*<OLAr̂ lUORISOSHJRA.FI

Teksti: Heli Allonen, kuva: Mikko Nieminen

Kare Suuroselle kunniamerkki

Seuratalon näyttämöllä on esitetty jou
lu-tammikuussa Gustaf von Numersin 
huvinäytelmää Kuopion takana. Näytel
män ohjasi Ari Lehto, ja näytelmä kerä
si kolme ja puoli sataa katsojaa.

Tapaninpäivän näytöksessä nuoriso
seura muisti Kari Suurosta Suomen Har
rastajateatteriliiton hopeisella ansio
merkillä. Kari on näytellyt Ohkolassa vuo
desta 1981 asti ja on vuodesta toiseen 
ollut aktiivinen tekijä Ohkolan teatteris

sa. Kari on saanut monista roolisuori
tuksistaan erityistä kiitosta. Vuonna 2003 
Kari sai Suomen Harrastajateatteriliiton 
TeatteriTapauksessa Lapualla Kortti-pat
saan parhaasta m iesroolista Laura 
Buttlerin ohjaamassa näytelmässä Kosinta. 
Teatterintekijöiden keskuudessa Kari on 
pidettyjä luotettu näyttelijätoveri. Kari 
nähdään lavalla seuraavan kerran ensi 
kesänä Öljymäellä.

Teksti : Heli Allonen

I JuORISOKYSEL Y

Nuorisoseura teetti syksyllä ohkolalaisille 
nuorille ja varhaisnuorille kyselyn, jon
ka tarkoituksena oli kartoittaa heidän 
mielipiteitään ja näkemyksiään harras
tusmahdollisuuksista ja nuorten huo
mioimisesta Ohkolassa. Kyselyn toteutti 
David Jokinen, joka suoritti opintoihinsa 
liittyvän harjoittelujakson nuoriso
seurassa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 41 9-19 - 
vuotiasta nuorta, joista suurin osa asuu 
Ohkolassa. Ohkolalaisten lisäksi kyselyyn 
vastasi sirkuskoulun aktiivisia harrasta
jia Kellokoskelta, Arolasta, Mäntsälästä 
ja Hautjärveltä. Lasten harrastuksetpa 
erityisesti sirkuskoulu on muodostunut 
erinomaiseksi paikaksi tutustua eri ky
län lapsiin ja aikuisiin. Tänä vuonna sir
kuksessa on 90 lasta ja kuvataidekurssilla 
9.Aktiivlsten harrastajien lisäksi kyselyyn 
vastasivat Ohkolan koulun 5. ja 6. luok
kien oppilaat.

Vastaajista 29 ilmoitti olleensa mu
kana nuorisoseuran toiminnassa, joko 
harrastamassa, näyttelemässä tai tal
koissa. Nuorten mielestä vapaa-ajan toi
mintaa on Ohkolassa mukavasti, joskin 
vastauksissa kaivattiin lisäksi discotanssi- 
kurssia ja iltapäiväkerhoa pienemmille 
lapsille. Nuoret kaipasivat myös kylä
kauppaa.

Kyselyyn vastanneiden mielestä las
ten ja nuorten ääni pääsee Ohkolassa 
kuuluviin. Lasten ja nuorten ajatusten 
esilletuloa voisi kuitenkin edelleen paran
taa tämäntapaisilla kyselyillä ja sillä, että 
aikuiset kuuntelisivat nuoria enemmän. 
Vastaukset kertovat myös, että nuoret 
haluaisivat olla mukana päättämässä lap
sia ja nuoria koskevista asioista sekä 
suunnittelemassa harrastustoimintaa ja 
kenties myös harrastuspaikkoja omalla 
kylällä.

Kyselyssä kysyttiin myös kylälehden 
merkitystä nuorille ja sen tuomia mah
dollisuuksia vaikuttamisessa. Vastauksis
ta tuli ilmi erityisesti se, että kylälehteä 
luetaan paljon. Moni toivoi kuitenkin las
ten ja nuorten näkökulman nostamista 
entistä enemmän esille. Kylälehti- 
toimikunta haluaakin muistuttaa, että 
lehteen saavat kirjoittaa kaikenikäiset 
kyläläiset! Myös oma lasten ja nuorten 
palsta on mahdollista perustaa, jos ha
lukkaita kirjoittajia löytyy. Nimimerkilläkin 
saa kirjoittaa, kunhan kirjoittajan oikea 
nimi on toimikunnan tiedossa. Rohkeas
ti vain tarttumaan kynään ja kertomaan 
omia ajatuksia ja mielipiteitä kylälehden 
palstoilla!
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Teksti: Riitta Nordgren

Teksti: Heli Allonen ^  .  «
O hkolan koulun Vtk

V alinnainen  lehtikurssi 
käynnissä  O hkolan koululla

I lmaisun iloa Lukukauden kolmas valinnaisainejakso pyörähti käyntiin 
tammikuun alussa Ohkolan koululla. Ensimmäistä kertaa 
valinnaiskurssivalikoimasta löytyi myös lehtikurssi, jossa 
5. ja 6. luokkalaiset lehden teosta kiinnostuneet oppilaat 
pääsevät kirjoittamaan lehtijuttuja ja tutustumaan lehden 
tekoon. Kurssia vetävät opettajat Sari Auramo ja Heli 
Allonen, ja kurssilaisia on yhteensä 16.

Näillä sivuilla olevat haastattelut ovat iehtikurssilaisten 
ensimmäiset tuotokset.

Teatterileirillä 6.6.-10.6.2007 
Lappeenrannassa

Lasten Kalenat odottaa vuosittain n. 1200 
lasta ja nuorta niin Suomesta kuin 
ulkomailtakin. Tänä vuonnakin kutsu on 
lähetetty mm. Venäjälle, Guatemalaan 
ja Kiinaan. Kalenoissa lapset esiintyvät 
kansantanssikonserteissa ja teatteri
esityksissä sekä osallistuvat pääjuhlaan, 
illanviettoihin, rantajuhlaan ja diskoon. 
Kalenat tarjoaa 18 erilaista työpajaa, 
mm. teatterin-, sirkuksen-, tanssin-, 
kädentaitojen-, musiikin ja median 
aloilla. Työpajoissa opettavat ammatti
laiset.

Teatterileiri toimii Lasten Kalenoiden 
yhteydessä koko tapahtuman ajan 
keskiviikosta sunnuntaihin. Teatterileiri 
on suunnattu alle 16 -vuotiaiden lasten 
ryhmille ja heidän ohjaajilleen. Leirin oh
jelmassa on improvisaatiota, naamioita, 
draamaa, elokuvaa, näyttämöliikuntaa ja 
teatteriesityksiä. Teatterileirille ja tapah
tumaan osallistuvien osallistumismaksu 
ke-su 115 euroa sis. yhteismajoituksen 
koululla, ruokailut, teatteriopetusta ke
la, illanvietot, diskon, rantajuhlan sekä 
vakuutuksen.

Kerätään Ohkolasta ryhmä 10-16 vuo
tiaita ja lähdetään oppimaan! Nyt kun 
Nuorisoseurakaan ei tarvitse lapsi- 
näyttelijöitä ensi kesän Simpauttajaan, 
niin voitaisiin hyödyntää "vapaa kesä" 
tällä tavalla. Allekirjoittanut suunnittelee 
(ainakin toistaiseksi) lähtevänsä mukaan, 
vaikka ei varsinaisesti ohjaaja olekaan. 
Toinenkin täysi-ikäinen huoltaja olisi tar
peellinen.

Ilmoittautuminen osoitteeseen seppo. 
savela@pp.inet.fi helmikuun loppuun 
mennessä. Tarvitaan nimi, syntymäaika, 
puh ja osoite. Tämä ilmoittatuminen on 
alustava, kirje sitovasta ilmoittautumi
sesta lähetetään kaikille asiasta kiinnos
tuneille.
Lisää tietoa www.kalevannuoret.fi 
T: Riitta Nordgren p. 050 376 6428

K o ulun  o p p i l a s  m ä ä r ä  y l it t i
HILJATTAIN SADAN OPPILAAN 
RAJAN

Kävimme kysymässä koulun rehtorilta 
Sirpa Materolta asiaan liittyviä kysymyk
siä.

Kysyessämme Sirpalta milloin viimek
si oppilaita on ollut näin paljon Sirpa to
tesi, että hänen aikanaan aina on ollut 
enemmän oppilaita kuin nykyisin.

- Koulumme on nykyään melko pieni. 
Aloittaessani työt täällä oppilaita oli hie
man enemmän kuin nyt. Tällä hetkellä 
koulumme on viiden tai kuuden suurim
man Mäntsälän koulun joukossa, kertoo 
Sirpa.

Sirpa opettaa tällä hetkellä kuudetta 
luokkaa. Tiedustelimme Sirpalta, miltä 
tuntui olla itse kuudennella luokalla.

- Silloin kun olin kuudennella luokalla 
kävin yhdysluokkaa, jossa oli kahdeksan 
kuudesluokkalaista sekä neljäs luokka, 
Sirpa muistelee.

- Koska olen rehtori ja opettaja, jos
kus tuntuu, että luokan tuntien valmiste
luihin ei riitä tarpeeksi aikaa. Kuuden
nen luokan lisäksi opetan kahta muuta 
luokkaa, Sirpa sanoo.

Koulun muusta henkilökunnasta Sir
pa kertoo, että koulun entinen vara
rehtori Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen 
lähti kahdeksi vuodeksi Pietariin ja Sari 
Auram o tuli hänen tila lleen  vara
rehtoriksi. Koulumme muita opettajia 
ovat Heli Allonen, Anna-Maija Kajander, 
Jari Kuljuja Pia Ström. Lisäksi koululla 
työskentelee talonmies Vesa Pirjola ja

keittäjä Kirsi Nyrhinen sekä koulunkäynti
avustaja Eija Karlsson.

Meitä lehtikurssilaisia kiinnosti myös, 
tunteeko Sirpa yhtään toimittajaa. Sir
pa kertoi tuntevansa erään päätoimitta
jan sekä tavallisen toimittajan.

Teksti: Hanna Aronen ja Oscar Nevalai
nen

Pia Ström palasi
ÄITIYSLOMALTA TÖIHIN

Ohkolan koululla jo pitkään työskennel
lyt Pia Ström palasi töihin äitiyslomalta 
joulun jälkeen. Pia opettaa nykyään vii
dettä luokkaa. Piian mielestä oli muka
vaa tulla koululle takaisin töihin, koska 
koululla on kivoja oppilaita ja työkave
re ja .

Pia toteaa, että oli vaikeaa tulla toi
sen opettajan jäljiltä töihin erilaisten 
opetusmenetelmien vuoksi. Pia ei ehti
nyt miettiä paljon työasioita äitiyslomalla. 
Hän harrastaa vapaa-ajalla laulamista ja 
käsitöitä.

Teksti: Jaakko Vainio ja Jussi Mikkonen
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Ohkolan koulun talonmies Vesa Pirjola 
aloittaa työpäivänsä aikaisin aamulla, 
jolloin hän tulee koululle avaamaan 
luokkarakennusten ovet.

Kysyimme Vesalta, onko sateinen tal
vi haitannut hänen työtänsä.

- On jossain määrin, Vesa toteaa.
- Kun kelit muuttuvat, hiekoitustarve 

lisääntyy, Vesa sanoo. Lumitöitä Vesan 
ei ole tarvinnut tehdä, kun lunta ei ole 
ollut.

- Lumeton talvi oli lumitöiden kannalta 
helpompi, Vesa kertoo. Vesa pitää työs
tään, mutta häntä harmittaa ilkivalta. 
Ikkunalaseja Vesa joutuu välillä vaihtele
maan, kun jalkapallo rikkoo ikkunan.

- Joskus haen jalkapallon katolta, 
mutta se ei ole hankalaa. Haen jalka
palloja 6-10 kertaa vuodessa Ohkolan 
koulun katoilta, Vesa toteaa.

Teksti: Petra Tapper ja Nelma Halonen

Talonmiehen lumeton talvi

M iten käytalviliikunnän?

Haastattelimme Ohkolan koulun opetta
jaa Jari Markus Kuljua, joka on ollut 
Ohkolassa opettajana jo yhdeksän vuot
ta. Tänä vuonna hän opettaa neljättä 
luokkaa ja liikuntaa kuusi tuntia viikos
sa. Kyselimme Jarilta, miten lämmin tal
vi vaikuttaa liikunnan opetukseen.

- Lunta pitäisi olla 20 cm, että voisi 
harrastaa talviliikuntaa. Jos lunta ei tuli
si, pitäisi opetussuunnitelma suunnitella 
uudestaan, Jari kertoo.

Halusimme myös tietää, mitä talvi- 
liikunnassa tehdään tänä talvena.

- Harrastetaan hiihtoa, luistelua ja 
hiihtokilpailukin olisi mukava olla, kertoo 
Jari.

- Pian varmaan päästään luistele
maan, Jari jatkaa.

Jari muistelee hauskinta liikunta
tuntia, jolla pelattiin rytkyä eli eräänlai
sta amerikkalaista jalkapalloa umpihan- 
gessa pellolla.

Teksti: Klara Tapper ja Silja Roos

Ohkolan koululla työskentelevä Eija 
Karlsson kertoi haastattelussamme työs
tään koulunkäyntiavustajana.

- Työssäni avustan oppilaita ja tar
vittaessa tuuraan opettajia, kertoo Eija.

Eijalla kävi mielestään onni, että pää
tyi kouluavustajaksi. Eija valittiin viiden
kymmenen muun hakijan joukosta.

Eija kertoi myös lomasuunnitelmis- 
taan: - Aion lähteä kesälomalla kalastus- 
vaellukselle Lappiin.

Teksti: Sami Lindqvist ja Roope Leppä
nen

Eijan ensi kevät ja kesä

Ruokaa O hkolan koulun
VÄELLE

Haastattelimme koulumme keittäjää Kirsi 
Nyrhistä, 29. Saavuimme haastattelu- 
paikalle Ohkolan koulun ruokalaan. 
Muistutimme Kirsiä sovitusta haastatte
lusta, istuuduimme ruokalan penkeille ja 
aloitimme haastattelun.

Kirsi kertoo, että hän joutuu joka päi
vä arvioimaan valmistettavan ruoan mää
rän. Perunoita menee noin 14 kg, jos on 
perunat ja kastiketta. Tänään meni 3 kg 
makaronia ja 8 kg broileria.

Kirsi toteaa, että tämähän on valmis- 
tuskeittiö, joten esim. muusi tehdään 
itse. Ei niin kuin monissa Mäntsälän kou
luissa, jossa ruoka vain lämmitetään.

Kysyimme, että mistäköhän tulee ylei
nen harhaluulo siitä, että kouluruoka on 
pahaa.

-  En minä yhtään tiedä mistä se tu
lee. Mutta onhan suurissa määrissä tehty 
ruoka eri makuista kuin kotona tehty.

- Ottaako pattiin, kun oppilaat otta
vat paljon ruokaa, eivätkä välttämättä sit
ten syö sitä? kysyimme.

- Ehkä se vähän, koska on sellainen 
sääntö, että jos ottaa itse ruokaa, niin 
se pitää syödä loppuun. Mutta jos edes 
maistaa, niin se on hyvä, Kirsi vastasi.

Sitten vielä tiedustelimme: - Onko 
tämä unelmiesi työ?

Kirsi vastasi, että unelma on aina ol
lut joku kokkijuttu. -  Pidän paljon ruoan
laitosta. Teen mielelläni esimerkiksi omia 
lempiruokiani, jotka ovat broileriruokia.

Teksti: Sara Ollikainen ja Saila Smith

Haastattelimme Anna-Maija Kajanderia, 
joka opettaa 2.lk Ohkolan koulussa ja 
kysyimme miltä tuntui itse olla aikoinaan 
Ohkolan koulun oppilaana.

Hän kertoi aloittaneensa koulun 
Ohkolassa vuonna 1969. Hänen lempi- 
aineitansa ala-asteella olivat ainekirjoitus 
ja matematiikka. Anna-Maijan ollessa 
oppilaana täällä oli vain ylätalo ja ala
koulu, jossa silloin ei ollut vielä uutta sii
peä. Nykyisen liikuntasalin kohdalla oli 
ulkovessat ja opettajan autotalli.

Anna-Maijan opettajana ensimmäi
sellä luokalla oli Leena Pyynönen, 2 - 
3.lk:lla Eeva Jukola sekä 4.-6.lk:lla Arvo 
Ikonen. Anna-Maijan ollessa oppilaana 
koululle tuli neljäs opettaja. Koko kou
lussa oli silloin noin 82 oppilasta ja niis
tä noin 16 oppilasta oli Anna-Maijan luo
kalla. Anna-Maijan parhaimmat ystävät 
koulussa olivat Johanna, Regina ja Mari
anna.

Anna-Maija viihtyi Ohkolan koulussa 
oppilaana ja nykyisin myös opettajana.

Teksti: Viliina Jetsu ja Helmiina Halonen

O hkolan koulu ennen ja nyt

Kolmasluokkalaiset 
aloittivat valinnaisaineet

Ohkolan koululla on erilaisia valinnais
aineita 3-6 luokille. Valinnaisaineita ovat 
tänä vuonna esimerkiksi draama, käden
taidot, kuvataide, erätaidot, suomalainen 
kirjallisuus, liikunta ja atk sekä lehti
kurssi, jolla tämäkin juttu on kirjoitettu. 
Valinnaisaineita on kaksi tuntia viikossa. 
Haastattelimme kolmannen luokan op
pilaita ja kysyimme, mitä mieltä he ovat, 
kun he ovat ensimmäistä vuotta valin
naisissa. Haastattelimme Jasmin Paat- 
siota, Risto Nikkilää, Rasmus Tapperia 
ja Kirsi Strömiä.

Heidän mielestään valinnaisaineissa 
on ollut kivaa ja jännittävää. Kysyimme, 
missä valinnaisaineissa he olivat olleet. 
Haastattelemamme oppilaat olivat olleet 
draamassa, kädentaidoissa ja suomalai
sessa kirjallisuudessa.

Valinnaisaineita opettavat Ohkolan 
koulun opettajat ja seurakunnan nuori
so-ohjaaja Jokke Mäkinen.

Teksti: Liisa Niemi ja Hanne Eskelinen
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O hko lan  o sayleiskaava

KYLÄTOIMIKUNNAN HAASTEENA

Teksti ja kuva: Eija Hynninen
O hkolan

KYLÄTOIMIKUNTA

Kyläkokous pidettiin sunnuntaina 26.11.2006. Kokouksessa valittiin kylätoimikunta 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (v. 2007-2009).

Eira Andersson luovutti puheenjohtajuuden Eija Hynniselle. Jäseninä toimikunnassa on 
Tuula Iivonen, Juha Halme, Seija-liisa Peltoranta, Juha Vainio, Iikka ABionen, Sirpa Matero, 
Markku Saalo ja Seppo Lepola.

T oiminnan suuntaviivoja 
VUODELLE 2007
- Tärkein asia on Ohkolan kylään laa
dittava osayleiskaava; Vuoropuhelun ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksien luominen 
Mäntsälän kunnan kaavoittajan ja kylä
läisten välillä
- Kevyenliikenteenväylän avajaistapahtu
man organisointi, yhdessä Hyökännum- 
men asukasyhdistyksen ja kyläläisten 
kanssa
- Kulttuuripolkuhankkeeseen osallistumi
nen yhdessä Mäntsälä-seuran kanssa
- Lisäksi kylätoimikunta ottaa mahdolli
suuksiensa mukaan kantaa ajankohtai
siin asioihin

Kaksi ajankohtaista asiaa laitettiinkin 
heti toimeksi;

Tielaitoksen lopetettua työt kevyen
liikenteen väylällä talven ajaksi, koulu jäi 
ilman pysäkkiä. Linja-autot joutuivat py
sähtymään keskelle toista ajokaistaa. 
Kunnan teknisen toimen kautta vies
timme kulki siten, että nyt pysäkki on

liikennöitävässä kunnossa. Talvikunnos
sapito on myös hoidossa. Myös Putto
sen kaupan pysäkki on pois käytöstä. 
Siinä kohtaa koijaustyö olisi ollut niin iso, 
että pysäkki tulee vasta, kun väylän ra
kentaminen jatkuu. Siinä kohtaa bussi 
pysähtyy tiealueelle. Turvallisuussyistä 
olisi parasta reippailla joko koulun tai 
ompelimon pysäkille.

Toinen lausunnon arvoinen asia oli 
entisen kyläkaupan kohdalle suunnitel
lut keskikorokkeelliset suojatiet, 2 kpl. 
Korokkeet on suunniteltu (v.1994) siihen 
aikaan kun kauppa vielä toimi ja suun
nittelijat halusivat korostaa kyläkeskuk
sen erottumista muusta ympäristöstä. 
Käydyssä keskustelussa kaikki olivat sitä 
mieltä, että korokkeet ovat nyt tarpeet
tomia. Kauppaa ei enää ole. Ompelimo 
toimii yksityisasuntona ja asiakasmäärät 
ovat pieniä verrattuna päivittäistavara
kaupan kävijöihin. Keskikorokkeiden aja
teltiin kapeassa tienkodassa olevan tur- 
vallisuusvaikutuksiltaan arveluttavat,

mm. leveiden ajoneuvojen arvioitiin ai
heuttavan vaaratilanteita. Puheenvuo
roissa todettiin pelkän suojatien olevan 
paras ratkaisu.

Lisäksi päätettiin kiinnittää huomiota 
tienvarren viheriöihin ja istutuksiin. Sa
moin toivottiin kunnollisia ja kauniita 
katoksia pysäkeille. Kevyenliikenteen
väylän loppuminen pohjoiseen kuljetta
essa jo seuratalon kohdalle todettiin 
puutteeksi. Tien varressa on paljon asu
tusta, tie on kapea, ajonopeudet korkei
ta ja tieosuudelta puuttuvat valot.

Kunnan kaavoittaja
KYLÄTOIMIKUNNAN VIERAANA
Kunnan kaavoittaja luovutti kylätoimi
kunnalle tehdyt selvitykset, jotka ovat 
osayleiskaavalaadinnassa virkamiestyön 
pohjana; Luontoselvitys, maisema
selvitys, ympäristömeluselvitys ja raken
tamismahdollisuuksien määrä (+114%). 
Lisätietoa kaavoituksesta löytyy myös 
Mäntsälän kunnan ympäristöpalveluiden 
kotisivuilta.

Anita Paavola kertoi tehdyn asukas- 
kyselyn tulokset.

Y h t e e n v e t o  O h k o l a n  a s u k a s 
i a  MAANOMISTAJAKYSELYN 
TULOKSISTA
Ohkolan kehittämisen lähtökohtana tu
lee olla alueen vähäinen (30%) tai koh
talainen (60%) lisärakentaminen. Uuden 
rakentamisen suunnittelussa teiden var
ret ja metsien reunat olivat ylivoimaisesti 
suosituin vaihtoehto. 52% vastaajista 
arvioi, että sopivin rakennuspaikkakoko 
olisi 0,3-0,49 ha. Vastauksissa nousi sel
västi esille kolme paikkaa, jotka koettiin 
arvokkaiksi; Öljymäki, nuorisoseurantalo 
ja koulu. Rakennettuun ympäristöön liit
tyen myös kyläkeskus, kyläraitti ja van
hat rakennukset koettiin arvokkaiksi. 
Peltomaisema, kylämaisema, maaseutu-
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Teksti: Arja Alankomaisema, Ohkolanjoki, yhtenäiset met
sät, Suursuo, Hietapärrä mainittiin luon- 
topuolella. Kylää luonnehdittiin adjek
tiiveilla kylämäisyys ja maaseutumai- 
suus.

Parantamista ehdotettiin liikenne
asioihin ja palveluihin; Kevyenliikenteen
väylä, tiestön parantaminen, valaistus ja 
liikenneturvallisuus mainittiin. Kauppaa 
tai kioskia ja postipalvelulta toivottiin sekä 
terveyspalvelujen saamista nykyistä lä
hempää. Vesi-ja viemäriverkoston laa
jentamista esitettiin, samoin melun
torjuntaa ja Ohkolanjoen kunnostamis
ta.

Ohkolan toivottiin tulevaisuudessa 
olevan maaseutumainen, rauhallinen, 
vireä, elinvoimainen, yhteisöllinen. Uu
sien ja eri-ikäisten asukkaiden huomioi
mista toivottiin. Alueen väljää, ei liian 
tiivistä rakentamista korostettiin useis
sa vastauksissa. Toisaalta joissakin vas
tauksissa Ohkolaa haluttiin kehittää 
taajamayhteisöksi.

Keskustelu ja asian valmistelu etenee. 
Kylätoimikunta toivoo, että lasten, nuor
ten ja nuorten perheiden kuuleminen 
kaava-asiassa järjestyy, koska asukas- 
kyselyyn oli vastannut vain yksi alle 15- 
vuotias. Kyläkokous järjestetään, kun 
asiasta on lisää kerrottavaa. Kaikki mie
lipiteet ja suunnitelmat on hyvä tuoda 
julki nyt, kun maankäyttöä ohjeistetaan. 
Osayleiskaava on jatkossa perustana, 
kun esim. rakennuslupia myönnetään. 
Kaavaluonnos tulee nähtäväksi mahdol
lisesti jo keväällä tai alkusyksystä 2007.

K y l ä s u u n n i t e l m a — t y ö k a l u

KAAVOITUKSEEN
Olen uutena kylätoimikunnan puheenjoh
tajana lueskellut kylätoimikunnan "aarre- 
kansioita" vuosien takaa. Löysin sieltä 
Ohkolan kyläsuunnitelman vuodelta 
1999. Siinä on paljon arvokasta tietoa 
ja päivitettävää asiaa. Yksi työkalu kaa
voitukseenkin.

Suunnitelmasta löytyy monta vielä 
toteutumatonta toivetta. Tässä yksi 
siteeraus meille kaikille:

"Nurkat kuntoon; Jokaisen kylä- 
lä isen tu lee  huolehtia  om asta  
tontistaan ja sen lähiympäristöstä. 
'Kotisokeat silm ät' tulisi avata 
oman ym päristön näkem iseen. 
Repsottavat postilaatikot kuntoon, 
ylimääräiset rojut ja romut pois, is
tutukset kuntoon, maalia pintaan. 
Nämä auttavat jo paljon. Samaten 
keskeisen kyläraitin yleinen siiste
ys on jokaisen vastuulla esim roski
en osalta. Näkymiä rumentavat ta
lot pitäisi kunnostaa tai hävittää."

Teksti: Arja Alanko

M artan 

vinkit

TÄRKEÄMPÄÄ KUIN SE, MITÄ SYÖMME 
JOULUN JA UUDENVUODEN VÄLILLÄ, ON 
SE MITÄ SYÖMME UUDENVUODEN JA 
JOULUN VÄLILLÄ!

P e r ja n t a in  y l l ä t y s p a is t o s

500 gr kypsiä kasviksia (perunaa, pork
kanaa, parsakaalia)
200-400 gr tähteeksi jäänyttä keitettyä 
tai paistettua kalaa 
(juustoraastetta)

kuorrutuskastike
4 dl nestettä (maitoa, kalan tai kasvis
ten keitinlientä)
4 rkl vehnäjauhoja 
mausteita
1-2 dl juustoraastetta 
1 muna

Lado viipaloidut tai paloitellut kasvikset 
ja peratut kalan tähteet voideltuun uu
nivuokaan. Voit myös lisätä juustoraas
tetta joukkoon.
Mittaa neste kattilaan ja kuumenna 
kiehuvaksi. Sekoita kylmä neste ja 
vehnäjauhot tasaiseksi suurukseksi 
esim. tiiviskantisessa lasitölkissä. Lisää 
suurus koko ajan sekoittaen nesteeseen. 
Kypsennä muutaman minuutin ajan. Li
sää juustoraaste, mausteet ja muna vä
hän jäähtyneeseen kastikkeeseen. 
Kaada kuorrutuskastike vuokaan, ripot- 
tele pinnalle juustoraastetta ja kuorruta 
paistos uunissa 250 asteessa.

M u u n n o k s ia :
Kalan voit korvata makkaralla tai tähteek
si jääneellä lihalla (kinkulla, broilerilla) 
Tähteeksi jääneestä spagetista voit val
mistaa paistosta sekoittamalla siihen 
kastikkeen tähteen tai kasviksia, kalaa, 
lihaa ja kuorruttamalla sen kuorrutus- 
kastikkeella.
Tähteeksi jääneen spagetin voit myös 
paistaa pannulla ja maustaa sen mielei- 
seksesi.

r m t

VPK

Vara on

VIISAUTTA....
Koti ja pihapiiri ei olekaan niin turvalli
nen ympäristö kuin saatamme luulla, sillä 
suuri osa tapaturmista sattuu juuri siel
lä. Pystymme kuitenkin tekemään 
lähiympäristöstämme turvallisemman ja 
siten ehkäisemään kotitapaturmia, kun 
kiinnitämme huomiota turvallisuus
asioihin.

Ovatko seuraavan listan asiat kun
nossa S inun tai läheisesi kohdalla?
Aloitamme ikäihmisten turvallisuudesta.

♦ Onko puhelimen lähellä hätänumerot? 
-Yleinen hätänumero 112
-Myrkytystietokeskus (09) 4711 tai 
(09)471977

♦ Onko päivittäistä yhteydenpitoa johon
kin läheiseen tai tuttavaan?
♦ Ovatko pihapiirin kulkuväylät kunnossa 
ja talvella hiekoitettu?
*Onko pihapiirin valaistus riittävä? 
*Ovatko u lko ja lk in ee t tu rva llise t 
(liukuesteet!) ja kunnossa?
♦ Onko asunnossa toimiva ja oikein si
joitettu palovaroitin?
*Onko alkusammutusvälineet saatavilla? 
*Onko saunan kiuas suojattu?
♦ Onko lieden tai kahvinkeittimen ylikuu
meneminen huomioitu?
♦ Ovatko sähkölaitteet ja - johdot kunnossa? 
♦ Ovatko päivittäin tarvittavat käyttöesi
neet helposti saatavilla?
♦ Onko asunnossa tukevat taloustikkaat? 
*Onko lattia liukastumaton?
*Onko matoissa liukuesteet?
*Ovatko kulkureitit vapaat ?
*Onko sähköjohdot kiinnitetty ja pois 
tieltä (myös jatkojohdot)?
*Ovatko kynnykset tarpeeksi matalat? 
*Onko wc- ja pesutilojen lattioilla ja 
ammeessa liukuesteet?
*Onko wc- ja pesutiloissa ja portaissa 
tukikahvat tai kaiteet? Entä saunassa? 
*Onko valaistus riittävä ja valokatkai- 
simia tarpeeksi?
*Onko yövaloja?
*Ovatko sisäjalkineet sopivat?
*Onko tarvetta turvapuhelimeen tai 
hälyttimeen?
♦ Ovatko käytössä olevat apuvälineet riit
tävät ja asianmukaiset?
♦ Ovatko silmälasit tai kuulolaite kunnossa? 
♦ Onko kodin ensiapuvarustus riittävä? 

T urvallista talvea!
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Teksti: Auli Teppinen, kuva: Eija Hynninen

Hiihtokauden avaus O hkolassa ja Paimiossa

Tammikuun alussa syysvilja pellot viheri
öivät, vesisade lotisi eikä lumesta ollut 
tietokaan. Talviurheilusta saattoi vain 
unelmoida.

Syntyi idea järjestää hiihtokauden 
avausretki hiihtoputkeen. Sunnuntai
aamuna 14. päivä tammikuuta lähti 42 
hengen ryhmä bussilla matkaan, suun
tana Paimion hiihtoputki "Paippi". Pari 
päivää ennen retkeä Ohkolassa satoi pie
ni n. 7 cm paksuinen lumikerros. Kyläm
me kanttori, Tapani Rautasuo lähti heti 
lumisateen jälkeen kiertämään kansan- 
hiihtoladun. Tapani siis ehti ensin aloit
tamaan hiihtokauden kylässämme 12. 
päivä tammikuuta.

Perillä laitoimme nopeasti sukset jal
kaan ja putkeen. Lenkin pituus on 700 
m ja tunnelilla on leveyttä 6 metriä. Beto
ninen tunneli kulkee pääasiassa maan 
alla ja reitillä on välillä loivaa nousua että 
laskua. Tunnelin leveys sallii kaksi pe
rinteisen latua sekä yhden luistelu-ura 
rinnakkain.

Hiihtotunnelma oli korkealla. Varsin
kin monet lapset ylittivät hiihtotavoit- 
teensa, sillä lenkkiä kierrettiin innokkaasti 
ympäri niin että mehutauot olivat unoh
tua. Reippaan hiihto- 
lenkin jälkeen oli vuo
rossa sauna sekä ruo
kailu. Paluumatkalla las
kimme kaikkien hiih
detyt kilometrit yhteen 
ja saavutuksemme oli 
523 km. Menomatkalla 
arvailimme yhteiskilo- 
metrimäärää ja lähim
mäksi arvasi Saara 
Vidqvist ja hän voitti 
Okan uuden heijastin- 
liivin. Ryhmämme oli 
yhtä uutta kokemusta 
rikkaam pi-ei se hiih
toputkessa hiihtämi
nen ollut yhtään hul
lumpaa.

Helsingin Sanomien mielipidesivuilla 
on Mäntsälää esitetty Etelä-Suomen 
hiihtoputken sijoituspaikaksi.

Luistinradasta ja laduista

Ohkolan koulun luistinradan valvonnan 
viikkovastuut on jaettu. Iskukykyinen 
joukko on valmiina kentän jäädytykseen 
ja valvontaan. Jää saatiin luistelukuntoon 
su 21.1. Satu Laitisen, Tiina Kivivirran 
ja Riitta Nordgrenin vastuuviikot meni
vät vesisateissa. Seuraaviin henkilöihin 
voi ottaa yhteyttä saadakseen valvonta- 
vuoron itselleen:
Viikko 4 Juha Männistö p. 040 563 9800, 
viikko 5 Eija Keski-Korpela p. 044 364 4764, 
viikko 6 Pentti Valkonen p. 040 528 4285, 
viikko 7 Jari Kukkola p. 040 731 0388, 
viikko 8 Minna Makkonen p. 0400 755 262, 
viikko 9 Tuija Ranta-Korhonen p. 045 671 
6118.
Valvonta-ajat arkisin klo 17-20.30, lau
antaisin 12-15 ja 15-18 sunnuntaisin 12- 
15,15-18 ja 18-20.30.

Kunhan lunta saadaan riittävästi, pyri
tään pitämään seuraava latuverkosto 
auki:
O hkolan seuratalolla valaistu latu

(pituus n. 3 km).
Latu hiihdetään edestakaisin samaa le
veää uraa pitkin, joten varsinkin ylämä
keä hiihtävän kannattaa varoa vastaan 
tulevia mäenlaskijoita. Valaistun ladun 
perällä on postilaatikossa vihko, minne 
voi merkitä hiihtosuoritukset. Valaistus 
toimii hämäräkytkimellä ja valot sammu
vat iltaisin n. klo 20.30.
Y hdyslatu  seu rata lo lta  O hkolan  
KOULULLE.
Latu alkaa seuratalolta ja kulkee pelto
jen halki Ohkolan koululle. Joen ylityk
seen on valmistunut silta.
Y hdyslatu O hkolan koululta H yö- 
KÄNNUMMELLE, N uMMELANTIEN PÄÄHÄN.
Hyökännummen koulun pohjoispäässä 
(vastapäätä taloja) on metsittynyt pel
to, jonne on tehty pieni hiihtolenkki kel
kalla.

Kansanhiihtolatu

Sijoittuu Eerola-Kortistontien ja Ylikujan 
väliselle alueelle. Reitin pituus on n. 5 
km. Latu lähtee Ohkolan Palotallilta, 
mutta ladulle pääsee myös monesta 
muustakin paikasta. Ladun kiertosuunta 
on myötäpäivään

Kansanhiihtoladun varrella on laati
kossa vihko hiihtosuoritusten kirjaami
seksi. Latukartat löytyvät Ohkolan seura- 
talon pellon laidalta sekä Palotallin pi
halta.

MUISTAKAA OLLA VAROVAISIA TEITÄ 
YLITTÄESSÄ !
Hiihtolatureitti ei ole yleinen kelkkailu- 
reitti, eikä myöskään tarkoitettu jalan tai 
koirien kanssa kuljettavaksi.

Tehdyn talkootyön sekä luistinradalla 
että latujen hoidossa kunta korvaa urhei
luseuralle.

10



Teksti: Anton Hägglund

T ervehdys Hyökännummelta

Hyökännummen

ASUKASYHDISTYS

Hei! Täällä eteläosissa taitaa talvi yllät
tää! Vuoden 2007 historiikin lehti on 
kääntynyt ja tammikuu elää jo puolta 
vähään. Aikakirjoihin on jo kirjoitettavaa 
ainakin nuo vuodenajan vaihtelut. Juttua
ni kirjoitettaessa on lumi maassa. Eilen 
satanut (11.1.). Pari aikaisempaa lumen- 
tuloa on ollut tänä talvena, mutta heti
miten lumi on sulanut. Kuihan nyy käy? 
Taitaa taas tulla tuo kesäisen vihreä esil
le. No, tuota vaan miettii, kun halajaisi 
väliin laduillekin näihin omiin maisemiin.

Noista liikunnallisista aatoksista 
Hyökännummen asukasyhdistyksen syys
kokouksen kuulumisiin.

Kokouksessamme 9.11.06 Hyökiksen 
koululla oli tällä kertaa teemana liikun
nalliset asiat. Käsiteltiin osayleiskaavaan 
hyväksyttyä virkistysalueen käyttöä 
Porakallion alueella. Asiantuntijoina oli 
Mäntälän liikuntasihteeri Harri Bister 
sekä kollegansa Stefan Fröberg Tuusu
lasta.

Suunnitelmissa olisi ns.pururadan 
saaminen n.2.5 km mittaisena alueelle. 
Kustannukset jaettaisiin kuntien ja mui
den osallisten kesken. Asia on jo useas
ti ollut esillä viime vuosina yhdessä Tuu
sulan kunnan kanssa, koska käyttäjiä olisi 
yhtä lailla myös Kellokosken puolelta.

Väestön kasvu on voimakasta rajojen 
molemmin puolin.

Tämän eteläosien liikunnallisen hank
keen perään on paljon kyselty. Eikä ihme 
sillä tarve ja hyöty niin yksityisille liikun
nanharrastajille kuin myös yhteisöille, 
esim. koulut ja urheiluseurat on kiista
ton.

Monia asioita on kuitenkin vielä ratkais
tava ennen kuin hanke on suunnit
telupöydällä. Yksi tärkeimmistä on maan
omistajien kuuleminen niin ettei ketään 
loukattaisi omistamiensa maiden suhteen. 
Lähtökohtaisesti näin on tehty jo osayleis
kaavoituksessa jossa ohjeellisin merkein 
on ulkoilureitti osoitettu kartalle.

Toivon koko asukasyhteisömme puo
lesta, että asia etenisi kaikkia osapuolia 
(Kunnat/maanomistajat=käyttäjät) tyy
dyttävällä tavalla.

Liikunnan ja asuinviihtyisyyden nä
kökulmasta hanke tulisi hyödyttämään 
kiistattomasti kaikkia osapuolia. Hyvin 
suunniteltuna näen myös ympäristössä 
maanarvon nousun.

Niin, syyskokouksessa hallitukseem
me lähtivät mukaan; Teija Nygvist, Kirsi 
Lindgren, Jarmo Sorsa, Jussi Luhtamä- 
ki, Tarja Kuusela-Nissinen, Satu Leino 
ja allekirjoittanut, joka valittiin puheen

johtajaksi v.2007. Kiitos luottamuksesta 
vielä.

Syyskokous käsitteli myös kevyen
liikenteen väylän valmistumista. Upeaa, 
että lehden päätoimittaja Tanja Lundsten 
käsitteli myös asiaa pääkirjoituksessa 
vuodenvaihteen numerossa. Näin asiaa 
hehkutetaan kylillä molemmista suunnis
ta. Hankehan on ollut yhdistyksemme 
puheenaihe erilaisin kannanotoin jo vuo
sikymmenen.

Kokouksessamme suunniteltiin tulevia 
kevyenliikenteenväylän avajaisia yhdes
sä ohkolalaisten kanssa. Tarkoitus on nyt 
kevään aikana saada porukkaa kasaan, 
mielellään myös kouluväkeä ja kehittää 
jotain näkyvää hetkeen, kun asfalttipin- 
noite on tehty...loppukesään mennessä!?

Tuleva vuosi tuo tullessaan myös 
terveyspavelut lähemmäksi Kellokosken 
terveysaseman laajennuksen myötä. 
Mäntsälähän ostaa Tuusulalta palveluja 
n. 2000:lle etelämäntsäläläiselle. Tämä
kin hanke jää yhdistyksemme aikakirjoi
hin asukkaiden käynnistyvänä aloitteena. 
Reippaita talvisia hetkiä Kaikille! 
Hyökännummen asukasyhdistys ry. 
Pj. Antton Hägglundp.0405266462/ 
antton.hagglund@saunalahti.fi

Teksti Eija Hynninen, kuva: Jussi Hynninen

Kaamos
Ohkolan tytöt Emilia (koskettimet) ja Ka
roliina Kärkkäinen (alttoviulu) sekä 
Eveliina Hynninen (harmonikka) soittavat 
Mäntsälän musiikkiopiston Kaamos yhty
eessä, joka oli esiitymiskeikalla Silja Eu
roopalla Folklandiaristeilyllä 12.-13.1.

Tytöt ovat soittaneet yhtyeessä sen 
perustamisesta lähtien, kolme vuotta. 
Kaamos on nuori innokas kansanmusiikki- 
yhtye, joka edusti Folklandiassa Sepän 
Soittoa. Yhtye osallistuu Sepän Soitossa 
järjestettävään pelimanniyhtyeiden SM- 
kilpailuun 26.5.

Kaamoksen vahvuuksiin kuuluu uskal
lus tarttua mitä erilaisimpiin kappaleisiin, 
rohkeus kokeilla uutta ja avartaa omia 
rajojaan. Kaamos on tehnyt myös kokei
levaa yhteistyötä Sibelius-Akatemian 
kansanmusiikkiosaton kanssa.

l i
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Teksti ja kuva: Vesa Pirjola

Leila Salomen

Kirjoitussarja
Ohkolalaisista
jatkuu.

Lukijan kynästä

Kylälehden haastattelussa on nyt henki
lö, joka on monelle lapselle tuttu, mutta 
aikuiset eivät välttämättä tiedä paljon
kaan koulumaailmassa työskentelevästä 
Leila" Lellu"Salosesta. Lellu on tehnyt 
pitkän työrupeaman lasten parissa. Itse 
törmäsin häneen ensimmäisen kerran 
viedessäni lapsiani hoitoon vanhaan 
Savipakkaan, siis entiseen sairaalan 
sikalaan. Savipakan kosteusongelmien 
johdosta Lellu pääsi myös työskentele
mään Onkimaan kurssikeskuksessa, jon
ne lapset kuljetettiin Savipakan pihasta. 
Oltuaan Ohkolan koulussa kouluavus
tajana, Lellu siirtyi sieltä nykyiseen työ
paikkaansa Hyökännummen koululle 
koulunkäyntiavustajaksi.

Lellu kuuluu siihen harvinaiseen ih
misryhmään, jota on vaikea saada her
mostumaan. Itseltäni se ei ainakaan ole 
onnistunut. Timolta (aviomies) en ole ky
synyt. Lellu on siis kaikin puolin sovelias 
henkilö toimimaan lasten parissa.

Kahden koulupiirin rajalla Jyväläntiellä 
asuva Lellu vastasi lyhyesti lähes yhtä 
lyhyisiin kysymyksiin.
- Mitä merkittävää tapahtui syntymä
vuotenasi? - Stalin kuoli
- Perhesuhteet? - Mies Timo, kolme poi
kaa, 7 lastenlasta.
- Kuka imuroi kotona? - Timo
- Olet koulunkäyntiavustaja. Miten työsi 
on muuttunut viimeisen viiden vuoden 
aikana? - Työt lisääntyneet, vastuu kas
vanut.
- Mikä on motivoivin työpaikkasi tähän 
astisista? - Tämä nykyinen.
- Jos et olisi nykyisessä ammatissasi, niin 
minkä ammatin harjoittaja voisit olla?
- Vanhusten hoitaja.
- Jos saisit lähteä nyt heti, mihin matkus
taisit näistä vaihtoehdoista, Trondheim
iin, Kap Verdeen vai Turkuun? - Turkuun.
- Mikä liikuntamuoto on sinulle mieluisin 
näistä, kävely, pyöräily vai uinti? - Uinti
- Kun saat olla aivan yksin kotonasi kuu
si tuntia, mitä tekisit ? - Lukisin.

- Terveisesi tämän päivän koululaisten 
vanhemmille? - Olkaa onnellisia lapsis- 
tanne.

KIITOS Lellu. Hyvää jatkoa vaativan 
työn parissa tv: Vesa Pirjola

Vastine soramontun seikkailuille

Hyvä Teija Nyqvist

Kyseiset kuulapyssyillä leikkijät ja parti
olaiset eivät varmasti ole sotkeneet met
sää ja soramonttua.

Totta, siellä oli jääkaapista lähtien 
"romua", jopa talousjätettä 70-luvulta, 
mikäli "suit sait" tiskiainepullot muiste
taan. Kuulapyssyleikkejä harrastavat 
hyökännummelaiset pojat ovat omatoi
misesti keränneet lähimaastosta siellä 
olleita mm. pressuja ja kanaverkkoja 
bunkkeri-tarvikkeiksi. Aikuiset voisivat 
myös itse katsoa peiliin luonnon roskaa
ni isesta. "Ku u la pyssy poi kien" va n herm pi- 
na olemme ilmoittaneet Sinulle Teija 
Nyqvist valmiutemme siivota joka ros
kan, jonka pystyt aukottomasti osoitta
maan juuri näiden poikien metsään vie- 
miksi. Muiden, niin lasten kuin vanhem
pienkaan tekemisistä emme luonnollises
tikaan ota vastuuta. Hyökännummen 
asukkaina emme pidä metsää ja hiek
kamonttua kaatopaikkana, vaan haluam

me sen edelleen säilyvän viihtyisänä 
ulkoilualueena, jossa myös pojat ovat 
kautta aikojen saaneet leikkiä leikkejään.

Mitäköhän lasten pitäisi tehdä, että 
aikuiset olisivat tyytyväisiä? Koko ajan 
jankutetaan lasten ja nuorten liiallisesta 
tietokoneen ja pleikkarin käytöstä, sit
ten kun nuoret keksivät yhteisen 
ulkoilmaharrastuksen luonnossa, sekään 
ei ole hyvä, aina ei voi miellyttää kaik
kia. Omalta osaltamme olemme poiki- 
nemme käyneet tutustumassa maas
toon, joka kunnasta saadun tiedon mu
kaan on maa-ja metsätalousmaata joka- 
miesoikeuksineen. Pojat tiedostavat 
mahdolliset vaaratilanteet ja ovat omia 
rahojaankaan säästelemättä ostaneet 
asianmukaiset varusteet. Tämä harras
tus on mielestämme kasvattanut poru
kan ryhmäkuria siinä kuin mikä muukin 
joukkuelaji. Pumpulissakaan ei voi poi
kia pitää. Vahinkoja emme toki toivo ta
pahtuvan. Olemme samaa mieltä kans
sasi, että hiekkamontuilla on vaarallisia

paikkoja, joista kaikkien vanhempien kan
nattaa lapsiaan varoittaa. Senhän tie
dämme, että vahinko ei tule kello kau
lassa, ei missään harrastuksessa!

Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikil
le meille Ohkolan Hyökännummelaisille!

Arto ja Niina Hietanen, Pertti ja Sari 
Hämäläinen, Sinikka Konttila, Anssi Kul
mala, Tommi Mäntykoski, Juha ja Satu 
Oikari, Arja Ylitalo
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¡Cylälehutoinikunnan yhdistykset

Hyökännummen asukasyhdistys
pj. Anton Hägglund, Teija Nygvist, Kirsi 
Lindgren, Jarmo Sorsa, Jussi Luhtamä- 
ki, Tarja Kuusela-Nissinen ja Satu Lei
no.

Hyökännummen koulun
VANHEMPAINTOIMIKUNTA
Jäsenet lukukaudella 2006-2007 
Yhteystiedot vanhempaintk@luukku.com 
Eskari
l.lk. Piia Jokela, Jari Vasama
2 Ik. Pirjo Smätt, Susanna Koivunen, 
Teija Kesäläinen (siht)
3 Ik.
4 Ik. Merja Erkheikki, Mimmi Tervonen
5 Ik. Kimmo Huuhtanen
6 Ik. Tarja Lähin (pj)

O hkolan Diakonia- ja
LÄHETYSPIIRI
pj. Lea Koti luoto 
p. 019 688 9156, 0400 988 878 
varapj. Tapani Rantasuo p. 019 6889026 
siht. Elma Ahtiainen p. 050 353 9510

O hkolan koulun
VANHEMPAINTOIMIKUNTA
pj. Sari Tapper p. 050 543 2232
sari.tapper@3stepit.com
Pia Ollikainen 2 Ikja 6 Ik/
pia.67@saunalahti.fi
Tiina Kivivirta 3 Ik /
tiina.kivivirta@kolumhus.fi
Suvi Nieminen 4 Ik/
suvi.nieminen@ppa.inet.fi
Tuija Ranta-Korhonen 2 Ik/
tuija.ranta@boctok.fi
Eija Hynninen 6 Ik/
eiia.hvnninen@pp.inet.fi
Satu Laitinen 3 Ik /
satu.laitinenl@luukku.com
Kirsi Kauppinen 1 Ik / p. 050 365 5388
Maija Viqvist 4 Ik / p. 040 503 1258
Hanna Tammi 5 Ik / p. 040 826 8984
Rahastonhoitaja Anna Tapper
p. 019 688 9345

O hkolan Kylätoimikunta
pj. Eija Hynninen, Tuula Ilvonen, Juha 
Halme, Seija-Liisa Peltoranta, Juha Vai
nio, Ilkka Allonen, Sirpa Matero, Markku 
Saalo ja Seppo Lepola

O hkolan M ärtat
pj. Anneli Eerola p. 019 688 9027, 
varapj. Heli Laukko

O hkolan M etsästysseura
pj. Seppo Lepola, Kari Liljavirta, Aimo 
Ahtiainen, Kari Aunola, Heikki Viljamaa 
ja Tero Rantanen

O hkolan N uorisoseura ry.
www.ohkolannuorisoseura.fi 
pj. Karita Laisi p. 050 357 7243 
Heli Allonen, Susanna Celik, Ari Lehto, 
Kirsi Lindgren, Minna Linna, Tanja Lund- 
sten, Mikko Nieminen ja Seppo Savela 
sekä varajäsenet Susan Alho ja Kimmo 
Varis-Luukkonen.
iohtokunta@ohkolannuorisoseura.fi

Ohkolan teatteri: p. 050 435 6330 / 
teatteri@ohkolannuorisoseura.fi

Jäsenasiat: p. 040 763 8911 / 
iasenrekisteri@ohkolannuorisoseura.fi

Seuratalon varaukset: talonhoitaja Riit
ta Nordgren p. 040 766 4539 / 
seuratalo@ohkolannuorisoseura.fi

O hkolan OKA
pj. Auli Teppinen, varapj. Vesa Piijola, 
sihteeri Mirja Tuppurainen-Koirikivi. Var
sinaiset jäsenet Jyrki Aronen, Mimmi Ter
vonen, Eija Hynninen, Jussi Luhtamäki ja 
Sampo Laisi. Varajäsenet Janne Kaasa- 
lainen, Olli Pahkamäki, ja Aki Mäenpää

O hkolan V PK
pj. Juha Halme p. 0400 710 353 
siht. Arja Alanko p. 040 315 3564 
asko.alanko@pp.inet.fi 
Palokunnan päällikkö:
Jaakko Ahokas p. 0400 438 531 
ohkolanvpk@msoynet.com 
VPK:n talli: Eerola-Kortistontie 16

f  |
Hyökännummen asukasyhdistys

RY.
KERÄÄ VAPAAEHTOISTA 

KANNATUSMAKSUA, JOKA VUONNA

2006 on 5 €.
V oit suorittaa sen tilille 

K eski-U udenmaan O suuspankki 

509230-28761, VIITE 233

V J

■ ■ __

Ö ljymäen kesäteatteri 50 vuotta

SIMPAUTTAJA
E nsi-ilta 07.07.-07 klo 19 

"Y ks luojan mieliharmi koko eläjä,
MUTTA HALAVATUN KOVA TYÖNTEKKII

V w
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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): 
Sirkku Vainio 040 533 1904 

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,
Eija Hynninen 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 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 a t a a n

KOKOUS-, HARRASTUS- JA JUHLA KÄYTTÖÖN.

Varaukset ja näytöt: 040 766 4539.
Lisää osoitteesta www.ohkolannuorisoseura.fi 

HUOM!
Seuratalolla kesäkuussa vielä vapaita iltoja/viikonloppuja.

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

Kiinteistömaailma ¿k MEERIN PITOPALVELU
Keskustie  4, 04600 M äntsälä, 
puh 019 687 2000  
fax  019 687 2001  
m antsala@ kainte istom aailina.fi 
w w w .k iin te isto m aa ilm a .fi

0 1 9  6 8 8  3 1 1 4  
0 4 0 0  9 0 3  2 8 7  
P u u s t e l l i n t i e' 1V  04660 numminen

R o se n q v is t in  M on ito im iya C veC u  A y

f" V E R S T A S
Kaikki kotisi ja yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenm aan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

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

P Y Y D Ä  T A R JO U S

KESKI-UUDENMAAN

Q  OSUUSPANKKI
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TALO- JA HtJVILAlflYYNTI
Kastelli-kauppias  

Tapio  Rantanen  
puh» 040 767 2942

SOITA! ^

K A S T E L L I ■
JÄRKEVIN  T A P A  T E H D Ä  KOTI

iOKEURAKOEm Je RÄÖTAMÄ
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 

Lumenauraukset

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

A & T Laiaio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

puh. 0400 607 439 / Arto  
0400 678 749 / T im o  
0400 997 559 / M arko

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

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

©
ra e» •• ••Järvenpään

LUKKO O
Alho tie 14 
04430 Järvenpää 
puh 020 743 7560

Keskustie 8 
04600 Mäntsälä 
puh 020 743 7567

www.jarvenpaaalukko.fi

Marko Lindqvist Tmi
Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valmiskalusteille 
- kalusteet mittatilauksena, 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

Talom yynti:
A ri K iv i v ir ta
Jä rne fe lt in ka tu  11
04400 Järvenpää
a r i .k iv iv i rta@ p1an iata io .fi
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
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

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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M eth o d  Putkisto kurssit
Method Putkisto on kehonhallinta menetelmä, 
jonka avulla avaat jännittyneet ja kireät 
lihakset. Kohennat syväjumpalla ryhtiä. 
Parannat llhastasapalnoa ja hengitystekniikkaa. 
Opettaa oman kehontuntemusta. Sopii kaikille.

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

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

FYSIOTERAPEUTTI KIRSI LINDGREN
Kaivolantie 9, 04500 Kellokoski 

puh. 040-524 8862
- fysioterapia
- lymfaterapia

- MABS-lentokonesukat
- kylmägeelit edullisesti

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

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

Tul
. ■ r: ;

kansia ideoita...
Järvenpään

K U K K A T A L O
Alhotie S, 04430 Jsrgenpafl 09-2787070 PaKralemme «*. 8-30, ta 8-19, su 8.18

Kosfelfeello Oy
0 9 3 0 0  k e l l o k o s k i

puh. (09) 284 570
Ketto-ja  (uCta-aCan sehfl CahjatavaroicCen erihoisCiihe 

Luotamme Caatuun

Kellokosken Sivuapteekki
palvelee arkisin 9.30 - 17 

puh. 09“ 284 511 
Tervetuloa!

Lä 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

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

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

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

V ' i

S #

'■ U i

Satu Haakanen 
040 531 ©681 

Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

X fpGKKellokosken Kukka
Vanha Valtatie 197 _

04500 Kellokoski I F l 

(09) 291 7909
ma-pe 10-18, la 9-16 ja su 10-15 */

Myös lahjatavaraa ja  sidontapalvelut

Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 
* kotiesittelyt * lahjakortit 

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